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هزينه سفر و نقل مكان



  محل رسمي حكم موجب به كه شود مي پرداخت مستخدميني به سفر هزينه�
فيايي ز آنان خدمت جغرا   مبناي .يابد مي تغيير ديگر شهرستان به شهرستان يك ا

ه وزارت توسط محل دو بين شده اعالم زميني فاصله كوتاهترين پرداخت   و را
بري .باشد مي پرداخت قابل ترا

ز شوسه و آسفالته راههاي در شهرستان يك محدوده در مكان نقل و سفر هزينه�   ا

لعبور صعب راههاي در و كيلومتر 50 ز ا   پرداخت قابل نمايد تجاوز كيلومتر 30 ا
.باشد مي

  باشد داشته اشتغال دولتي دستگاههاي از يكي در او همسر كه مستخدميني به�
.شد نخواهد پرداخت شاغل همسر بابت از سفر هزينه

نتقال� نتقال و نقل ، سفر هزينه پرداخت مبلغ و ا   استناد به علمي هيئت اعضاي ا
امه آيين يازدهم فصل داري ن نشگاهها علمي هيات اعضاي استخدامي و ا   و دا

.باشد مي عالي آموزش موسسات
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قوانين و مقررات



  : سفر هزينه – الف�

فراد كل تعداد × كيلومتر به مسافت × )سال حقوق ريالي ضريت(�   خانواده ا
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  : نكته

فرزندان و همسر ، كارمند شامل افراد تعداد١.

حقوقي حكم به توجه با فرزند تعداد٢.

 پرداخت مرتبه دو مكان نقل و سفر هزينه كه است ذكر به الزم٣.
 محل از ، يابد مي انتقال كارمند كه زماني در بار يك.گردد مي

 محل از كه بازنشستگي زمان در بار يك و شود مي پرداخت مبدا
.شود مي پرداخت مقصد

۵

قوانين و مقررات



:مكان نقل هزينه – ب�

1387 سال حكم آخرين مطابق بازنشستگي كسور مشمول حقوق

  باشد كيلومتر 150 از كمتر مكان نقل كه صورتي در : 1 تبصره
.شود مي تقسيم دو بر مكان نقل هزينه
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قوانين و مقررات

)1387طبق حكم سال (اقالمي كه شامل كسور نيستند �

آب و هوافوق العاده بدي ١.

فوق العاده محروميت از تسهيالت زندگي٢.

كمك هزينه عائله مندي٣.

كمك هزينه اوالد۴.

كاريفوق العاده نوبت ۵.

فوق العاده تعديل۶.


