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  : قدمهم
بالغ شد، سـندي  تصویب و ا 1376بندي و ارزشیابی مشاغل شرکتهاي توزیع برق که در سال  مجموعه ضوابط طرح طبقه
است که شامل کلیات، نظام پرداخت و روش تعیین امتیازات شـخص و شـغل، دسـتورالعملهاي     مصوب وزارت محترم نیرو

اجرایی نظام پرداخت، طرح ارزشیابی مشاغل و نیز شرح مشاغل بوده و در تمام شرکتهاي توزیع نیـروي بـرق در سراسـر    
ارزشیابی شخص و شغل صـرفنظر از  لفین، هدف از تدوین این طرح هماهنگی در بنا به گفته مؤ. باشد االجرا می کشور الزم

نوع وظایف و مسؤلیتها و سطوح مختلف تخصص و مهارت، درنظر گرفتن چارچوبی مشـخص بـا معیارهـایی ثابـت بـراي      
  .نظام پرداخت و در عین حال ملحوظ نگهداشتن دقیق مصوبات قانون کار بوده است

هـاي   رسـانی در زمینـه   رین اهداف معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق مازندران، اطـالع از آنجاکه یکی از مهمت
بنـدي و ارزشـیابی    طرح طبقـه  اي از چکیدهباشد، بر آن شدیم تا  همکاران محترم می  مختلف کاري و افزایش سطح آگاهی

همچنین برگزاري جلسات پرسـش  . را برطرف نماید تا بتواند برخی از سؤاالت و ابهامات در این زمینه آوریممشاغل فراهم 
گردد  هاي امور کارکنان و رفاه محسوب می طرح که از مهمترین دستورالعملاین و پاسخ و نیز کالسهاي آموزشی در مورد 

   .ارددبق در دستور کار این امور قرار االس نیز همچنان کمافی
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    1تعاریف و اصطالحات :بخش اول

شـود کـه ممکـن     مجاز هر سازمان به هر یک از کارکنان واگذار میمقام مجموعه وظایفی است که از طرف   :یپست سازمان -
  .دي باشدصبدون متیا دي و صو همچنین داراي مت )موقت( است مستمر و یا غیر مستمر

  .دنمشابه باش احرازنوع وظایف و شرایط که از لحاظ  یک یا چند پست سازمانی :شغلی هطبق  -

 مرتبط و از لحاظ تجربه متفاوت و از لحاظ درجـه و  ،شغلی که از لحاظ نوع وظایف و طبقه هاز چند طبق ستعبارت :لیشغشته ر -
  .دناشب میرشته تحصیلی مشابه 

  .از یک یا چند رشته شغلی که از لحاظ نوع وظایف مشابه باشند ستعبارت :بخش  -

  .کند میم وزن را با سایر مشاغل تعیین از عددي که ارزشی نسبی مشاغل ه ستعبارت :گروه -

  بکار گماردن فرد به پست سازمانی در هر سازمان :انتصاب  -

ازجمله حقـوق  (اي است که کلیه اقداماتی که در وضع استخدامی و پرسنلی فرد اثر دارد  حکم کارگزینی برگه :حکم کارگزینی -
  شود میاز طرف اشخاص مجاز امضا  ودر آن منعکس گردیده  )ومزایا

براساس اطالعات مندرج در سیستم جامع مالی و اداري و نیز اطالعات ارائه شده توسط افـراد، مشخصـات    :مشخصات فردي -
لذا ارائه دقیق و بموقع اطالعات فردي و تغییرات آن بویژه شماره ملی، شماره بیمه، تعداد فرزنـدان و نظـایر آن   . شود میفردي ثبت 

  . خوردار استاز اهمیت بسیار زیادي بر
کـه در   شـود  مـی بندي و ارزشیابی مشاغل شرکت، پستی به فرد واگذار  براساس مصوبات کمیته طرح طبقه :مشخصات شغلی -

  .کند چارچوب مسؤلیتها و اختیارات آن انجام وظیفه می
از دیـپلم نداشـته و بیشـتر بـا     مشاغلی هستند که نیاز به تحصیالت بـاالتر  : دسته اول. بطور کلی مشاغل به دو دسته تقسیم میشوند

