
 



 

 :تهیه کننده

 معاونت منابع انسانی

 دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

 1400بهار 



 

 ( غیردولتی) مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های وابسته

 (شرکت های مدیریت تولید برق ، توزیع نیروی برق و آب و فاضالب)

 

بهه توهویو وزار     1399/12/12این طرح و دستورالعمل های اجرایی آن در تاریخ 

بها  . الزم االجهرا اسهت   1399/12/01تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و از تاریخ 

اجرای این طرح کلیه ضوابط طرح قبلی ، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به حقوق 

 .و مزایای کارکنان و رویه ها و عرف قبلی کارگاه و موارد مغایر لغو می گردد

 

 
 



 .ساده سازی طرح برای تسهیل امور جاری شرکته 1

ایجاد هماهنگی با بخشنامه های افزایش های سالیانه وزار  تعاون، کار و رفهاه  ه 2

 .اجتماعی

 (.درصد کل امتیازا 65)بازآرایی امتیازا  با تمرکز روی شغل  ه 3

 .توجه به نگهداشت نیروهای تکنسینیه  4

 .ه تمرکز بر ارتقاء توانمندی های کارکنان به منظور ارتقاء گروه5

 .ه ایجاد انگیزه برای کارکنان در ارتقای شغلی در طول سنوا  خدمتی6

 .ه تسهیل و کوتاه نمودن فرایند ارتقاء گروه کارکنان7

 .ه به روز رسانی شناسنامه مشاغل عمومی و اختواصی8

 



 
 فول اول

 
 مشاغلتعاریف و اصالحا  طبقه بندی و ارزشیابی 



 ه طرح1

 .منظور از طرح در این مجموعه و آیین نامه های اجرایی و ملحقا  آن طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل است

 

 ه پست2

پست عبار  است ازجایگاهی که با توویو مجمع عمومی شرکت در ساختار سازمانی، برای انجام وظایف و مسهوولیت  

های پیش بینی شده در شناسنامه شغل که از سوی مدیر عامل شرکت یا نماینده ایشان برای تودی یکی از کارکنان در 

 .پست ممکن است دارای تودی یا بدون تودی یا در موارد خاص به صور  ستاره دار باشد. نظر  گرفته می شود

 

 ه شغل3

عبار  است از یک یا چند عنوان پست که از لحاظ نوع وظایف و شرح وظایف مرتبط، از لحاظ درجه و رشته تحوهیلی  

 .با یکدیگر مشابه و از لحاظ سطح در سطوح متفاو  قرار می گیرند

 ه گروه شغلی4

 .عددی که ارزش نسبی مشاغل هم وزن را با سایر مشاغل تعیین می نماید

 

 ه طبقه بندی مشاغل5

 .عبار  است از تجزیه و تحلیل وظایف از نظر ماهیت آن ها به منظور تعیین سطوح مشاغل

 

 ه ارزشیابی مشاغل6

 .عبار  است تجزیه و تحلیل محتوای هر شغل بر اساس نظام ارزیابی مشاغل به منظور تعیین گروه شغلی

 

 ه تخویص 7

 .عبار  است از تجزیه و تحلیل وظایف پست و قراردادن آن در یکی از گروه های شغلی

 

 ه ارتقاء گروه شغلی8

 عبار  است افزایش گروه فرد که با افزایش تجربه و وظایف و مسوولیت ها و یا افزایش مهار  ها توأم خواهد

 
 



 ه تنزل گروه9

 .کاهش گروه فرد بر اساس ضوابط و مقررا  قانونی

 

 ه شناسنامه شغل10

سندی که در بردارنده مشخوا ، تعریف کلی شغل، نمونه وظایف، مسوولیت ها، تحویال  و معلوما ، مههار  هها و   

 .دوره های آموزشی مورد نیاز و سایر شرایط الزم جهت احراز شغل است

 

 قراداد کار/ ه حکم کارگزینی 11

 .سند واحدی که کلیه اقداما  موثر در وضع استخدامی فرد در آن منعکس و از طرف مقام مجاز امضاءمی گردد

 

 ه کمیته12

منظور کمیته طبقه بندی و ار زشیابی مشاغل است که بر اساس ضوابط قانون کار جمهوری اسالمی ایران تشکیل مهی  

 .گردد

 

 ه مجمع13

 .منظور مجمع عمومی شرکت است

 

 ه انتواب 14

 .گماردن فرد در پست مووب سازمانی که قبال تعیین شده باشد

 

 ه تطبیق وضع15

انجام سلسه عملیاتی که به منظور جایگزین کردن ضوابط نظام پرداخت حقوق و مزایا با مقررا  جدید با رویهه ههای   

 .جاری شرکت و تعیین شغل، پست سازمانی، گروه شغلی، حقوق و مزایای شاغ برابر ضوابط جدید صور  می گیرد

 

 ه مشمولین طرح 16

 .کلیه کارکنان شاغل دارای قراداد دائم و مد  موقت مشمول قانون کار  در شرکت 



 دومفول 
 

 آیین نامه نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت



 .اجرای این طرح موجو کاهش حقوق مبنا و مزایای رفاهی و انگیزشی هیچ یک از کارکنان نمی گردد:1ماده 

مزد در حکم درج تفاو  در صور  کاهش جمع حقوق و مبنا و مزایای رفاهی و انگیزه ای مبلغ کاهش به عنوان : تبوره

 .می گردد

 

