
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيربنياد بنياد بنياد بنياد 

    آيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

 »طبقه بندي مشاغل -افزايش توليد«

 :اكارگاهه در مشاغل يبند طبقه ياجرا قانون يياجرا امهن نييآ

 ييها مهلت در را خود كارگاههاي مشاغل بندي طبقه طرح مكلفند دولتي و خصوصي بخش كارگاههاي كليه كارفرمايان -1 ماده

 .گذارند اجرا بمورد و تهيه مينمايد تعيين كار عالي شوراي كه

 .باشد مي كارگاه هر كارگران تعداد و حرفه، صنعت نوع بر مبتني كار عالي شوراي طرف از شده تعيين هاي مهلت -1 تبصره

 توافق با ميتوانند خدماتي فعاليت يك حتي و حرفه يك، صنعت يك كارگري و كارفرمائي سنديكاي يا اتحاديه -2 تبصره

 تأييد مورد اصول اين اگر. نمايند تهيه خدماتي فعاليت يا صنعت، حرفه سطح در مشاغل بندي طبقه براي مشتركي اصول يكديگر

 .ميشود گذارده اجرا مرحلهه ب خدماتي فعاليت يا حرفه ،صنعت آن كارگاههاي سطح در گيرد قرار اجتماعي امور و كار وزارت

 كارگاههاي در مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و تهيه بر مبني كار عالي شوراي 7/3/1349 مورخ مصوب در مقرر مهلت -3 تبصره

 .است باقي خود قوته ب كماكان دارند، كارگر نفر يكصد از بيش كه دولتي و خصوصي بخش

 دستور مشاغل، ارزيابي ،وظيفه شرح شامل است مزدي صحيح نظام يك ايجاد آن يينها هدف كه مشاغل بندي طبقه -2 ماده

 :ميباشد زير شرحه ب مزد جدول و يياجرا العمل

 شغل شرح -الف

 :ميباشد زير عوامل شاملكه 

 .آن نسبي اهميت و مشخصات ،كار نوع معرف :شغل عنوان -1

 .شغل نسبي مسئوليت و كار اصلي خصوصيات درباره مختصري شرح متضمن :شغل تعريف -2

 ضروري نظر مورد شغل تصدي براي كه الزم شرايط ساير و تجربي ،تحصيلي شرايط حداقل شامل :شغل احراز شرايط -3

 .شود داده تشخيص

 



 مشاغل ارزيابي -ب

 را مشاغل سايره ب نسبت شغل يك اهميت و ارزش كه ميباشد كار محيط شرايط مسئوليت ،مهارت سطح قبيل از ضوابطي اساس بر 

 .ميگردد شغلي طبقات تعيين به منجر كه مينمايد تعيين شغل متشكله عناصر) كيفي و كمي( تحليل و تجزيه طريق از

 طرح يياجرا العمل دستور -ج

 :ميگردد تعيين زير شرايط به توجه با شاغل استخدامي وضع آن بموجب كه است مقرراتي از عبارت

 .بندي طبقه طرح با شاغلين وضع تطبيق چگونگي -1

 .جديد پايه و طبقه تعيين و شاغل ارتقاء شرايط و ها پايه احتساب نحوه -2

 .شغل احراز شرايط عوامل جانشيني شرايط تعيين -3

 .كارآموزي مدت و شرايط -4

 .كارگاه متقاضيات و كار بازار  از ناشي ضرورتهاي به توجه با استحقاقي پايه و طبقه مزد از باالتر هاي دستمزد پرداخت شرايط -5

 .ميشود مشاغل بندي طبقه طرح كلي تغيير يا و نظر تجديد به منجر كه مواردي بيني پيش -6

  مزد جدول -د

 مربوط هاي پايه و ها گروه يا طبقات از يك هر به مربوط مزد و ها پايه تعداد و گروهها يا طبقات تعداد آن در كه است جدولي

 .است شده تعيين

 وظايف حاوي اي وظيفه شرح شاغلين از هريك براي خود كارگاه مشاغل بندي طبقه طرح اجراي در مكلفند كارفرمايان -تبصره

 .نمايد تهيه تصدي مورد شغل اساس بر محوله

 و بررسي جهت و تهيه كارگران نماينده اطالع با را خود كارگاههاي مشاغل بندي طبقه طرح موظفند مشمول كارفرمايان -3 ماده

 .نمايند ارسال اجتماعي امور و كار بوزارت نظر اظهار

 صورت در و كارگاه كارگران اكثريت حائز سنديكاي نماينده از است عبارت نامه آئين اين در كارگران نماينده از منظور -تبصره

 كارگاه كارگران از نفر يك حداقل صورت دو اين غير در و كارگاه شوراي در كارگران نماينده اكثريت، حائز سنديكاي نبودن

 .باشند نموده انتخاب مورد اين براي را وي "كتبا كارگران از% 51 الاقل كه

 از كشور نقاط ساير در ماه دو و مركز استان در يكماه ظرف حداكثر را واصله هاي طرح اجتماعي امور و كار وزارت -4 ماده