  )کارگري غیرفنی( 80000و ) کارگري فنی( 70000باشند مانند بخش شغلی  کار و تالش و فیزیکی امکان پذیر می
مشاغلی هستند که نیاز بیشتري به تحصیالت و کوشش فکري داشته و مستلزم داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیـپلم و  : دسته دوم
 40000، )کارشناسـی غیرفنـی  ( 30000، )تکنسـینی ( 20000، )کمک کارشناسـی ( 10000بخش هاي شغلی مانند . باشند باالتر می

  )کارشناسی فنی(
                                                             

  .استبوده  WIHR4701– 1376بندي و ارزشیابی مشاغل شرکتهاي توزیع برق مصوب تیر ماه  تعاریف و اصطالحات براساس طرح طبقه  1
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ثابت است که امتیازات مندرج در بخشهاي قبـل بـر اسـاس آن محاسـبه  و      عددي ):ضریب جدول حقوق (ضریب ریالی .-
  .یابد اله بر اساس بخشنامه وزارت نیرو و شرکت توانیر افزایش میاین عدد معموال هر س. شود مبلغ ریالی پرداختی به فرد تعیین می

بـر اسـاس مجموعـه    . شـود  گردد در ایـن قسـمت شـرح داده مـی     رویدادهایی که منجر به صدور حکم کارگزینی می :نوع حکم -
رین و پرکـاربردترین  مورد عنوان حکم کارگزینی موجـود دارد کـه از مهمتـ    55ضوابط طرح طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل بیش از 

توان به صدور احکام افزایش سـالیانه، ارتقـاي گـروه، انتصـاب، تعیـین محـل خـدمت، برقـراري، افـزایش، کـاهش و قطـع             آنها می
  .اشاره کرد.... آموزشی و  مندي، امتیاز دوره عائله

مهمتـرین آنهـا عبارتنـد از حقـوق      شود که برخـی از  در حکم کارگزینی حاصل می» الف تا و « از مجموع بندهاي  :حقوق مبنا -
  العاده سرپرستی شخص، حقوق سنوات، حقوق شغل، فوق العاده تخصص و فوق

شـود کـه برخـی از مهمتـرین آنهـا       حکم کارگزینی حاصل مـی » الف تا ي « از مجموع بندهاي  :مزایاي رفاهی وانگیزشی -
  ...مندي و  فوق العاده جذب، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله فوق العاده شرایط نامساعد کار، فوق العاده منطقه،: عبارتند از

مجموع مبالغ حقوق مبنا و مزایاي رفاهی و انگیزشی، جمع حقوق و مزایا را در پی خواهد داشـت کـه بـه     :جمع حقوق و مزایا -
  .شود عدد و حروف در انتهاي حکم کارگزینی درج می

  .زینی از تاریخ اجراي حکم الزم االجرا بوده و ربطی به تاریخ صدور آن نداردپرداخت مبالغ مندرج در حکم کارگ : 1نکته 

بنـدي و ارزشـیابی مشـاغل در سـه      احکام کارگزینی پس از تأیید و امضاء توسط مقام مشخص شده در طرح نظـام طبقـه   : 2نکته 
  .شود یع مینسخه بین مستخدم، امور مالی و بایگانی پرسنلی جهت نگهداري در پرونده پرسنلی توز

  

  : امتیازات شخص

گیـرد کـه معمـوالً هرسـاله هنگـام صـدور احکـام         براساس مدرك تحصیلی امتیازي به شخص تعلق می :مدرك تحصیلی.-1

  .یابد افزایش سالیانه این امتیاز توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر افزایش می
تعیـین و امتیـاز    1کـه امتیـازات آن طبـق دسـتورالعمل شـماره      ) 4تا  1از (مدرك تحصیلی به چهار درجه نیاز  تقسیم بندي میشوند 

  .گردد مدارك تحصیلی محاسبه می
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  درجه نیاز مدارك تحصیلی :  1دستورالعمل شماره 

  :درجه نیاز یک  -الف

  کلیه مدارك تحصیلی کمتر از دیپلم  -
          2هـاي قیـد شـده در مـدارك دیـپلم بـا درجـه نیـاز          ها به استثناي رشـته  خدمات و دیگر رشته ،دیپلم در رشته هاي علوم انسانی  -
دیگر رشته ها به استثناي رشته هاي قید شده درمدارك فـوق دیـپلم بـا درجـه      خدمات و ،رشته هاي علوم انسانی فوق دیپلم در  -

