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معوااونحد سا
تزرمانوایبط کار

ندارد

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ  9011/91/91شوراي عالي کاار در ماورد کارهااه يااهي کاه
داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي مي باشند
دراجررياب د ررد  0دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر  2011/22/22وزيرري رمرريا ن،ررهو و رررهر و رارره اجم رره

خ ررخ

صررخدش ررخر 2011/22/21اررخراب ررها رررهرو نرررخ اجررياب صررخدش زدررخر را در رهرهرره دررهب داراب قررين ق ررش د رردب
ا الا

شهغل صخب وزارت ن،هو و رهر و راه اجم ه

دارد:

الف :نحوه اجراي بند هک بخشنامه راجع به افزاهش مزد مبنا
دررش ررزد اررمل ن رره

رررهرهيا از ادمررداب رره  2012روزانررش  62درصررد هدررش نآ ر ن مزررييل ررزد اررمل منرره در رره
اخد .دش هرت ديگي:

 )2011دش ا هاش روزانش 212122ريه ا هاش

زد امل روزانش در ه  + 212122 =2012ه 2/62مزييل زد امل روزانش در ه )2011
تبصره  :9ده نخجرش درش نيف رق رير در ن صري د رد يرم دخشر ه شو ز هنغرش رزد ارمل اهصرل از ا ره اازايشرهت ارخ
ااذري ر مي از 2616291ريه در روز اخدو فغ 2616291ريه

الک زخادد دخد.

تبصره  :1دش هيي هصيب رش دي ق ق د رمخراا ،ل اجياير قرين درهب ق رش د ردب يره ري و رويرش رهرهره جرز رزد
اد و نره اهيره

نف

دهيآررم از او

ره  2011ديقريار هيديرد انرد ه رالو دري اازايشر ررش دري روب رزد ارمل دره اي رهد ر ارخد)

رره ، 2012ررهد 62درصررد ا ررهاش اررخد از ق ررل ررزد رن ررشو اررق اآررنو زايررهب ررخم رررهرو زايررهب

هندههرب اآنو زد

خات هذامش هنه اهيه

ه  )2011و نظهيي م ده.

تبصره  :3در ز ر ل در اجرياب د رد  2دخشر ه شو ريايج جرداو

رزدب قرين درهب ق رش د ردب شرهغل ،رهد 62

درصد نآ ن دش يايج ه هذامش ه ه  )2011از ادمداب ه  2012اازايش زخادد يهان.
هً يايج ذرخر الک ن ،ر ل رزد رن رشو زايرهب ارق اآرنو زايرهب رخم ررهرو زايرهب هنردههرب و غ ري هدرياب
رهرهه دهي رش داراب ز ل زايهي ق ق قين ق ش د دب شهغل

دها د) در ه  2012زخادد دخد.

ب :نحوه اجراي تبصره  9بند  1بخشنامه راجع به نرخ پاهه سنوات در سال 9019
جردو

رزد ر خات در هريو دررهب د آرن ههنرش در رره  2012درش اررين يرل ا رن رررش در اجرياب ن صرري يرم د ررد 2

دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر 2011/22/22در ررخرد رررهرهيان رررش از  2012/2/2دررش د،ررد داراب يررم رره
زد ن دها د و يه يم ه از مزييل نيا ع منره
اهيش ده ني

ير ديقيار

رييب ارد دهاردو م ه رج دره هريو ارمف

ررهد ش

يدرخم ،رهد ريرها يرم

اخد.
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تبصره :9زد
د د داد

ندارد

خات هاهيرش) ررش در اجرياب صرخدش از ري ارخراب رها ررهر در ره  2012و ق رق جردو

اخدو ش خ اازايش  62درصد ن

خ رخ ايرل

اخد.

