
١٣١٥١٤: شماره
٢٢/١٢/١٣٨٠: تاريخ

بخشنامه

پس از بحث وبررسي راجـع بـه حـداقل مـزد آـارگران در سـال٢١/١٢/٨٠شوراي عالي آار درجلسه مورخ
با عنايت به نقشـي آـه آـارگران در رونـد اصـالح سـاختار اقتصـادي و ارتقـاء بهـره وري دارنـد و بـا در١٣٨١

سو با اهداف برنامه سوم توسعه اقتصـادي ، اجتمـاعي ، فرهنگـينظرگرفتن شرايط اقتصادي آشور و هم
آشور وهماهنگ با سياستهاي دولـت درجهـت تثبيـت و حفـظ وتوسـعه اشـتغال وتشـويق وتقويـت هرچـه

حداقل مزد و تـاثير آن بـر١٣٨١قانون آار از اول سال٤١بيشتر نيروي آار ماهر ومتخصص ، در اجراي ماده
مك هاي غيـر نقـدي و مقـررات مربـوط بـه اعطـاي پايـه سـنواتي و ارتقـاء طبقـهساير سطوح مزدي و نيز آ

 :شغلي آارگران مشمول قانون آار را در سراسر آشور به شرح زير تصويب نمود
افزايش بـر% ٥/٤با اعمال فرمول(حداقل مزد روزانه آارگران مشمول قانون آار١٣٨١از اول سال-١

همچنـين. ريال تعيين مـي گـردد٢٣٢٨٢رقم) ريال٣٥٠٠روي حداقل مزد سال گذشته به اضافه
موضـوع(مـزد ثابـت يـا مـزد مبنـا% ٥/٤ساير سطوح مزدي نيز به ماخذ روزانـه١٣٨١از اول سال

 .افزايش مي يابد١٣٨٠ريال به نسبت آخرين مزد سال٣٥٠٠به اضافه روزانه) قانون آار٣٦ماده
ريال ميباشد آه باگذشـت يكسـال از دريافـت٥٨٠روزانه١٣٨١نرخ پايه سنواتي آارگران در سال-٢

درمـورد آسـاني آـه در سـال( آخرين پايه سنواتي و يا پس از گذشت يكسال از تاريخ اسـتخدام
.به آنان تعلق مي گيرد) استخدام شده اند١٣٨٠

صـوبپرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي آارگران مشمول طرحهاي طبقه بنـدي مشـاغل م: ١تبصره
گروهوزارت آار وامور اجتماعي با درنظر گرفتن مبلغ فوق الذآر براي

 .مي گيردصورتخدمتجبراننظامهايبربا توجه به دستورالعمل اداره آل نظارتيك
ياتبصره(ميزان مقرر در اين بند١٣٨٠به آارگران فصلي به نسبت مدت آارآرد شان در سال: ٢تبصره

 .گيردتعلق مي) آن حسب مورد
١٠٠٠٠بابت آـارگران متاهـل يـا معيـل ماهانـه١٣٨١براي پرداخت بن آاالهاي اساسي در سال-٣

 .ريال توسط آارفرما به حساب اتحاديه امكان واريز گردد٦٠٠٠ريال و بابت آارگران مجرد ماهانه
ه دارايضوابط مربوط به نحوه اعمال افزايش مقر در بند يك اين بخشنامه در مـورد آارگاههـائي آـ-٤

طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيزدر مـورد آـارگران آـارمزدي و همچنـين چگـونگي ارتقـاء
.طبقه شغلي به موجب دستورالعملهاي اداره آل نظارت برنظامهاي جبران خدمت خواهد بود

م تعطيالت تابستاني در سالامقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني آه در اي-٥
.بطور موقت در آارگاهها اشتغال مي يابند نخواهد شد١٣٨١

واحدهاي مشمول قانون آار بمنظور ارتقاء بهـره وري و ايجـاد انگيـزه بيشـتر در بـين آارآنـان خـود-٦
عالوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش مزد و مزايا در قالب طرحهاي انگيزشـي و

ا موافقتنامـــه هـــاي آارگـــاهي پـــس از تاييـــد وزارت آـــار وامـــوربـــا انعقـــاد پيمانهـــاي دســـته جمعـــي يــ
. اجتماعي اقدام نمايند

