
  قدمهم

 علا   باه  کاه  باود  شاد   اشاار   کااررری  مشاغل بندی طبقه اجرای به 7331 مصوب کار قانون در بار اولین برای

 نگردیاد  کاار  قانون مشمولین مورد در مشاغل بندی طبقه اجرای به منجر مؤثر، اجرایی مکانیسم بینی پیش عدم

 اجارای  باه  راجا   واحاد   مااد   عنوان تح  کار قانون از جدا جامعتری قانون تصویب و تدوین به نسب  اینرو از

 اجارای  بارای  را را  ماککور  قاانون  تصاویب  کاه  رردیاد  اقادام  تبصار   5 و مااد   یا   شاامل  مشااغل  بندی طبقه

 تهیاه  کاه  رردیاد  بینای  پیش 1/71/7351 مصوب واحد  ماد  قانون ی  تبصر  در نمود باز مشاغل بندی طبقه

 کاار  بار  نظاارت  چگونگی و ررفته صورت بندی طبقه فنی مشاور  دفاتر توسط بایستی مشاغل بندی طبقه طرحهای

 دفااتر  ایان  فعالیا   نحاو   درخصاو   مصاوباتی  البته کار عالی شورای. رردد تعیین کار عالی شورای توسط آنان

 کاه  را جاامعتری  ناماه  آئاین  7331 سال مهرما  یکم تاریخ در قبلی مصوبات در تجدیدنظر با لکن بود نمود  تهیه

 کاه  نماود  تصاویب  باود،  شد  تهیه( وری بهر  و مزد کل ادار ) خدم  جبران های نظام بر نظارت کل ادار  توسط

 حاصال  تجربیاات  و اجتمااعی  امور و کار وزارت جدید رویکردهای بدلیل. باشد می مورداجرا اکنون نامه آئین این

  .رردید اقدام نامه آئین اصالح به نسب  کار قانون 91ماد  1تبصر  اعمال لزوم نیز و مککور نامه آئین اجرای از

 مؤسساات  و افراد صالحی  تائید لزوم بر مبنی کار قانون 91ماد  1تبصر  ررفتن نظر در با پیشنهادی نامه آئین

 باه  توجاه  باا  نیاز  و مشااغل  بنادی  طبقه زمینه در فعالی  مجوز صدور موق  در اجتماعی امور و کار وزارت توسط

 53155 ناماه  شامار   باه  حقاوقی  دفتار  نظار  طبا   واحاد   ماد  قانونی اعتبار) الککر فوق واحد  ماد  ی  تبصر 

 رأی به توجه با و 1/3/7311 مورخ 53173 نامه شمار  به متبوع وزارت حقوقی مشاور و 71/9/7313 مورخ

 بااقی  خود قوت به 71/9/7313 مورخ 151151 شمار  دادنامه درخصو  اداری عدال  دیوان عمومی هیأت

 شد  تنظیم بنحوی آنان فعالی  و مجوز اخک از پس فنی مشاور  دفاتر فعالی  بر نظارت لزوم بر مبنی(. ماند می

 آناان  فعالیا   نحو  و تشکیل نظر از دفاتر های فعالی  بر کامل نظارت و بود  قانون دو هر کنند  تأمین که اس 

 کاار  عاالی  شاورای  توساط  پیشانهادی  نامه آئین تصویب و تأسیس از پس آنان فعالی  بر نظارت نحو  نیز و باشد

  .خواهدرردید انجام

 لازوم  بار  مبنای  مشااغل  بندی طبقه اجرای واحد  ماد  قانون ی  تبصر  و کار قانون 91 ماد  1تبصر  اجرای در

 مشااور   دفااتر  تأسایس  صاورت  به مشاغل بندی طبقه زمینه در فعالی  جه  مؤسسات و افراد صالحی  تعیین

  .خواهدبود نامه آئین این مفاد موجب به آنان کار بر نظارت نیز و فنی

  :تعاریف

 ایان  ضاوابط  طبا   آنهاا  تخصصای  و فنای  صاالحی   کاه  هساتند  افارادی  یاا  فارد  منظور: کارشناسان یا کارشناس