جدول نرخ پاهه (سنوات) در هروه ياي بيست هانه – (ارقام رهال در روز)

تبصااره :1در اجررياب ن صرري  6د ررد  2دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر  2011/22/22از ادمررداب رره  2012د ررش
رهرهيا داراب قيارداد دائ و خقن شر خ قرهنخ ررهر ررش داراب يرم ره

رهد ش ررهر ارد و يره يرم ره از دريهارن

مزييل اهيرش ه ر خات) منره در د ره رهرهره هذارمش دهاردو ا ر از ايرل ررش ارق ر خات يره زايرهب اهيره ررهر زرخد را
نآخيش اآهب ريد دها د يه ز يو ش خ دريهان اهيش ه خات) زخاد د دخد.
ج :نحوه اجراي بند  0بخشنامه راجع به افزاهش مزد ناشي از ارتقاء:
ر دهار دو نررخ ارن ره
در وااددهي رش داراب قرين ق رش د ردب شرهغل صرخب وزارت ن،رهو و ررهر و راره اجم ره
امل رهرر ره و اامآر هب اارزايش رزد نهار از م و قرهدق رخادر ردرس در د رمخراا ،ل اجياير قرين ق رش د ردب
شهغل زخادد دخد.
دررهرهه دهي رش اهقد قرين ق رش د ردب شرهغل صرخب ر دهار دو ا رهاش رزد نهار از ارن ره دهيآرم ديادري رخادر
زدب يه رويش دهب مداو رهرهه در هذامش ن ،ل و ايدازن اخد
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ندارد

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ  9011/91/91شوراي عالي کار در مورد کارگران کارمزدي دائم و موقت

خ ررخ
در اجررياب د ررد 0دخشرر ه ش ارر هر  239600ررخر  2011/22/22وزيرري رمرريا ن،ررهو و رررهر و رارره اجم رره
صخدش رخر 2011/22/21ارخراب ره ررهرو ددي خهرنحش نررخ اجرياب دخشر ه ش رررخر را در رخرد ررهرکيا ررهر دب
ا الا ن هيد:
 -9نحوه اعمال 83درصد افزايش بند  9بخشنامه
نرري يررهب رررهر دب در هرره ( 2012دررش نتررخر ن ررييز رررهر د در هرره  )2011در ررخرد رررهرکيا رررهر دب (ا ر از
ر يهد رردت در صررخرن ر رش رررهرکيا داراب دخ ر هدررر ر د ( ررالو درري
خقررر يرره داب ر ) دررش ه ررر  63درصررد اا ر اي
رهر د) دها دو ايز دخ نن دهيتم  63درصد اا اي يهدد
تبصره  :9چ هنچش ني يه الک يهب رهر دب نهدع قت ر هدر د دخد و يه دش خهرت ديگي دش صخرت درصدب از قت ر هدر
خايد کيديدت (زييا ده ايز ل ني يه
د ن،ننز اد دها دو در ايز صخرت ن هه دخ هدر د ش خ  63درصد اا اي
خايد ادت)
الک يهب رهر دب نن دش د نل نخ،نر از قت ر ررخر خد دش خد دهمخخش اا اي
تبصره  :1در صخرن رش ج خ دريهام رهرکيا دهدر اا اي
پيدا ر ن دش رهرکيا رهر دب ي ه  2616291ريه خايد دخد

د ر مي از  2616291ريه در روز کيددو الک رههخش و

الو دي اار اي  63درصرد دري روب قتر ر هدرر ر دو قتر ر رررخر در هره  2012روزانرش 212122ريره ديگري ننر
خايررد يهاررر و در صررخرن رررش رررهرکيا اهقررد قتر ر هدررر ر د دهار د در هرره  2012روزانررش  212122ريرره
اار اي
در اجياب صخدش اخراب ه رهر دش صخرت هدر در خرد ننه ديقيار خايد کيديدت
تبصره  :در صخرن رش ج خ دريهام رهرکيا دهدر دخ هدر و مغني د ر مي از 2616291ريه در روز کيددو الک
رههخش و پيدا ر ن دش رهرکيا رهر د ي ه 2616291ريه خايد دخدت
 -8اعطاي مزد سنوات:
ررالو درري اا ر اي رررهر دو رررهرکيا رررهر دب نن ر درري طتررط ن رررش ش ر خ شرريي شخ ررش د رردب شرره ل دها ر د يرره
نيوطتط رخرد و ارهدد دهرمخرا  ،ل يرهب بب ردرپ از پهيرش هر خان خ رخ د رد  2دخشر ه ش ار هر  239600رخر
2011/22/22وزيي رميا ن،هو و رهر و راه اجم ه دي خردار خاي د ادت
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