   2نیاز تحصیلی 
اجتمـاعی و   -تربیتـی  -اي علـوم انسـانی  هـ  هاي کتابداري، الهیات، روزنامـه نگـاري، روانشناسـی، سـایر رشـته      لیسانس در رشته  -

  هاي مشابه دیگر رشته

تحصـیلی   2چنانچه رشته هاي فوق  با محتواي تخصصی شغل محوله ارتبـاط داشـته باشـد شـاغل از امتیـاز درجـه نیـاز         :تبصره
  .برخوردار می باشد

  درجه نیاز دو:  ب

سایر رشـته هـاي فنـی     کاردانش و ،ریاضی و فیزیک ،کشی نقشه ،شیمی ،مکانیک ،ساختمان ،تاسیسات ،دیپلم در رشته هاي برق -
  )فنی( مرتبط با شغل

  رشته هاي فنی حرفه اي و مدیریت ،بازرگانی ،حسابداري ،مکانیک ،فوق دیپلم در رشته هاي برق -
  رتبط با شغلهاي م کشاورزي و سایر رشته ،حقوق ،اقتصاد ،حسابداري ،زمین شناسی ،شیمی ،آمار ،هاي بیمه لیسانس در رشته  -

سیسات و سایر رشـته هـاي   أت ،کامپیوتر ،آب وفاضالب ،آب ،ساختمان ،عمران ،مکانیک ،لیسانس در رشته برق  :3درجه نیاز : پ
  مرتبط با شغل هاي فنی ومهندسی 

سـاختمان کـه در مشـاغل مـرتبط بـا       -کارکنان با مدرك  لیسانس در رشـته هـاي بـرق     ):سه خیلی خوب( 4درجه نیاز : ت
رك تحصیلی مشغول انجام وظیفه می باشند  با تصویب کمیته طبقه بندي مشاغل  از درجـه نیـاز سـه خیلـی خـوب بهـره منـد        مد
  .گردند می

شـوند، بایـد اصـل و کپـی گواهینامـه موقـت پایـان تحصـیالت و یـا           افرادي که موفق به کسب مدارك تحصیلی باالتر مـی  :نکته
  .نان و رفاه تحویل دهند تا از محل تحصیل آنها استعالم به عمل آیددانشنامه تحصیالت خود را به امور کارک
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براساس مدت زمان انجام خدمت مقدس سربازي افراد و مدرك تحصیلی زمان خدمت سربازي امتیـازي بـه شـرح    : سربازي -2

  .یابد ذیل به افراد تخصیص می
    
  
  
  

 ایثـارگران ندي و ارزشیابی مشاغل دو مجموعه مختلف بـه  در مجموعه ضوابط طرح طبقه ب: موارد مرتبط با ایثارگران -3

هـاي ضـریب    براساس گـواهی  گردد و درج می در حکم کارگزینی ایثارگريمحترم اختصاص داده شده است که یکی با عنوان 
ه در ایـن  و امتیـاز مربوطـ   شـود  مـی ، نوع و مدت فعالیت افراد در بسیج مشخص ها افزایش سنوات، ارائه شده توسط بسیج شهرستان

  .دشو می تعیینقسمت 

احتسـاب امتیـاز   ( 8دسـتورالعمل داده  گردد، مربوط به  مجموعه دیگر که بطور غیرمستقیم در حکم کارگزینی مشخص می

  :شود بوده و موارد ذیل را شامل می )ایثارگران
  .کلیه آزادگان و جانبازان از یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار خواهند بود-1

مـاه   6جانبـازي ، رزمنـدگان بـا حـداقل     %  40ادگان، مفقودین تا سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت ،جانبـازان تـا حـداکثر    به کلیه آز
  .ماه متناوب در جبهه همواره از یک گروه تشویقی  باالتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می گردند 9سابقه خدمت  متوالی ویا 

جانبازي و رزمندگان با بیش از سه سال خدمت در جبهـه   %40سه سال اسارت جانبازان با بیش از مفقودین با بیش از  کلیه آزادگان،
  .همواره از دو گروه تشویقی باالتر از گروه استحقاقی  خود  بهره مند خواهند بود

شـود،   بـه وي اعطـا مـی   چنانچه فرد نتواند از یک مقطع تحصیلی باالتر استفاده نماید یک گروه عالوه بر گروه اسـتحقاقی   :تبصره
که مدرك لیسانس در روند ارتقاء گروه آنان پیش بینی نگردیده است و یا براي بخـش شـغلی    20000و 10000مثالً مشاغل بخش 