 :ه مزد یا حقوق مبنای کارکنان مشمول طرح طبقه بندی مشاغل شامل موار زیر است2ماده

 (.با استفاده از روش امتیاز شخص محاسبه می شود) الف ه حقوق شخص

 (.مطابق نظام پرداخت با استفاده از روش امتیاز شغل محاسبه می شود) ب ه حقوق شغل

 (هر سال به ازای یک سال سابقه خدمت از سوی وزار  نیرو و مجمع عمومی ابالغ می گردد)ج ه حقوق سنوا  

توسط وزار  تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و از سوی وزار  نیرو و مجمع عمومی ابالغ می )ده رقم ثابت سالیانه

 (گردد

 .سرپرستیه ه فوق العاده مدیریت و 

 .تخوصوه عامل مهار  و 

 .ایثارگریزه فوق العاده 

 

که حقوق مبنا تلقی می گردد کارکنان با توجه بهه عهواملی نظیهر     2ه عالوه بر حقوق یا مزد مندرج در ماده   3ماده 

در مناطق خاص جغرافیایی، بازارکار و حساسیت شغل از فوق العاده های زیر بهره کار، خدمت شرایط نامساعد محیط 

 :مند می گردند

 (.شرایط نامساعد محیط کار)الف ه فوق العاده سختی کار

 (.شامل نقاط مرزی، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هواو مناطق عملیاتی)ب ه فوق العاده منطقه

 (.که با پیشنهاد شرکت و توویو مجمع عمومی برقرار می گردد)ج ه فوق العاده جذب و نگهداشت

کلیه فوق العاده ها بر اساس عوامل مؤثر در تعاریف مذکور تعیین گردیده و درصور  تغییر شرایط نظیر تغییهر  :تبوره

صرفا مادامیکیه  تحت آن شهرایط قراردارنهداز   ....سطح مدیریت،تغییر شغل، وضعیت ایثارگری،تغییر محل خدمت و 

 .فوق العاده مربوطه بهره مند می گردند



  4ماده 

در طرح ارزیابی مشاغل عوامل اصلی و فرعی متشکله شغل مالک عمل بوده و امتیازا  الزم به ایهن  

عوامل بر اساس نظام ارزیابی مشاغل تعلق می گیرد که در قالو حقوق مبنا و سایر مزایا پهیش بینهی   

 .شده است

مههار  و  حقوق مبنا شامل مجموع حقوق شخص، شغل، سنوا ، رقم ثابت سهالیانه، عامهل   ه 1تبوره 

 .تخوص و فوق العاده های مدیریت و سرپرستی و ایثارگری است

 :ه سایر مزایای مندرج در حکم یا قرارداد کار شامل موارد ذیل است2تبوره 

الف ه اقالمی که به تبع شرایط محیط کار و منطقه محل خدمت  به کارکنان پرداخت می گردد شامل  

 .منطقهشرایط نامساعد کار و فوق العاده 

 :ب ه عامل انگیزه ای 

 .شامل فوق العاده جذب که به منظور ارتقاء انگیزش کارکنان و با نظر کارفرما قابل پرداخت می باشد

 :ج ه عوامل رفاهی

کمهک هزینهه   شهامل  . گرددو مووبا  هیا  وزیران پرداخت می شورای عالی کار مطابق مووبا  

 .مسکن، اقالم مورفی خانوار و عائله مندی می باشد

 :شامله فوق العاده ها و مزایای خارج از حکم کارگزینی یا قرارداد کار که 3تبوره 

ماموریت و نظایر آنها که فوق العاده الف ه حق نوبت کاری، شو کاری، اضافه کاری، تعطیل کاری و  

 .با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می گردد

پهاداش  هها،  ب ه مزایای انگیزشی غیر مستمر خارج از قرارداد کار یا حکم کارگزینی شامل مناسبت  

در صور  رضایت از عملکرد کارکنان و تهامین  ... بهره وری، رضایتمندی و کارآیی، تحویلی، اعیاد، 

ایهن مزایها بهه دلیهل     . منابع مالی مورد نیاز و توویو مجمع عمومی شرکت قابل پرداخت می باشد

غیرمستمر بودن مشمول کسور بازنشستگی نبوده و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت نیز قهرار نمهی   

 .گیرد

 



ه ضریو ریالی هر سال بر اساس افزایش حقوق سالیانه  وزار  کهار توسهط وزار  نیهرو و از سهوی       5ماده 

 .مجمع عمومی شرکت  ابالغ می گردد

 

انتواب، ارتقاء و جابجایی شغلی منوط بهه دارا بهودن   استخدام، ه از تاریخ اجرای این طرح هرگونه   6ماده 

تجربهی و  )شرایط احراز مندرج در شناسنامه شغل است و انتواب کارکنان غیر واجد شرایط احهراز عمهومی   

 .استممنوع ( تحویلی 

 

 :ه تنزل گروه صرفا با رعایت یکی از شرایط زیر ممکن است7ماده 

 .پزشکیالف ه تقاضای کتبی فرد ذیربط بنا به دالیل شخوی یا 

 .قانون کار 92ماده  1ب ه در اجرای تبوره 

با توجه به شهرایط جدیهد   ( حقوق )در صور  تنزل گروه افراد براساس بند الف این ماده ، تعیین مزد: تبوره 

 .صور  می گیرد

 

قانون کار کمیته طبقه بندی و ارزشهیابی مشهاغل در شهرکت تشهکیل و برابهر       49ه به استناده ماده 8ماده 

