










 فرم قرارداد كار معين )مشخص(
 سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 نام خانوادگی:                       -3نام:                          -2 دستگاه اجرایی: -1

 شماره ملی کارمند:  -5 نام پدر:  -4

 استان:                              محل صدور:             شهرستان:                شماره شناسنامه:                        -6

 مرد  ☐      زن    ☐جنسیت:          -9 سال              روز           ماهتاریخ تولد:          -8 محل تولد: -7

 رشته:                                            باالترین مدرک و رشته تحصیلی:               مدرک:       -10

 واحد سازمانی:                                                             -12 شماره شناسه: -11

 عنوان سمت:                                          -14 :                                                            عنوان شغل -13

 :رتبهمعادل  -17 :طبقهمعادل  -16 سابقه خدمت:         روز             ماه            سال           -15

 شهرستان:                                  استان:                                      :بخش                               :محل خدمت:             دهستان -18

 از تاریخ:                            تا تاریخ:   :  مدت قرارداد -19

 فرزند شهید ☐        آزاده                     ☐     رزمنده               ☐               جانباز         ☐  وضعیت ایثارگری:          -20

 تعداد فرزندان: -22 متأهل  ☐مجرد          ☐وضعیت تأهل:                 -21

 شرح حکم: -23

 
 

 مبلغ )ریال( امتیاز :هاالعادهحقوق ثابت و فوق -24

   حق شغل حقوق ثابت -الف

   حق شاغل
   العاده مدیریتفوق

   جمع

   مشاغل تخصصی فوق العاده شغلب( 

   پ( فوق العاده ایثارگری

   ت(  کمک هزینه عائله مندی

   ث( کمک هزینه اوالد

   ج( فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

چ( فوق العاده سختی شرایط کار و کار در 
 محیط غیرمتعارف

  

   ح( فوق العاده بدی آب و هوا

   خ( خدمت در مناطق جنگ زده

   ویژهفوق العاده (د

   ذ(

   ر( 

   ز(

   ژ(

   جمع

 ریال                    جمع مبلغ قرارداد)به حروف(:                                                                                                    -25

 

 
 
 
 

 103070( 4ت 01/00ع )

 



 مالحظات قرارداد: -26

خواهد  یاجتماع نیخدمات مشمول مقررات قانون تأم ریآن و سا ریاز کار و غ یحوادث ناش ،یبازنشستگ ،یاز نظر خدمات درمان طرف قرارداد -
 خواهد شد. زیوار ربطیبه صندوق ذ یاجتماع نیمقرر همه ماهه برابر با قانون تأم مهیبود و حق ب

 .گرددیم نییتع رینظ یمانیمورد کارمندان پ براساس مقررات مورد عمل در دادرطرف قراو اقالم مشمول آن در خصوص  یکسور بازنشستگ -

 قابل پرداخت است.قرارداد  انیبه نسبت مدت قرارداد در پامشمول کسر کسور  یایماه حقوق و مزا کیقرارداد معادل  انیبابت سنوات پا -

 باشند. یداد مربدون حقوق در طول دوره قرا یمشمول استفاده از مرخص دادرطرف قرا -

 .کندینم جادیطرف قرارداد ا یدستگاه برا یاز سو یمانیپ ای یبر استخدام رسم یمبن یگونه تعهد چیعقد قرارداد ه -

 داد:رطرف قرا تعهدات -27

 .مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام کند فیطرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظا  -

 .ستین 1337مصوب سال  یکند مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولت یطرف قرارداد اقرار م -

خود من جمله از محل  صیتواند با تشخ یخسارت م جادیاست و در صورت ا اریو اموال در اخت لیوسا یطرف قرارداد مسئول حفظ و نگهدار -
 قرارداد خسارات مربوطه راجبران کند.

 شود.وان ناظر بر حسن اجرای قرارداد مشخص میمدیر واحد مربوطه به عن -28

 نسخه حکم واحد را دارد و پس از امضاء و مهر و ثبت معتبر خواهد بود.  5نسخه تنظیم شده که هر  5این قرارداد در  -29

 شماره:              تاریخ صدور و شماره قرارداد:        تاریخ:   -31 تاریخ اجرای قرارداد:                   تاریخ خاتمه قرارداد: -30

 نام و نام خانوادگی مقام مسئول دستگاه: -32
 

 عنوان پست سازمانی:                                    امضاء:                                                               

 نام و نام خانوادگی و امضای طرف قرارداد: -33

 
 امضاء:           

 نسخه:*

 

 نسخه اول: طرف قرارداد* -

 نسخه دوم: واحد منابع انسانی* -

 نسخه سوم: امور مالی* -

 نسخه چهارم: حراست* -

 نسخه پنجم: گزینش* -

 



 معاون رئیس جمهور       
 و                                        

 رئیس سازمان                  
 

 ریاست جمهوری                                                                 

می کشوراداری و است    سازمان  خدا

 