  .که مدرك تحصیلی فوق دیپلم در روند ارتقاء گروه پیش بینی نگردیده است  80000و 70000

تأیید شرکت و نیز موفقیت در آزمون جامع که توسـط شـرکت تـوانیر و     هاي گذرانده شده مورد براساس دوره: زبان خارجه -4

  .گردد ، امتیاز زبان خارجه منظور میشود مییا نمایندگان آنها انجام 
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و کسـانی کـه موفـق بـه      شـود  مـی در دو سطح یک و دو توسط شـرکت برگـزار   ) ICDL(دوره هاي آموزشی رایانه  :رایانه -5

  )امتیاز 50مجموع ( .و مدرك مربوطه را دریافت داشته اند از امتیاز آن برخوردار میشوندگذراندن این دوره ها شده اند 
  ) امتیاز 20: (، استفاده و مدیریت فایلها ITاطالعات و ارتباطات، مفاهیم پایه  سطح دو شامل دوره هاي

 )power point(پاورپوینـت  ، )access( ، بانک اطالعاتی)excel( ، صفحه گسترده)word(پرداز  واژه شامل دوره هاي :سطح یک 
  )امتیاز 30(

هـاي مربـوط    ند و موفق به کسب گواهی نامـه نک بر اساس دوره هایی که افراد در طول مدت خدمت خود طی می :آموزش -6

 از )کـارگري، تکنسـینی، کارشناسـی یـا مـدیریتی     ( و نوع بخش شغل افـراد )تصاصی عمومی یا اخ( ها با توجه به نوع دوره، شوند می
  .شوند برخوردار میبشرح ذیل امتیاز آموزش 

  

  ساعت/ مدت / دوره 
  ساعت 200باالتر از   121 - 200  61 - 120  30 - 60

  گروه چهارم  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول
  26  20  13  7  عمومی

  33  26  20  13  نیمه تخصصی
  39  33  26  20  کارشناسی و مدیریتی

  

اسـاس  بر ونیز  شود میول افزایش سنوات که هرساله توسط وزارت نیرو و شرکت توزیع ابالغ با توجه به جد :امتیاز سنوات -7

  .شود میامتیاز سنوات سالیانه محاسبه و به امتیازات سالهاي قبل افزوده نمره ارزشیابی سالیانه افراد، 

مندي گرفتـه   مبلغی بعنوان کمک هزینه عائله براي کمک به رشد و پرورش فرزندان همکاران، :مندي کمک هزینه عائله -8

  :شود گیرد و بصورت ذیل محاسبه می شده است که حداکثر به دو فرزند تعلق می
کـه   1391بـراي مثـال در سـال    . (سه برابر حداقل حقوق روزانه براي یک فرزند و شش برابر حداقل حقوق روزنـه بـراي دو فرزنـد   

ریـال   779400ریال و بـراي دو فرزنـد    389700مندي براي یک فرزند  عائله  شده است، ریال تعیین 129900حداقل حقوق روزانه 
  .)باشد می
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  :امتیازات شغلی

وضـعیت کـاري و فـردي    بهبود ك رشد و السوابق ارزنده افراد را در شرکت م براي اینکه بتوانیم تجربه، تحصیالت و :گروه.-1

مجموعه ضوابط طـرح بـه تفصـیل     2کنیم که در دستورالعمل شماره  ي استفاده میرتبه ا 20سیستم قرارداديیک آنها قرار دهیم از 
  :آمده است

ü  2دستورالعمل شماره:  

  :10000تخصیص مشاغل بخش شغلی 

با عنوان متصدي، حسابدار، کمک کارشناس، کارپرداز، جمعـدار امـوال، انبـاردار و سـایر شـغلهاي      10000مشاغلی که در بخش    -
  :یابند می نمایند به طریق زیر به گروه هاي باالتر ارتقا می همطراز انجام وظیفه

  .یابند ارتقا می) 4دستورالعمل شماره ( سال مازاد 5-5-5-4-2به صورت عادي ارتقا و باالتر از آن به ترتیب با 10حداکثر به گروه 
به صـورت عـادي ارتقـا و بـاالتر از      11روه متصدیانی که با عنوان مسئول در شغل هاي باال انجام وظیفه می نمایند حداکثر به گ -