٢٢/١٢/١٣٨٠: تاريخ
١٣١٥٨٢: شماره

٢٧/١٢/٨٠مورخ١٣١٥١٤دستورالعمل نحوه اجراي بند يك بخشنامه شماره
گران روز مزديرمقام محترم وزارت آار وامور اجتماعي در مورد آا

مقام عالي وزارت آـار وامـور اجتمـاعي موضـوع٢٧/١٢/٨٠مورخ١٣١٥١٤بخشنامه شماره٤دراجراي بند
شورايعالي آار بدينوسيله نحوه اعمال بنـد يـك بخشـنامه مـذآور در مـورد آـارگران٢١/١٢/٨٠مصوبه مورخ

::روزمزدي را اعالم مي دارد

درصد افزايش٥/٤چگونگي اعمال-١
ونيـز نـرخ هـاي آـارمزدي در سـال) گران داراي قسمت ثابـت مـزد باشـنددرصورتيكه آار(قسمت ثابت مزد

 .در صد افزايش مي يابند٥/٤هر يك به ماخذ) ١٣٨٠به نسبت آخرين مزد يا آارمزد در سال(١٣٨١



چنانچه نرخ يا مالك هاي تابع قسمت ثابـت مـزد بـوده و يـا بـه عبـارت ديگـر بـه صـورت در صـدي از: تبصره
در صـد افـزايش مـي٥/٤عيين شده باشند،در اين صورت تنها بخش ثابت مزد مشـمولقسمت ثابت مزد ت

زيرا با اين عمل ، نرخ يا مالك هاي آارمزدي نيز به دليل تبعيت ازقسـمت مذآورخودبخوددسـتخوش. (گردد
.)افزايش خواهندشد

ريال٣٥٠٠چگونگي اعمال افزايش رقم ثابت -٢
اين. مندرج در بند باال، چنانچه آارگران داراي قسمت ثابت مزد باشندتيبدرصد به تر٥/٤عالوه بر افزايش
ريال افزايش مي يابد و در صورتيكه فاقد قسمت ثابت مـزد باشـند نيـز٣٥٠٠روزانه١٣٨١قسمت در سال

ريال در اجراي مصوبه شوراي عالي آار به صورت ثابت در مورد آنان برقـرار مـي٣٥٠٠روزانه١٣٨١در سال
 .شود

توصيه مي شود به منظور ايجاد انگيزه بيشتر درجهـت ارتقـاء سـطح آمـي وآيفـي توليـد و افـزايش درآمـد
ريـال نيـز بـه جـاي پرداخـت بـه صـورت٣٥٠٠آارگران متناسب با توليد در صورت توافق طرفين ، رقـم ثابـت

متوسط روزانه حداقلمقطوع بر روي نرخ يا مالك هاي آارمزدي به نحوي اعمال گرددآه از اين بابت به طور
 .عايد آارگران ذيربط شود) ريال١٠٥٠٠٠ماهانه(ريال٣٥٠٠
سـي(ريـال در مـاه١٠٥٠٠٠، چنانچه رقم افزايش يافته از بابت آمتر ازدر صورت اعمال روش اخير: تبصره
 .شود، آارفرما ملزم به ترميم آن تا رقم مذآور خواهد بود) روز

اعطاي پايه سنوات -٣
وه بر افزايش آارمزد ، به آارگران آارمزدي نيز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندي مشاغل باشـندعال

بخشـنامه شـمراه٢يا خيـر حسـب مـورد مطـابق دسـتورالعمل هـاي ذيـربط از پايـه سـنواتي موضـوع بنـد
 .مقام محترم وزارت آار وامور اجتماعي برخوردار خواهند شد٢٧/١٢/٨٠مورخ١٣١٥١٤

٢٧/١٢/١٣٨٠: اريخت
١٣١٥٨٥: شماره

دارايشورايعالي آار در آارگاههايي آه٢١/١٢/٨٠دستور العمل نحوه اجراي مصوبه مورخ
طرح طبقه بندي مشاغل مصوب