 .اختیارا  و مسوولیت های خود اقدام خواهد نمود



حقوق و مزایای این طرح شامل حقوق مبنا که از حاصل جمع امتیازا  شخص، شغل، سهنوا ، و  

فوق  سایر امتیازا  ضرب در ضریو ریالی به اضافه رقم ثابت و مزایای رفاهی و انگیزه ای شامل 

مورفی و منطقه، جذب و کمک هزینه های مسکن، اقالم کار، العاده های شرایط نامساعد محیط 

مندی که درحکم یا قرارداد کار درج می گردد، محاسبه می شود و فهوق العهاده هها و    عائله 

 .مزایای رفاهی و انگیزشی غیر مستمر خارج از حکم کارگزینی یا قرارداد کار می باشد



 ه امتیاز شخص 1

 :عوامل تشکیل دهنده امتیاز شخص به شرح زیر است

 رسمی؛امتیاز تحویال   -1-1

 آموزشی؛امتیاز دوره های  -2-1

 .ایامتیاز صالحیت حرفه  -3-1

ضوابط برقراری امتیاز صالحیت حرفه ای پس از تاییهد وزار  تعهاون، کهار و رفهاه     : تبوره

 .اجتماعی و توسط مجمع ابالغ می شود



 .امتیاز مدارک تحویلی طبق جدول زیر تعیین می گردد

در طرح طبقه بندی صرفا یک مقطع تحویلی باالتر در زمان اشتغال در طول 

 .خدمت پذیرفته می شود

 

 

 

 

امتیاز مدرک تحویلی به مدارک تحویلی تعلق می گیرد که رشهته  : 1تبوره 

تحویلی مندرج در آن در شناسنامه شغل پیش بینی شده است و سایر مدارک 

تحویلی که در شناسنامه شغل پیش بینی نشده صرفا ًدر زمان تطبیق وضع بها  

امتیاز ، از امتیاز مدرک تحویلی مقطع مربوطه قابل محاسبه بوده  250کسر 

و بعد از تاریخ تطبیق رعایت شرایط احراز مندرج در شناسنامه شغل الزامهی  

 .می باشد

مقاطع 
 تحویلی

کمتر از 
 دیپلم

فوق  دیپلم
 دیپلم

فوق  لیسانس
 لیسانس

 دکتری

 7600 7100 6600 6100 5600 5100 امتیاز



دوره های آموزشی کارکنان بر اساس نظام جامع آموزش کارکنهان وزار   

دوره های توجیهی بهدو خهدمت، فرهنگهی و عمهومی ، شهغلی ،      به  نیرو 

 .مدیریتی و زبان های خارجی تقسیم بندی و تعریف شده اند 

می تعیین  امتیاز دوره های آموزشی با توجه به نوع دوره به شرح جدول زیر 

 :گردد

 امتیاز سقف ساعت نوع دوره ردیف

 امتیاز     0.5هرساعت  60 توجیهی بدوخدمت 1

 امتیاز      1هر ساعت  420 فرهنگی، عمومی و زبان 2

 امتیاز     1هر ساعت  1100 مدیریتی و شغلی 3

 امتیاز        1550 1580 جمع



صالحیت حرفه ای نشان دهنده کیفیت نیروی انسانی شاغل است که برای هر گروه از مشاغل در 

ضوابط برقراری این امتیاز پس از تائید وزار  تعاون، کهار و رفهاه   . چهار سطح صادر می شود

 .اجتماعی توسط مجمع ابالغ می شود

 .امتیاز سطوح گواهینامه های صالحیت حرفه ای به شرح جدول زیر تعیین می گردد

 

 4 3 2 1 سطح

 1600 1050 600 250 امتیاز



 شرایط احراز گروه های شغلی -1-2

در این طرح شرایط احراز عبار  است از میزان تجربه الزم با توجه به مقطع تحویلی 

عالوه بر شرایط ذکر شهده ههر یهک از    . برای احراز مشاغل موجود هر گروه شغلی 

کهه  . مشاغل بر حسو ماهیت خود داری شرایط مندرج در شناسنامه شغل می باشند

شاغل در صور  دارا بودن آنها صالحیت اجرای وظایف شغلی معینی را پیهدا  مهی   

 .کند

شرایط احراز گروه های شغلی بر اساس تجربه و مقطع تحویلی به شرح جدول اسالید 

 .بعدی می باشد

 



لیسانس و  فوق دیپلم دیپلم سیکل ابتدایی و پاینتر گروه

 باالتر

1 0         

2 1         

3 2         

4 3         

5 4 0       

6 5 3 0     

7 7 6 3 0   

8 10 9 6 2 0 

9 13 12 9 4 2 
10 16 15 12 6 4 

11 19 18 15 9 6 
12 22 21 18 12 8 

13 25 24 21 15 10 

14 28 27 24 18 12 

15     27 21 14 

16       24 16 

17       27 19 

18         22 

19         25 

20         28 



 :امتیاز گروه های شغلی بیست گانه به شرح جدول ذیل می باشد

 

 امتیاز شغل گروه امتیاز شغل گروه

1 9100 11 11220 

2 9120 12 11720 

3 9140 13 12220 

4 9160 14 12720 

5 9180 15 13220 

6 9200 16 13720 

7 9220 17 14220 

8 9720 18 14720 

9 10220 19 15220 

10 10720 20 15720 



( سنوا )میزان حقوق سنوا  همه ساله در ازای یک سال سابقه خدمت بر اساس جدول نرخ پایه

 مووب شورای عالی کار، توسط وزار  نیرو تعیین و از طریق مجمع ابالغ می گردد 

 درصد نرخ پایه سنوا  بر اساس ارزشیابی عملکرد سالیانه به شرح جدول ذیل می باشد

 