 .یابند ارتقا می 5 -5-5-4-2آن به ترتیب با 

  .باشد می 15و  14به ترتیب 10000سقف گروه دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم در بخش -
  

  :20000تخصیص مشاغل بخش شغلی 

صـادق اسـت کـه بـا     20000براي ارتقا گروه در بخش شغلی براي  10000تمام شرایط اشاره شده جهت ارتقا گروه در بخش شغلی 
بـا یـک گـروه بـاالتر ازگـروه بخـش       (ساختمان ودیگر شغل هـاي مـرتبط    -نرم افزار -مکانیک -شغل هاي همچون تکنسین برق

10000(  
  

  :30000تخصیص مشاغل بخش شغلی 

وابـط عمـومی، مشـترکین، تـدارکات و سـایر      با عنـاوین کارشناسـان اداري، حقـوقی، ر    30000متصدیانی که در بخش هاي شغلی 
-چهار سـال  -به ترتیب با دو سال 14ارتقا و باالتراز گروه  14باشند بصورت عادي تا گروه  شغلهاي مرتبط مشغول انجام وظیفه می

  .پنج سال مازاد با اجراي دستورالعمل مربوطه ارتقا می یابند -پنج سال  -پنج سال
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  40000تخصیص مشاغل شغلی بخش  

بـا عنـاوینی همچـون کارشناسـان بـرق، سـاختمان،        30000  همانند شـرایط ارتقـا گـروه در بخـش    شرایط ارتقا گروه دراین بخش 
و بـا اجـراي   ) 3دسـتورالعمل شـماره   (و باالتر از آن با شرط مـازاد   15مکانیک، نرم افزار و سایر مشاغل مرتبط یعنی گروه عادي تا 

و حداقل گروه آنان  12و  11بترتیب 40000و 30000باشند ضمناً حداقل گروه دربخش  سر میدستورالعمل وکسب امتیاز مربوطه می
  . باشد می 20
  

   3دستورالعمل شماره 

  :40000 و 30000ارزشیابی شاغلین بخش هاي شغلی    -
مشـاغلی از   بـازرس، مشـاور و   کارشناس ارشد، سرپرسـت گـروه،   کلیه مشاغل تحت عناوین کارشناس، مهندس، کارشناس مسئول،

  .این قبیل جهت ارتقا گروه هایی که نیاز به مازاد داشته باشد مشمول دستورالعمل فوق می باشند
  .ضمناً مدیران جهت دریافت گروه باالتر از تخصیص هم  مشمول این دستورالعمل میشوند

  :3امتیاز دهی دستورالعمل شماره 

      20      19      18      17       16    15گروه     
  140    130    115    100      82    70امتیاز    

  عوامل امتیاز الزم  در این دستورالعمل در جدول مربوط لحاظ گردید گردیده

  

  4دستورالعمل شماره 

  :20000و1000ارزشیابی مشاغل بخشهاي شغلی 
اس و کلیـه مشـاغل کـه جـز مشـاغل      کمک کارشـن  ،تکنسین ،مسئول ،کلیه مشاغل پست هاي  سازمانی تحت عناوین متصدي -

  .باشند می) 4شماره (جهت ارتقا به گروه هاي باالتر مشمول دستورالعمل مربوطه  نمی باشند 40000و 30000بخشهاي شغلی 
سـال بـه   4که جهت دریافت گروه عالوه برتجربه و توقف نیاز به تجربه مازاد  20000و10000کلیه کارکنان مشاغل در بخشهاي  -

  .ارند مشمول این دستورالعمل میباشدباال را د
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   16       15      14      13       12      11گروه      
  105        95     85      75       66      58امتیاز     

  .عوامل امتیاز الزم در این دستورالعمل در جدول مربوط لحاظ گردید
  

  :5دستورالعمل  شماره 

اعمال میگردد و بر اساس سـه آیـتم   ) افزایش دستمزد(کارکنان که بطور سالیانه حکم سال جدید  سنوات تجربی :سنوات تجربی
  .گردد با امتیازات در نظر گرفته شده تعیین و در حکم کارگزینی لحاظ می 20تا1حداقل، متوسط و حداکثر سنوات در گروه هاي 