   :  شماره انمه
 

2608 

23/01/1400 : اتریخ انمه  

 دارد :   پیوست

 

گار:                                  85350مرکز تلفن:                                      46و  44پالک -جهانتاب ابانیخ -بعد از چهارراه مفتح-یمطهر دیشه  ابانیخ   4505993ش ش:           1576613913:یکدپست                                     85353000دورن
 

 بسمه تعالی

 ( قانون برنامه ششم توسعه 29موضوع ماده ) ییاجرا یدستگاه هابخشنامه به کلیه 

   رانیا یاتم یمسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژ یروهاین نیو همچن

 

ین ( قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمع29( ماده )3در اجرای تبصره )

 ،( قانون برنامه ششم توسعه کشور28( قانون مدیریت خدمات کشوری و بند )ب( ماده )32موضوع تبصره ذیل ماده ))مشخص( 

 :گردد( قانون مدیریت خدمات کشوری ابالغ می118) نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده

 .پذیردمیصورت  بر اساس دستورالعمل پیوست کارمندان با کارمندان پیمانیسازی حقوق و مزایای این قبیل از همسان -1

( 10و بند ) 07/12/1398مورخ  713818( دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 4موضوع ماده ) "سایر"ردیف  -2

 گردد.از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می 20/05/1399مورخ  254763بخشنامه شماره 

معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه این بخشنامه، ( دستورالعمل پیوست 2) ( ماده1) اجرای تبصره با -3

براساس دستورالعمل پیوست بخشنامه قرارداد کارمعین )مشخص(  انکارمند منعقده و رتبه اعمال شده در قرارداد

 کمتر باشد. 07/12/1398مورخ  713818شماره 

تحصیلی بدون حقوق، اعمال مدرک از مرخصی استحقاقی، استعالجی،  )مشخص( معینکار ری کارمندان قراردادبرخوردا -4

 باشد.و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی می

 .دباشو شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این بخشنامه می ص()مشخ فرم انعقاد قرارداد کار معین -5

های مغایر در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد با اجرای این بخشنامه کلیه ضوابط و دستورالعمل -6

های ذیل ، بند07/12/1398مورخ  713818موضوع این بخشنامه از جمله مفاد بخشنامه شماره  )مشخص( کارمعین

  13/11/1390مورخ  28965/90/200و مفاد بخشنامه شماره  20/05/1399مورخ  254763بخشنامه شماره  قسمت )ج(

 .گرددمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)سابق(، ملغی االثر می
 

 

 
 

   

 
 

 

 جمشید انصاری 



******************************************************************************************
**************************************   مشخصات نامه   *************************************
******************************************************************************************

 شـــــناســــه نامــــه : 4505993
 شـــــــــــــــماره ثبت : 2608

 تاريخ ثبت نامـــــــــــه : 1400/01/23   (11:46)
 نوع نامــــــــــــــــــــه : صادره

 فـرســــــــــــــــــتنده : جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
 امضـــــــــــــاکنندگان : ندارد

 گـــــــــــــــــــیرندگان : دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
                                    وزارت نفت

                                    سازمان بیمه سالمت ایران
                                    نهادریاست جمهوری

                                    ستاد مبارزه با مواد مخدر
                                    فرهنگستان هنر

                                    صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
                                    فرهنگستان زبان وادب فارسی
                                    سازمان حفاظت محیط زیست

                                    سازمان انرژی اتمی ایران
                                    معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

                                    شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
                                    سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

                                    سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی وعمومی
                                    سازمان ملی زمین ومسکن

                                    دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
                                    وزارت نیرو

                                    شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر)
                                    وزارت آموزش وپرورش

                                    دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
                                    سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

                                    شرکت مدیریت منابع آب ایران
                                    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

                                    پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
                                    سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا)

                                    بنیاد ایران شناسی
                                    سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

                                    دانشگاه علوم اسالمی رضوی
                                    دانشگاه امام رضا (ع)

                                    دانشگاه گلستان
                                    سازمان اوقاف وامورخیریه

                                    سازمان حج وزیارت
                                    س

 رونوشت گــــیرندگان : ندارد
 مــوضـــــــــــــــوعات : بخشنامه

 کلــــــــــــــیدواژه ها : ندارد
 توضــــــــیحات نامــه : بخشنامه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین

 پیوســـــــــــت نامــه : ندارد
 نحوه ارســـــال سند : سیستم مکاتبات



 نوع گــــــردش نامــه : الکترونیکي
 نوع ســــــــــــــــــند : نامه

 نوع نســــــــخه نامه : اصلي
 طبقه بندي نامـــــــه : عادي
 ارجحیت نامـــــــــــه : عادی

 فايل هـــاي پیوست  : 2 فايل پیوست دارد.
 نامـــــــه هاي مرتبط : ندارد
 فرســـتندگان قــبلي : ندارد