 درصد نرخ پایه سنوات نتیجه ارزشیابی عملکرد سالیانه

 درصد110 درصد کل امتیازا  و باالتر95کسو 

 درصد100 درصد کل امتیازا 95کسو کمتر از 



 ه عامل مهار  و تخوص5

این عامل بر حسو سطوح مهار  و تخوص و کار عملی مندرج در شناسهنامه شهغل   

 . می گرددزیر برقرار با جدول مطابق درصد امتیاز شغل با تائید کمیته  30حداکثر تا 

 :فرمول مبلغ عامل مهار  و تخوص به شرح زیر می باشد

 درصد عامل مهار  و تخوص   × ریالی ضریو × امتیاز شغل

 

 درصد عامل مهارت و تخصص دامنه گروه سطح عامل مهارت و تخصص

 درصد30 20تا 18 کارشناس متخوص

 درصد25 17تا  15 کارشناس حرفه ای

 درصد20 14تا  8 کارشناس

 درصد25 17تا  16  کمک کارشناس حرفه ای/ تکنسین

 درصد18 15تا 13 کمک کارشناس مجرب/ تکنسین

 درصد10 12تا  7 کمک کارشناس/ تکنسین

 درصد15 15 کارگر ماهر

 درصد10   14تا  11 کارگر نیمه ماهر

 درصد5   10تا  1 کارگر ساده



 ه امتیاز مدیریت و سرپرستی6
 

 :امتیاز فوق العاده مدیریت و سرپرستی بر اساس جدول و فرمول زیر محاسبه می گردد
 

 امتیاز مدیریت و سرپرستی بر اساس جدول× ریالی ضریو 
 .درجه شرکت توزیع کرمانشاه الف می باشد

 
 
 

 حوزه

 سال درجه شرکت

 به باال   21 20تا  11 10تا  0 عنوان/ سابقه کار به سال 

 ستاد مرکزی شرکت

 7.410 6.435 5.460 معاون 

 5.460 4.875 4.290 مدیر

 4.290 3.705 3.120 اداره / رئیس گروه 

 2.535 2.145 1.755 مسئول / کارشناس مسئول 

شهر / شهرستان
 بزرگ

 5.460 4.875 4.290 مدیر

 3.705 3.120 2.730 اداره / رئیس گروه 

 2.145 1.755 1.365 مسئول/ کارشناس مسئول 

سایر / شهرستان
 مناطق 

 4.290 3.705 3.120 مدیر

 2.535 2.145 1.755 اداره / رئیس گروه 

 1.950 1.560 1.170 مسئول / کارشناس مسئول 



کلیه ایثارگران مشمول این طرح بر حسو نوع ایثارگری از امتیاز فوق العهاده ایثهارگری بهر     

 : اساس جدول زیر برخوردار می شوند فوق العاده ایثارگری عبار  است 

 (جدول ذیل ) امتیاز ایثارگری × ریالی ضریو = مبلغ ایثارگری 

امتیاز ایثارگری بر اساس نوع ایثارگری افراد مندرج در جدول ذیل تعیهین مهی   : تبوره

 .امتیاز می باشد 3500سقف آن حداکثر امتیازا ، گردد و در صور  تجمیع 

 امتیاز نوع ایثارگری ردیف

 250 روز جبهه 45رزمندگان با حداقل  1

 500 ماه جبهه6رزمندگان با حداقل  2

 1000 ماه جبهه36رزمندگان با بیش از  3

 500 ماه اسار 36آزادگان تا  4

 1000 ماه اسار   36آزادگان با بیش  از  5

 500 درصد جانبازی40جانبازان تا  6

 1000 درصد جانبازی و فرزندان شهدا40جانبازان با بیش از  7

 500 عضو گردان های عاشورا و الزهرا 8



 

 

 (نامساعد محیط کارشرایط )سختی کارامتیاز فوق العاده ـ 1

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار برای هریک از مشاغل بر اساس امتیاز حاصـل  

از ارزیابی عوامل در جداول زیر و حاصل ضرب امتیاز مذکور با ضریب ریالی بدست 

 .می آید

 
جداول مشاغل امتیاز سختی شرایط نامساعد محیط کار بر اساس × ضریب ریالی 

 عمومی و اختصاصی

 