  :نحوه احتساب تجربه
  .ب افزایش مهارت شغلی وي شود تجربه آن بخش از سابقه فرد است که موج  -

  :انواع تجربه جهت  شاغلین
  تجربه مرتبط -
  تجربه مشابه -
  تجربه غیر مرتبط -

  آن قسمت از سوابق مرتبط با شغل مورد تصدي فعلی فرد:  تجربه مرتبط
  سوابق مشابه با شغل مورد تصدي فعلی فرد آن قسمت از:تجربه مشابه

  .ق که مرتبط و مشابه با شغل فعلی فرد  نباشدسواب آن قسمت از: تجربه غیر مرتبط
  .مشابه یاغیر مرتبط می باشد -مدت خدمت سربازي بر حسب نوع وظیفه و کار جزء یکی از تجربیات مرتبط: تبصره

  :تجربه هاي مورد نیاز در ارتقا گروه کارکنان به شرح ذیل می باشد -
  .نوان تجربه در روند گروه محاسبه میگرددتجربه مرتبط با شغل فعلی فرد تحت ع:  تجربه مرتبط  -
  .می آید. کلیه سابقه مشابه فرد تحت عنوان توقف در روند گروه محاسبه میگردد: تجربه مشابه   -
  .کلیه سوابق غیر مرتبط بعنوان توقف درروند گروه محاسبه میگردد3/1: تجربه غیر مرتبط  -
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  » شغلی مختلفجدول مربوط به سنوات تجربی و توقف بخشهاي « 
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بـه آن   یدر حالیکه گروه او کمتر از گروه تخصیصـ  ،ابدی ارتقا می زمانی که فردي به پستی داراي تخصیص :تخصیص% 60 -2

  :براي مثال  .شود میتا گروه فرد به وي اعطا  یمزایاي گروه تخصیص %60پست میباشد براي افزایش انگیزه هاي فرد
درحالیکه فردي به آن پست منصـوب   .باشد می 4255 با برابر ،1391از این پست در سال که امتیبوده 17داراي تخصیص  Aپست  

  .باشد امتیاز می 4115با  16که گروه او  شود می
4225  = %60 تخصیص   – 4115 =110 * 6/0  = امتیاز 66تخصیص % 60   

بعنـوان مثـال   . باشـد  قابل محاسـبه مـی  ) صلی فردفقط تا سه گروه باالتر از گروه ا(امتیاز گروه اصلی تا گروه  تخصیصی % 60ضمناً 
  .گردد برقرار می 18تا  15امتیاز گروه % 60باشد،  19وتخصیصی پست  15اگر گروه شغلی فرد 

   

در ایـن بخـش لحـاظ     شـغلی  امتیـاز گـروه  % 20)4000و 3000یـا  فنی و غیر فنی (براي گروه کارشناسی  :تخصص امتیاز -3

  امتیاز تخصص و حساسیت شغلی=  ضریب ریالی سال* غلی امتیاز گروه ش% 20     .گردد می
  

  فوق العاده  سرپرستی  -4

  :شود پرداخت می به شرح ذیل محاسبه و 6دستورالعمل شماره براساس 
  .گردد فوق العاده سرپرستی شاغلین با توجه به سطح سازمانی درجه پیچیدگی وظایف به شرح ذیل پرداخت می

درصد تعیـین   15فوق العاده سرپرستی جهت کلیه مشاغل تحت عنوان معاون و مدیریتها تا ): عالیمدیریت (مشاغل سطح اول  .-1
  .گردیده است

العاده سرپرستی براي مشاغل  تحت عنـوان مـدیران سـتاد و امورهـا گـزارش آنـان بـا         فوق):  مدیرت میانی( مشاغل سطح دوم -2
  .تعیین گردیده است% 5/12
رئیس گـروه و مشـاغل مشـابه مشـخص      -رئیس اداره–مشاغل تحت عنوان رئیس قسمت ): لینسرپرستی و مسئو(سطح سوم  -3

  .تعیین گردید% 5/7تا  5و باالتر میباشد  16گردیده و گروه تخصیصی آن 
باشـد   16از  گروه و مشاغل مشابه که تخصیص پسـت آنـان پـایینتر   -اداره -سرپرستی  مشاغل  تحت عنوان رئیس قسمت : تبصره

  .رستی برقرار می باشدحق سرپ% 3
  حق سرپرستی= ضریب ریالی سال * جمع امتیازات شخص و شغل و سنوات * درصد سرپرستی 