وزارت آار وامور اجتماعي مي باشند

مــورخ١٣١٥١٤شــورايعالي آــار موضــوع بخشــناتمه شــماره٢١/١٢/٨٠مصــوبه مــورخ٤در اجــراي بنــدي
وزير محترم آار وامور اجتماعي نحوه اجراي مصوبه مزبور را در آارگاههاي داراي طرحهاي طبقـه٢٧/١٢/٨٠

 .بندي مشاغل مصوب وزارت آار وامور اجتماعي اعالم مي دارد

نحوه اجراي بنديك بخشنامه راجع به افزايش مزد–الف
احدهايي آه داراي نظام رتبه بندي مي باشـند و سـايرومزد رتبه در مورد و(مزد مبنا يعني مزد گروه و پايه

در مورد آليه آارآنان از اول) مواردي آه به موجب ظوابط مربوط در آارگاه جزء مزد مبنا محسوب مي شوند
 :ريال افزايش مي يابد به عبارت ديگر٣٥٠٠به اضافه% ٥/٤روزانه١٣٨١فروردين ماه  

 )١٣٨٠آخرين مزد مبناي روزانه در سال٠٤٥/١x+(٣٥٠٠=١٣٨١مزد مبناي روزانه از اول سال
به منظور به روز نگهداشتن ضرايب ريالي و جداول مـزد واعمـال آنهـا بـه هنگـام اسـتخدام ، ارتقـاء: تبصره

ضـرب شـود تـا٠٤٥/١بايد در عدد٨٠آخرين ضريب ريالي در سال١٣٨١واعطاي رتبه و نظاير آنها در سال
همچنين آليه مزد شغلهاي گروههاي بيست گانـه آخـرين جـدول. را بدست دهد١٣٨١ضريب مزدي سال

١٣٨١ريـال جمـع شـوندتا مـزد شـغلهاي سـال٣٥٠٠ضرب و با عدد١٣٨٠٠٤٥/١در عدد١٣٨٠مزد سال
 .بدست آيد

١٣٨١بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال٢نحوه اجراي بند -ب



جدول ذيل اين دستورالعمل اسـتبه شرح١٣٨١بيست گانه در سالجدول نرخ پايه سنوات در گروههاي
به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشـند يـا يسـكال از آخـرين ترفيـع پايـه١/١/٨١در مورد آارآنانيكه از. 

 .آنان سپري شده باشدمتناسب با گروه شغلي مربوط معادل ريالي يك پايه با نرخ مقرر برقرار مي شود
اي پايه پس از اعمال بند يك بخشنامه به شرح مندرج در بند الف اين دستورالعمل صورت مياعط: تبسره
 )ضرب نمي شود٠٤٥/١در عدد١٣٨١يعني نرخ پايه مربوط به سال(گيرد

بخشنامه راجع به افزايش مزد ناشي از ارتقاء٤نحوه اجراي بند
١٣٨١اجرائي طـرح طبقـه بنـدي مشـاغل در سـالدر صورت ارتقاء هريك از آارآنان در اجراي دستورالعمل

افزايش مزد ناشي از ارتقاء به ترتيب مقر در دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل در آارگاه ذيربط
 .صورت مي گيرد

در صورتيكه برابر دستورالعمل اجرايي طرح هنگام ارتقاء عالوه بر افزايش مزد شغل مابـه التفـاوت: ١تبصره
نيـز٠٤٥/١مابـه التفـاوت دربا مزد سنوات در گزوه قبلي و گروه جديد نيز پرداخـت مـي گـردد ايـننرخ پايه

 .ضرب نمي شود
درآارگاههايي آه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل محسوب مي باشند پرداخت اضافه مـزد ناشـي: ٢تبصره

 .وداز ارتقاء مي بايد طبق ظوابط مزدي ، رويه وعرف آارگاه در گذشته انجام ش

و طرحهاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت آار وامور اجتماعيجدول نرخ پايه در گروهها

گروه١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١
نرخ٦٢٥٦٢٠٦١٥٦١٠٦٠٥٦٠٠٥٩٥٥٩٠٥٨٥٥٨٠

پايه
گروه٢٠١٩١٨١٧١٦١٥١٣١٣١٢١١
نرخ٧٢٠٧١٠٧٠٠٦٩٠٦٨٠٦٧٠٦٦٠٦٥٠٦٤٠٦٣٠

پايه