 امتیاز اشتغال مداوم در کارگاه امتیاز عنوان رشته شغلی ردیف

 2200 2200 کارشناس اداری 1

 2200 2200 کارشناس مالی 2

 2200 2200 کارشناس بازرگانی و انبار 3

 2200 2200 کارشناس خدما  مشترکین 4

 3000 2700 کارشناس حراست 5

 2200 2200 کارشناس روابط عمومی 6

 2200 2200 کارشناس برنامه ریزی و بودجه 7

کارشناس بهره وری و سیستم های   8
 مدیریتی

2200 2200 

 2200 2200 کارشناس تحقیقا  9

 2200 2200 کارشناس حقوقی 10

 2200 2200 کاشناس فناوری اطالعا  11

 2200 2200 کارشناس قراردادها 12

 2200 2200 کارشناس تربیت بدنی 13

 2200 2200 مترجم 14

 2200 2200 کمک کارشناس اداری 15

 2200 2200 کمک کارشناس مالی 16

 2500 2200 کمک کارشناس بازرگانی و انبار 17

 3000 2700 کمک کارشناس حراست 18

 2200 2200 کمک کارشناس روابط عمومی 19

 3000 2700 آتش نشان 20

 3000 2700 نگهبان 21

 2800 2500 راننده خودرو سبک 22

 2800 2500 راننده خودرو سنگین 23

 2800 2500 کارگر خدما  عمومی 24



 امتیاز اشتغال مداوم در کارگاه امتیاز عنوان رشته شغلی ردیف

 3100 2500 کارشناس برنامه ریزی فنی برق 1

 3700 3300 کارشناس خط گرم 2

 3100 2500 کارشناس کنترل شبکه و دیسپاچینگ 3

 3200 2600 کارشناس طراحی شبکه برق  4

 3700 3200 کارشناس تجزیه تحلیل و بهره برداری شبکه برق 5

 3700 3200 کارشناس تعمیرا  شبکه برق 6

 2800 2200 کارشناس بازار برق 7

 2800 2200 کارشناس مدیریت مورف برق 8

 2800 2200 کارشناس مخابرا  9

 3100 2500 کارشناس آزمایش و کنترل لوازم اندازه گیری 10

 3100 2500 توزیع برق GISکارشناس  11

 3100 2500 کارشناس ایمنی، مدیریت بحران و بهداشت حرفه ای توزیع برق 12

 3700 3300 تکنسین  ایمنی و بهداشت حرفه ای توزیع برق 13

 3800 3300 تکنسین فنی توزیع برق 14

 3900 3500 تکنسین خط گرم 15

 3600 3000 تکنسین دیسپاچینگ و مخابرا  16

 3500 2900 کارگرفنی توزیع برق 17



فوق العاده منطقه شامل مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق بدآب و هوا، مناطق مرزی و 

 :مناطق عملیاتی می باشد که به ترتیو ذیل قابل محاسبه می باشد

 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته  - 1-2

کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب توویو نامه ههای شهماره   

ه مهورخ   48093  /65647و شهماره   88/04/10ه مورخ  36095 /76294

هیا  وزیران و اصالحا  بعدی ان از فوق العاده مناطق کمتهر توسهعه    91/04/07

یافته با توجه به ضریو محرومیت محل خدمت بر اساس ضرایو جدول ذیل ضهربدر  

 .حقوق مبنا بهره مند می شوند

 :محاسبه فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به صور  زیر می باشد

 مبناحقوق × درصدهای تعیین شده در جدول زیر 

 

 

 

 

 
 

 9ضریب  8ضریب  7ضریب  6ضریب  5ضریب  محرومیت ضریب/مشاغل ردیف

 درصد15 درصد13 درصد11 درصد9 درصد7 کلیه مشاغل 1



 فوق العاده مناطق بد آب و هوا  – 2-2

کارکنان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجه بندی نقاط کشور از لحاظ بدی آب و هوا موضوع توویو 

هیا  وزیران و اصالحا  بعدی ان از فوق العاده بدی آب و هوا بها   74/01/14ه مورخ  515  / 20272نامه شماره 

 .توجه به درجه بندی آب و هوای محل خدمت براساس ضرایو جدول ذیل ضربدر حقوق مبنا بهره مند می گردند

 :محاسبه فوق العاده مناطق بد آب و هوا به صور  زیر می باشد 

 حقوق مبنا×  درصدهای تعیین شده در جدول زیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در مناطق مرزی وفق دستورالعمل تعیین شهرها و روسهتاهای مهرزی ابالغهی وزار  کشهور شهماره      شاغل کارکنان ه

و اصالحا  بعدی با تائید استانداری های ذیربط و توویو مجمع حداکثر از سقف  91/11/17مورخ  1/4/42/144538

 .جداول فوق و اسالید قبلی بهره مند می شوند

 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتوادی، اجتمهاعی فرهنگهی    112ه کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی موضوع ماده

همچنهین ایهن کارکنهان    . جمهوری اسالمی ایران، از سقف درصدهای تعیین شده در جداول فوق برخوردار می گردند

 .امتیاز برخوردار می گردند( 500)دارند از امتیاز یک گروه شغلی  اشتغالدر این مناطق مادامی که 

 ه سقف درصدهای تعیین شده برای فوق العاده منطقه شامل مناطق کمتر توسعه یافته، بد آب و هوا، عملیاتی و مرزی در

 . درصد حقوق مبنا تجاوز کند25مجموع نباید از 

 ضریب/مشاغل ردیف
 محرومیت

 4ضریب  3ضریب  2ضریب  1ضریب 

 درصد10 درصد8 درصد7 درصد6 کلیه مشاغل 1



این فوق العاده بر حسو عناوین سازمانی مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کار و 

پس از تائید مجمع عمومی از حاصل ضرب درصد های تعیین شده در جدول زیهردر  

 .ضربدر ضریو ریالی برقرار می گردد(امتیاز7800)عدد ثابت

 :جذب و نگهداشت مساوی است باالعاده فوق مبلغ 

 درصد های تعیین شده در جدول ذیل× ضریو ریالی × 7800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .  درصد سقف سطح مربوط برخوردار می شوند( 40)مشمولین  در دوسال اول بکارگیری ، از : 1تبوره 

با توجه به اینکه در زمان تطبیق این طرح حداکثر میزان افزایش حقوق و مزایای ناشی از بهازنگری  : 2تبوره 

می باشد لذا شرکت های می بایست در تعیین درصد جذب بنحوی عمل نماینهد  ( درصد15)و اجرای این طرح 

 .رعایت گردد( درصد15)که سقف افزایش حقوق و مزایای مندرج در حکم برای کلیه کارکنان حداکثر 

