.بسمه تعالی
« اصالحیه آيین نامه نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه مربیان ورزش»
«دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور »

نظربههه نكه ههه رب تربدهه
رنن

بههگنه رنن هه ا ها و

گ هاي علوم پزشه ه ش هوب ناهرنر صص وهو و ون هگ
بگنه و علهوم وبششهه بهه تعهگنر

شرنكط رب بشصه تربد

شااه و ور نگنبر .تربد

بگنه رنن

صذشوب صهتوننهگ بمهظوب تهمصد
هه

صوبر نداش

ا ها و رنن

ندهروي ننسهانه صص وهو

هدت بشهصههاي وبششهه
مصهوشو و تعله

نارنر ذكوالح و ون گ شرنكط با تو ه به صفار نك
ناصه نسصفار

گ هاي
نش

مكهد

نماكهگ.

ماده -1
تربد

بگنه رنن

ا ها و رنن

گ

هاي علوم پزش ه صه

توننهگ شمبور ندروي ننسانه خور بن نش بد
تربد

بگنه و علوم وبششه و صربدان وبشو برني مصوشو

و تعلدت بشصههاي وبششه تاصد


تبور

صص ووهد

 :1صهظهوب نش صص ووهد

وبششه و صربدان وبشو رب نك

نماكهگ.
تربده
مكد

بهگنه و علهوم
نعضاء هدات

ناصه

علمه و شابشهاسانه شهه رنبني تصوهدالت رنن ه اهه رب
بگنه و علوم وبششه و كا شسانه شه رنبني

بشصه تربد

صگبك صربد ري و سونبق صعصبر وبششه هسصهگ


هر
تبوه

هگون
هر و به
هه صعصبه
هگبك وبششه
هگنان صه
 : 2رنبنه

تصودالت رنن
صهشونگ

اهه شه برني مصوشو تدتهاي وبششه رعهوت

هرنا

صالحد

و صهابت و تجربه منهان صهوبر

شابشهاسه و تاكدگ تربد بگنه رنن ه ا
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صه باشگ.

ذكهربط اهرنب

رنن

نرا

ا

به عقگ ارنبرنر ناهگنم

صهتوننگ نسب

نماكگ.


 :3رنن

تبور

ا ها صیتوننهگ بهرن

وبششی خور نش کابشهاسان شاغل رب رنن
ا

نش رنن

نسصفار

مصهوشو تدتهها
ا

كها خهاب

نماكهگ.

ماده -2
حقنلزحمه صربدان عضو هدهات علمهه تربده
شابشهاسان تربده
مكد ناصه پررنخ

بهگنه و

بهگنه شهاغل رب رنن ه ا

صعهار

حقنلصگبكس نبالغهی نش سهو

صعاونه

مصوششی وشنبت صصبوع صصاسبه و پررنخ

صهنررر.

ماده - 3
صدزنن حقنلصعلدت صربدهان رنبني شهابت صربد هري بها
نحصساب ضركب بكاله  500برني هر ساع

بهه شهرح ذكهل

صصاسبه صهنررر شه ساالنه برنبر ضهركب ناهزنكح حقهو
شابشهان رول

به ضركب صذشوب نضااه صهنررر.

نلف  -صربه بهد

نلمللهه

 56-60برنبهر ضهركب

بكاله
هه ك ه
هه رب ه
ب  -صربه

هركب
هر ضه
 51-55برنبه

بكاله
 -صربههه رب ههه رو

 46-50برنبههر ضههركب

بكاله
ر  -صربه رب ه سه


تبوههر

 :1بر

 40-45برنبر ضركب بكاله

تعلدمههه ناههرنري شههه رنبني عهههونن

اهرصانه و سونبق و تجابب وبششه بور
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و اااهگ صهگبك

صربد ري صهباشهگ پس نش بربسه شمدصه شابشهاسه ص صرك
تربد

بگنه رنن

صربوطه تعدد


تبوههر

شل تربد

صهنررر.

 : 2بر

شابرننه تربد

ا

و نرنب

بهگنه نسهصان

تعلدمههه ناههرنري شههه رنبني صههگبك
بگنه صهباشهگ صعار

نارنري شه رنبني ركپلت تربد

صربه رب ه كه

و

بگنه صهباشههگ صعهار

صربه رب ه رو صهباشگ.


تبور

 :3صدزنن ساعات صجاش برني پررنخ

صربدان وبششه  6نلی  12ساع


تبور

رب هفصه صهباشگ.

 : 4رب شصان برنزنبي نبروهاي شبانهبوشي عالو

بر صدزنن ساعات ارنبرنر بوشننه  4سهاع
حقنلصعلدت نازور


تبور
و…

حق نلصعلدت

بهر صدهزنن

خونهگ شگ.

 : 5رب صوبر وبشوهاي اوله نظدر نسه ه

شه بووبت بوشننه تمام وا

صهشور با صوناق

صعاون

بوشننه حگنشثر تا  6سهاع

رب ك

رنن جوكه

شهها

اول خاص ننجهام
ارهه ه رنن ه ا

حقنلزحمهه اابهل پررنخه

خونهگ بور.
صار - 4
نك مكد ناصه شه ص صمل بر  4صار و  8تبوهر صهه
هانون ت ه دل
هار  7اه
صه
هگ ه
هصهار بهه
هه نسه
هگ به
باشه
هدمتهاي نصههاء رنن ه ا ها و صؤسسهات مصهوشو عهاله و
پژوه ه ه صووب لسات  181و  183صهوب  9و 1367/12/23
شوبني عاله ننقالب ارهه ه پس نش طرح و تووكب رب لسه
اابهل ن هرن بهور و نش تهابك
هدمت نصهاء رنن ه ا
تووكب اك زك مكد ناصههاي ابله خونهگ بور.
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