 .مينمايد اعالم را خود نظر و بررسي كلي نظر از وصول تاريخ

 ميشود تعيين اجرا و اصالح براي كه مهلتي در اجتماعي امور و كار وزارت نظرات به توجه با مكلفند مشمول كارفرمايان -5 ماده

 بندي طبقه طرح با شاغلين وضع تطبيق ليست با همراه را نتيجه و گذارند اجرا بموقع كارگران نماينده تأييد از پس و اصالح را طرح

 .نمايند ارسال اجتماعي امور و كار وزارته ب مشاغل



 مورد شده اصالح با شده تهيه طرح يا و ننمايند اقدام طرح اجراي و اصالح به نسبت شده تعيين مهلت در كارفرمايان صورتيكه در 

 كميته نظر ميگيرد قرار رسيدگي مورد كار عالي شوراي طرف از منتخب اي كميته در موضوع نگيرد قرار كارگران نماينده تأييد

 .ميباشد االجرا الزم و قطعي مزبور

 در باشند داشته اشتغال كاره ب محدودي و خاص زمان يا فصل در كارگران مينمايد ايجاب آنان كار نوع كه ييكارگاهها -تبصره

 امور و كار وزارت گزارش استناده ب كار عالي شوراي برسد نصاب بحد آنها كارگران تعداد فعاليت دوره اين در كه صورتي

 .گرفت خواهد تصميم آنها شمول مورد در اجتماعي

 از ناشي احتمالي التفاوت هماب نظر از كارگران مطالبات همچنين و طرح اجراي نحوه مورد در اختالف بروز صورت در -6 ماده

 كننده تهيه و كارفرما نماينده و كارگران نماينده اجتماعي امور و كار وزارت نماينده از مركب اي كميته در موضوع طرح اجراي

 و است قطعي آراء اكثريت با فوق كميته نظر طرح اجراي نحوه مورد در. ميگيرد قرار رسيدگي مورد) كارفرا مشاور بعنوان( طرح

 اعضاي بانضمام امر پرونده مشاغل بندي طبقه طرح اجراي از ناشي احتمالي التفاوت به ما پرداخت به نسبت توافق عدم صورت در

 .ميگردد ارجاع اختالف حل هيئت به كميته

 هر از كارگران مكتسبه حقوق صورت بهر و دهند تنزل پائين طبقه به مربوط طبقه از را كارگري نيستند مجاز كارفرمايان -تبصره

 باشد بيشتر بندي طبقه در شده تعيين دستمزد از كارگري دستمزد مشاغل بندي طبقه اجراي در چنانچه نيز و است محفوظ لحاظ

 .بپردازد دريافتي دستمزد آخرين مأخذ به را او دستمزد است مكلف كارفرما

 در و نموده نظارت كار عالي شوراي طرف از شده تأييد فني مشاور دفاتر كار بر مستمر بطور اجتماعي امور و كار وزارت -7 ماده

 لغو آنانرا كار پروانه كار عالي شوراي تأييد با اند داده دست از را خود صالحيت مزبور دفاتر عنوان بهر دهد تشخيص صورتيكه

 .نمود خواهد

 از شده تعيين مهلت اولين در آنها كارفرمايان كه را ييكارگاهها مشاغل بندي طبقه طرح تهيه اجتماعي امور و كار وزارت  -8 ماده

 :مينمايد واگذار فني مشاور دفاتره ب زير شرايط با اند نكرده اقدامي كار عالي شوراي طرف

 الزم مدت مورد در پيشنهادات دريافت جهت و تهيه فعاليت نوع و جغرافيائي منطقه، كارگر تعداد نظر از را كارگاه مشخصات -1

 دهد تشخيص اجتماعي امور و كار وزارت كه صالحيتداري فني مشاور بدفاتر مربوط هزينه استعالم همچنين و كار انجام براي

 .ميدارد ارسال

 با و انتخاب باشد داده را پيشنهاد مناسبترين كه را فني مشاور مؤسسه و بررسي را واصله پيشنهادات اجتماعي امور و كار وزارت -2

 .مينمايد معرفي فرما كاره ب طرح اجراي و تهيه به مربوط هزينه ميران و كار انجام مدت ذكر

 مؤسسه با شده تعيين هزينه و مدت اساس بر فني مشاور دفتر معرفي از پس ماه يك ظرف حداكثر موظفند كارفرمايان -9 ماده

 داري خود صورت در و نمايند منعقد را خود كارگاههاي مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و تهيه به مربوط داد قرار شده معرفي

 .شد خواهد عمل واحده ماده 4 تبصره طبق شده معرفي مؤسسه با قرارداد عقد به كارفرمايان

 مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و تهيه براي الزم اطالعات و آمار مكلفند نامه ينيآ اين 8 ماده موضوع كارفرمايان -10 ماده

 .دهند قرار است نموده معرفي اجتماعي امور و كار زوارت كه فني مشاور دفتر اختيار در را خود كارگاه



 داير مشاغل بندي طبقه اصول با كارفرمايان و كارگران ييآشنا بمنظور آموزشي كالسهاي اجتماعي امور و كار وزارت -11 ماده

 .نمود خواهد

 


