
  باسمه تعالی

  )استحقاقی هاي مازاد بر گروه(گیري از مزایاي گروههاي تشویقی  راهنماي بهره

  بندي و ارزشیابی مشاغل مجموعه ضوابط طرح طبقه 8مندرج در دستورالعمل شماره 

  

 31/03/1374جانبـازان انقـالب اسـالمی مصـوب      عدم شمول قانون تسهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی  با توجه به 

مجلس شوراي اسـالمی و سـایر    13/06/1368مجلس شوراي اسالمی و همچنین قانون حمایت از آزادگان مصوب 

به علـت اشـتغال   مصوبات هیأت وزیران نسبت به کارکنان ایثارگر شرکت و به منظور انطباق وضعیت کارکنانی که 

انـد بـا ضـوابط ایـن طـرح، مفـاد ایـن         در جبهـه از امتیـازاتی برخـوردار گردیـده    در شرکت دولتی از بابت خدمت 

مـازاد بـر   (د و مزایـاي گروههـاي تشـویقی    باشـ  مـورد عمـل مـی   ) 1376سال (تاریخ اجراي طرح  ازدستورالعمل 

  .بر اساس شرایط ذیل براي کارکنان شرکت قابل پرداخت خواهد بود) گروههاي استحقاقی

  

 دو گروه تشویقی مازاد بر گروههاي استحقاقی: فرزندان محترم شهداء •

 

 یک گروه تشویقی : سه سال سابقه اسارت تا حداکثردفاع مقدس  سرافرازآزادگان  •

 دو گروه تشویقی : با بیش از سه سال سابقه اسارتآزادگان سرافراز دفاع مقدس  •

ـ    بـه یکـی از دو طریـق زیـر      01/01/1371ان از شایان ذکر است که مدت اسارت آزادگان حسـب درخواسـت آن

  :محاسبه خواهد شد

  استفاده از یک الی دو گروه تشویقی بترتیب مندرج در بندهاي مربوطه فوق) الف

   .گردد هر یکسال مدت اسارت معادل دو سال سابقه خدمت و تجربه مرتبط منظور می) ب

  



  یک گروه تشویقی: از کار افتادگی% 40تا حداکثر جانبازان  •

 دو گروه تشویقی: از کار افتادگی% 40با بیش از جانبازان  •

  

  .برخوردار خواهند بود یک مقطع تحصیلی باالترهمواره از ضمناً فرزندان محترم شهداء، آزادگان و جانبازان 

  

 31/06/1359در فاصـله زمـانی     در جبهـه  مـاه متنـاوب   9ماه سابقه خدمت متوالی یا  6با حداقل رزمندگان  •

  یک گروه تشویقی: 29/05/1367لغایت 

 :29/05/1367لغایـت   31/06/1359فاصـله زمـانی   در   بیش از سه سال سابقه خدمت در جبههبا رزمندگان  •

 گروه تشویقی دو

  

سـازماندهی شـده و برابـر مقـررات      )س(در گردانهـاي عاشـوراء و الزهـرا    سال  4به مدت بسیجیان فعال که  •

مندرج در قانون استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در انجام مأموریتهـاي محولـه بـا بسـیج همکـاري      

 .شوند مند می بهره یک گروه تشویقیاز مزایاي  در شرکت کنند، در طول مدت خدمت خود می

 
 

بندي و ارزشیابی مشاغل فقط  شایان ذکر است گروههاي تشویقی در چارچوب ضوابط طرح طبقه •

ـ   و  گردد میالذکر اعطاء  و فقط براساس داشتن شرایط فوق ه از سـوي  صـدور تشـویق و تقدیرنام

  .مبناي تخصیص گروه تشویقی مندرج در حکم کارگزینی نخواهد بود مقامات مافوق

  

  