13 

 

  : فوق العاده  شرایط نامساعد کار -5

  :شود پرداخت می به شرح ذیل محاسبه و 7دستورالعمل شماره براساس 
اي، جنبه روحـی و   ر، خطرات ناشی از بیماریهاي حرفهامتیاز شرایط محیط کار به طور تخصیصی بر حسب عوامل محیط، خطرات کا

  .  گردد روانی آنالیز شده و با توجه به نوع شغل و رشته شغلی شاغل تعیین می

  .شود از حاصلضرب ضریب سختی کار در ضریب ریالی حاصل می وق العاده شرایط نامساعد کارف :نکته
  .است% 145) 70000(تی کار یک کارگر فنی و ضریب سخ% 60 )40000و 30000(براي مثال ضریب سختی کار یک کارشناس 

  

  :) 9دستورالعمل داده (  ژه تعیین و برقراري مزایاي وی -6
در اجراي طرح طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل و به منظور جذب و نگهداري متصدیان مشاغل تخصصـی وفنـی بـا در نظـر گـرفتن      

تحقیقات برجسته و نیز نحـوه عملکـرد کارکنـان و    ، میزان تخصص و تحصیالت ،درجه نیاز شرکت به تخصصهاي خاص بازار کار و
همچنین جهت خدمت کارکنان در مناطق جغرافیایی محل خدمت آنان با توجه به درجه سختی منطقه و تسـهیالت زنـدگی عـالوه    

  :است در نظر گرفته شدهنیز دو نوع فوق العاده  ،بر حقوق و مزایاي پیش بینی شده در طرح
  فوق العاده جذب                            -2فوق العاده منطقه و -1
  :  فوق العاده منطقه .-1

اعمـال   شرایط آب و هوایی و امکانات زندگی بر اساس درصدهاي منـدرج درجـداول مربوطـه و    ،با درنظر گرفتن وضعیت جغرافیایی
  .گردد میضرایب تعیین شده جهت بخش هاي شغلی تعیین و پرداخت 

  درصد فوق العاده کارکنان به ریال=درصد جداول منطقه*درصد ضریب بخش هاي شغلی*امتیاز شغل *ریب ریالی سال ض
  

  جدول ضرایب بخش هاي شغلی

  70000و  80000  10000  20000   40000و  30000  بخش هاي شغلی
  % 20  % 60  % 80  % 100  درصد فوق العاده اشتغال
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  جدول فوق العاده منطقه مازندران

هر
ش

مل  
کزآ

مر
هراز  

ان 
ریج

ال
زي  

مرک
بل 

با
رب  
 وغ

رق
ی ش

بندپ
  

زي
مرک

ي 
سار

نگه  
دودا

گه 
ردان

چها
  

رود
میان

کنار  
دون

 فری
سر

بابل
  

میر
بهن

شهر  
به

وگاه  
گل

  

شهر  نکا
ائم 

ق
کوه  

سواد
رگاه  

شی
  

  %45  %40  20  %30  %30  %30  %40  %20  %45  %40  %15  %30  %15  %35  %15  امتیاز

  

:شـود  کنـد بصـورت زیـر محاسـبه مـی      که در امور برق قائمشهر کار می 10با گروه ) 70000(ی براي مثال فوق العاده یک کارگر فن
  ) 91ضریب ریالی سال ( 508) * 91در سال  10امتیاز گروه ( 3635) * درصد منطقه( 20/0) * ضریب شغلی براساس جدول باال( 2/0= ریال 73863  

  

    :فوق العاده جذب  -2

براساس بخش شـغلی افـراد، مـدرك    (ي که در سیستم جامع نرم افزار مالی و اداري تعریف شده است ا طبق برنامه: فوق العاده جذب
براساس فرمول زیـر   گیرد که درصد حق جذب نام دارد ، نمره اي به افراد تعلق می)تحصیلی، پست سازمانی و نمره ارزشیابی سالیانه

  :شود محاسبه می
  العاده جذب مبلغ ریالی فوق = سالضریب ریالی  *امتیاز گروه  *درصد حق جذب 

  

  جدول درصد حق الجذب

  80000  70000  10000  20000  40000و  30000  مدیران  عنوان
  %40  %60  %85  %90  %190  %235  سقف درصد جذب

  

  