سطح سازمانی بر اساس عناوین 
 سازمانی مندرج در

 حکم کارگزینی یا قرارداد کار  

سقف درصد 
 جذب

 درصد130 معاونین مدیر عامل

 درصد120 مدیران

 درصد110 روسای ادار  و گروه ها

 درصد100 کارشناس

 درصد70 تکنسین و کمک کارشناس

 درصد40 مشاغل کارگری



 عوامل رفاهیه 4

عوامل رفاهی مطابق مووبا  شورای عالی اداره کار و هیا  وزیران پرداخت می گهردد از قبیهل کمهک    

 .هزینه مسکن، اقالم مورفی و کمک هزینه عائله مندی

ج ه فوق العاده ها و مزایای انگیزشی غیر مستمر خارج از حکم یها قراردادکهار    

 :شامل

تعطیل کاری، و فوق العاده ماموریت روزانه و نظایر آنها کهه  ، ه حق نوبت کاری، شو کاری، اضافه کاری 1

 .با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می گردد

ه مزایای انگیزشی غیر مستمر خارج از حکم کارگزینی یا قرارداد کار یها حکهم کهارگزینی کهه شهامل      2

بهره وری، رضایت مندی و سایر موارد که در صور  رضهایت  ، مناسبت ها، پاداش تحویلی، اعیاد، کارآیی 

. مالی مورد نیاز و توویو مجمع عمومی شرکت قابل پرداخت می باشهد از عملکرد کارکنان و تامین منابع 

مزایای انگیزشی غیر مستمر خارج از حکم کارگزینی یا قرارداد کار بلحاظ غیر مستمر بودن، مشمول کسور 

 .  بازنشستگی نبوده و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت نیز قرار نمی گیرد

 





به منظور ایجاد وحدت رویه در تخصیص گروه های شغلی متصدیان در کلیـه مشـاغل مصـوب    

شرکت ، این دستورالعمل مبنای کار کمیته بوده و ضوابط آن از تاریخ ابالغ قابل اجرا خواهـد  

 .بود 

 تخصیص مشاغل به گروه های شغلی -1

گروه شغلی کلیه متصدیان مشاغلی که شرایط احراز آنها مدرک تحصیلی زیر دیپلم مـی  -1-1

برای مدرک تحصیلی ابتـدایی و   1گروه شرایط احراز گروه های شغلی از باشد براساس جدول 

پس از طرح و تصویب کمیته  14برای مدرک تحصیلی سیکل شروع و تا گروه  5پایین تر و گروه 

 .قابل تخصیص می باشد 

گروه شغلی کلیه متصدیان مشاغلی که شرایط احراز آنها مدرک تحصیلی دیپلم می باشد  -1-2

پـس از طـرح و    15شروع و تا گروه  6گروه از براساس جدول شرایط احراز گروه های شغلی 

 .تصویب کمیته قابل تخصیص می باشد

گروه شغلی کلیه متصدیان مشاغلی که شرایط احراز آنها مدرک تحصیلی فوق دیپلم می -1-3

پس از طرح  17شروع و تا گروه  7گروه از باشد براساس جدول شرایط احراز گروه های شغلی 

 .و تصویب کمیته قابل تخصیص می باشد 

گروه شغلی کلیه متصدیان مشاغلی که شرایط احراز آنها مدرک تحصـیلی لیسـانس و   -1-4

 20شروع و تا گـروه   8گروه از باالتر می باشد براساس جدول شرایط احراز گروه های شغلی 

 .پس از طرح و تصویب کمیته قابل تخصیص می باشد 

 تخصیص مشاغل به سطوح مهارت و تخصص -2

براساس تجربه مرتبط در سه سطح  1-2و  1-1کارکنان شغل در مشاغل موضوع بندهای  -2-1

 :مهارتی به ترتیب ذیل دسته بندی می شوند 

 10الی  1کارکنان با گروه های : کارگرساده -

 14الی  11کارکنان با گروه های : کارگر نیمه ماهر  -

 15کارکنان با گروه : کارگر ماهر  -

 



براساس تجربه مرتبط در سه سطح مهـارتی   1-3کارکنان شاغل در مشاغل موضوع بند  -2-2

 :به ترتیب ذیل دسته بندی می شوند 

 12الی  7کارکنان با گروه های : تکنیسین و کمک کارشناس -

 15الی  13کارکنان با گروه های : تکنیسین و کمک کارشناس مجرب  -

 17الی  16کارکنان با گروه های : و کمک کارشناس حرفه ای تکنیسین -

 

براساس تجربه مرتبط در سه سطح مهارتی  1-4کارکنان شاغل در مشاغل موضوع بند  -2-3

 :به ترتیب ذیل دسته بندی می شوند 

 14الی  8کارکنان با گروه های : کارشناس -

 17الی  15کارکنان با گروه های : کارشناس حرفه ای  -

 20الی  18کارکنان با گروه های : کارشناس متخصص -

 
 



 کارکنان جهت ارتقاء گروه ارزیابی -3 

 :در طرح طبقه بندی مشاغل ، ارزیابی گروه ها با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی انجام می گیرد 

 عمومی شرایط -3-1 

عبارت است از میزان تجربه الزم با توجه به مقطع تحصیلی برای احراز گروه شغلی مندرج در جدول 

 :با رعایت شرایط زیر  4شماره 

 درصد امتیاز ارزشیابی های سالیانه بین دو گروه  85کسب حداقل میانگین  -3-1-1

 تائید کمیته از نظر رعایت شرایط احراز -3-1-2

 شرایط اختصاصی -3-2

به منظور فراهم آوردن شرایط الزم جهت ارتقاء گروه در مشاغل تکنیسینی با مدرک تحصیلی دیپلم یا 

و  15و باالتر ، در مشاغل کارشناسی با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر از گروه  13فوق دیپلم از گروه 

باالتر که با توجه به صالحیت فنی و تخصصی خود در مشاغلی انجام وظیفه می نمایند که به لحاظ 

ماهیت وظایف و ماموریتهای سازمانی عالوه بر دارا بودن تحصیالت و تجارب نیازمند انجام مطالعات و 

بررسی های مستمر تخصصی و علیم در سطوح تکنیسینی و کارشناسی است ، مستلزم احراز شرایط 

 :اختصاصی و ارزیابی سطح تخصص شاغلین جهت تخصیص به مشاغل براساس عوامل زیر می باشد

 عوامل ارزیابی -4

 ارتباط مدرک تحصیلی یا شغل  -4-1

این عامل ارتباط مدرک تحصیلی شاغل را با شغل مورد تصدی مورد ارزیابی قرار می دهد در صورت 

امتیاز  10امتیاز و در غیر این صورت  15مرتبط بودن مقطع و رشته مدرک تحصیلی با شغل مورد تصدی 

نحوه تعیین ارتباط مدارک تحصیلی براساس شرایط مندرج در شناسنامه شغلی  . به فرد تعلق می گیرد 

 .احراز می گردد 

امتیاز مدرک غیر مرتبط صرفاً برای شاغلینی موضوعیت دارد که قبل از اجرای طرح مدارک : تبصره 

 .آنان لحاظ شده است و این امتیاز مادامی که شاغل تغییر شغل نداشته باشد برقرار است 

 



 سوابق تجربی -4-2

این عامل ، ارتباط آن قسمت از سوابق خدمت شاغل با شغل فعلی را بین دو گروه مورد ارزیابی قرار 
 .می دهد که موجب افزایش مهارت و تخصص وی می شود 

 .امتیاز می باشد  18حداکثر امتیاز مربوط به عامل سوابق تجربی 
 امتیاز  6به ازای هر سال تجربه مرتبط -

 امتیاز  4به ازای هر سال تجربه مشابه  -

 سوابق مدیریتی  -4-3

این عامل ارتباط آن قسمت از سوابق خدمت مدیریتی شاغل یا شغل فعلی را بـین دو گـروه مـورد    
حـداکثر امتیـاز   . ارزیابی قرار می دهد که موجب افزایش مهارت و تخصص مدیریتی وی می شـود  

 .امتیاز می باشد  6مربوط به عامل سوابق مدیریتی 
 امتیاز  1( اداره / رئیس گروه ) هر سال سابقه سرپرستی 

 امتیاز  2( مدیر و معاون ) هر سال سابقه مدیریت 

 پیشنهادها -4-4

امتیاز بوده که با تائید کمیته نظام پیشنهادهای شرکت به شرح  10امتیاز این عامل بین دو گروه حداکثر 
 :ذیل قابل محاسبه می باشد 

 امتیاز 2هر پیشنهاد ثبت شده و به تائید رسیده 

 امتیاز 4هر پیشنهاد اجرا شده 

 دوره های آموزشی -4-5

این عامل دوره های آموزشی را که شاغل بین دو گروه در زمینه های مربوط به شغل خود شامـــل 
دوره های توجیهی بدو خدمت ، فرهنگی ، عمومی و زبان ، مدیریتی و شغلی طی نموده را شامـــل 

 .امتیاز تعلق می گیرد%(  15)امتیاز بوده که به ازای هر ساعت 15سقف امتیاز این عامل . می شود 
 تشویقات  -4-6

این عامل خدمات و فعالیتهای مؤثر شاغلین بین دو گروه که موجب پیشرفت قابل توجـه امــــور و   
امتیاز بوده و به درجـات   6سقف این عامل . برنامه های مربوطه گردد را مورد سنجش قرار می دهد 

 :زیر تقسیم می گردد 
 (امتیاز   4) تشویق به وسیله وزیر نیرو ، یا مقامات هم سطح وباالتر -1درجه 

 (امتیاز  3) تشویق به وسیله معاون وزیر ، استاندار ، رئیس مجمع عمومی  -2درجه 
 (امتیاز  2)تشویق به وسیله معاون شرکت مادر تخصصی یا مدیرعامل شرکت ذیربط  -3درجه 
 تشویق به وسیله مدیرکل دفاتر شرکت مادر تخصصی یا معاون مدیرعامل شرکت  -4درجه

 (امتیاز  1)ذیربــــط 
 (نیم امتیاز ) تشویق به وسیله مدیر واحد ذیربط یا هم سطح آن  -5درجه 
 برای محاسبه امتیاز تشویق مربوط به یک فعالیت از چند مقام ، تشویق باالترین مقام : تبصره

 .محاسبــه می شود
 

 



 ارزشیابی سالیانه شاغل  -4-7

امتیاز این عامل مطابق با نتیجه فرم ارزشیابی عملکرد سالیانه ابالغی مجمع و بـر مبنـای میـزان    

بازدهی و تاثیر خدمات شاغل در پیشبرد برنامه ها و نیز در رابطه با عواملی نظیر خالقیت ، پویایی ، 

صداقت ، احساس تعهد ، عالقه مندی به کار ، حفظ شعائر و فرهنگ اسالمی و نظیر آنها تعیین مـی  

بوده و میانگین  30می باشد مالک عمل امتیاز ارزشیابی بر مبنای  30حداکثر امتیاز این عامل . شود 

 .آن در فاصله بین دو گروه مد نظر می باشد 

 امتیازات ویژه  -4-8

این امتیاز مازاد بر سقف امتیازات قبلی بوده و به امتیازات مکتسبه شاغل اضافه می گـردد و شـامل   

 .عوامل زیر بوده که پس از تائید کمیته قابل احتساب می باشد 

 امتیاز 10اختراعات ثبت شده -1

 امتیاز 10اکتشافات ثبت شده  -2

 امتیاز 5دانش تائید شده در نظام مدیریت دانش -3

 امتیاز 5تالیف وچاپ کتاب  -4

 امتیاز 3ترجمه و چاپ کتاب  -5

 امتیاز 2مقاله علمی پژوهشی چاپ شده  -6

 بوده و به سقف امتیازات مکتسبه عوامل ارزیابی اضافه می گردد  10سقف این امتیاز 

 حد نصاب ارزیابی-5

 .امتیاز سقف عوامل فوق را کسب نماید  110امتیاز از  80شاغل برای ارتقاء هرگروه باید حداقل 

فاصله زمانی بین ارزیابی مشمولین این دستورالعمل با ارزیابی بعدی از یکسال کمتر نخواهد بـود ،  

بنابراین در صورتی که در یک مرحله از ارزیابی ، ارتقاء گروه فرد مورد تائید قرار نگیرد ارزیـابی  

 .مجدد براساس ضوابط این دستورالعمل پس از یکسال میسر خواهد بود

 



 روش ارزیابی -6

شرکت حداقل دو ماه قبل از تاریخ استحقاق فرد به گروه مربوطه فرآیند ارزیابی را با توجه به مدارک 

موجود در پرونده پرسنلی و با همکاری فرد انجام داده و مدارک مورد امتیاز را از شاغل دریافـت و  

 .نسبت به صحت سنجی مستندات مزبور اقدام می نماید 

 .کمیته براساس امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی ، نسبت به تخصیص گروه اقدام می نماید 

تعیین گروه های مشمولین این دستورالعمل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسطه کمیتـه انجـام   

 مجمع الزامی می باشد توسط ذیل های پذیرفته و صرفاً تائید گروه 

موظفند صورتجلسات کمیته طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مربوط به جداول فوق را جهت تائید شرکتها 

 .نهایی مجمع به دفتر منابع انسانی شرکت مادر تخصصی ارسال نمایند

روز پس از دریافت صورتجلسات یـا   45دفتر منابع انسانی شرکت مادر تخصصی حداکثر ظرف مدت 

فرم ارزیابی کارکنان و مستندات مربوط به آن ، موظف بـه بررسـی و اعـالم نتیجـه بـه شـرکت       

ذیربـــــط می باشد ، در غیر این صورت تمامی تصمیمات کمیته طبقه بندی و ارزشیابی مشـاغل  

 .شرکت مورد تائید بوده و قابلیت اجرا دارد 

کارکنانی که با اجرای این طرح گروه شغلی آنان تنزل یافته است درصورتی که قبالً مورد ارزیـابی  -

 .قرار گرفته اند تا گروه مورد ارزیابی نیازی به ارزیابی مجدد ندارند 

 

 

 گروه های ارسالی برای مجمع جهت تائید -1شماره جدول 

 
 مشاغل

 کارگری
 (لیساتس و باالتر) کارشناسی و مدیریت تکنیسین وکمک کارشناسی

 20و  15 17و  13 -



 2دستورالعمل شماره 

 نحوه احتساب تجربه 

 







گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع ، استمرار ، خاتمه ، تمام وقت بودن و نوع وظایف یا عنوان -4-1

 شغل یا مشاغل مورد تصدی و محل فعالیت ، مشروط به تناسب مدرک تحصیلی با شغل 

تائیدیه پرداخت حق بیمه صادره از سازمان تامین اجتماعی و یا سایر صندوقهای بازنشسـتگی  -4-2

 معتبر کشور ، مشروط بر انتقال سوابق بیمه ای به صندوق تامین اجتماعی توسط ذینفع

بنـد      سوابق کارکنان شاغل در بخش پیمانکاری صنعت آب و برق ، مشمول محـدودیت ایـن    –تبصره 

 .نمی باشد 

سوابق خدمت کارکنانی که در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بـاالتر مـی شـوند در     -5

 .                                     شودمحاسبه می  4و  1،  2،  3صورت انتصاب به پست کارشناسی ، حسب نوع سابقه ، براساس بندهای 

کـه  کارکنان با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس برای مشاغلی کـه  سوابق حداکثر دو سوم  -1تبصره 

 .شرایط احراز آن لیسانس و باالتر می باشد با رعایت این ماده قابل احتساب می باشد 

فعلی فرد گروه درصورتی که اعمال مدرک تحصیلی جدید منجر به کاهش گروه فرد شود ،  – 2تبصره 

 .تا زمان احراز شرایط ارتقا به گروه باالتر در مقطع تحصیلی جدید ، حفظ می شود 

در صورت جابجایی و تغییر شغل ، سوابق قبلی کارکنان جهت تعیین گروه شغلی با رعایت شـرایط  -6

 .این دستورالعمل محاسبه می گردد  3احراز شغل مطابق بند 

  

 





 
 
 

 و هر پایانی حامل آغازی است 
 

 با تشکر ازتوجه شما بزرگواران