  .اس  رردید  تائید مشاغل بندی طبقه طرح کارشناس بعنوان نامه آئین



 و رردیاد   مشخص نامه آئین این 3ماد  طب  که باشند می واحدهایی نامه آئین در موسسات از منظور: موسسات

  .نمایند اقدام مشاغل بندی طبقه فنی مشاور  دفاتر تاسیس و مجوز اخک به نسب  تواند می

  .باشند می نامه آئین این موضوع کاررری مشاغل بندی طبقه فنی مشاور  دفاتر منظور: دفاتر یا دفتر

  .باشد می خدم  جبران های نظام بر نظارت کل ادار  منظور: کل ادار 

  .باشند می ها استان اجتماعی امور و کار کل ادارات یا ها سازمان منظور: تابعه واحدهای

 تأسایس  جها   مشااغل  بنادی  طبقاه  کارشناساان  یا و مؤسسات برای که اس  کاری پروانه مجوز از منظور: مجوز

  .رردد می صادر معین زمان مدت در مشاغل بندی طبقه زمینه در دفاتر یا دفتر

 مجااوز اخااک باارای مصاااحبه و کتباای آزمااون در کااه اساا  فااردی نامااه آئااین ایاان در کااارآموز از منظااور: کااارآموز

 از یکای  باه  عملای  کاار  انجام برای کل ادار  طرف از و اس  نمود  حاصل موفقی  مشاغل بندی طبقه کارشناسی

  .اس  شد  معرفی بندی طبقه طرح تهیه در همکاری برای فنی مشاور  دفاتر

  کلیات ا اول فصل

 دفااتر  تشاکیل  و تأسایس  باه  نسب  نامه آئین این ضوابط طب  مجوز اخک با توانند می موسسات یا افراد ا7ماد 

  .نمایند اقدام کار قانون مشمول های کاررا  برای مشاغل بندی طبقه های طرح تهیه جه  فنی مشاور 

 وتخصصای  فنای  صاالحی   کاه  اس  آن مستلزم حقیقی افراد برای دفاتر تشکیل و تاسیس مجوز صدور ا1ماد 

 بنادی  طبقاه  کارشاناس  عناوان  باه  ناماه  آئاین  ایان  مفاد براساس مشاغل بندی طبقه طراحی امور انجام برای آنان

 یاا  کارشاناس  معرفای  مساتلزم  دفتار  تاسایس  مجاوز  صادور  موسسات مورد در و ریرد قرار تائید مورد مشاغل

  .خواهدبود مشاغل بندی طبقه کارشناسان

 نامیاد   مجااز  موسسات نامه آئین این در اختصاراً که زیر موسسات ی ، ماد  عموضو موسسات از منظور ا3ماد 

 را هاا  کارراا   مشااغل  بنادی  طبقاه  طراحای  اماور  دفتر تاسیس با تواناند می موسسات این که باشد می شاوند، می

  .دهند انجام

 جازو  مشااغل  بنادی  طبقاه  طراحی امور انجام و رسید  ثب  به تجارت قانون طب  بر که خصوصی موسسات ا الف

  .باشد آنان اصلی وظایف

  .برنامه و مدیری  سازمان تائید مورد مدیری  مشاور مهندسین دفاتر ا ب

 نهادهاا  ،....(و اجتمااعی  تامین سازمان ا ها شهرداری) عمومی موسسات دول ، به وابسته یا دولتی موسسات ا ج

  .باشد شد  بینی پیش ها کاررا  مشاغل بندی طبقه امور انجام ها آن تاسیس قانون در که..... و



 همکااری  مشااغل  بنادی  طبقاه  طراحای  امار  در مااد   ایان  موضاوع  موسسات با بخواهند که کارشناسانی ا7تبصر 

 فعالیا   باا  همزماان  و رردید  ضبط و اخک باشند داشته همکاری مککور موسسات با که مادام آنان مجوز نمایند

  .نخواهندبود فعالی  به مجاز مستقالً موسسات، این در

 عاالی  مجما   و کاار  اساالمی  شاورای  عاالی  کاانون  کارفرمایی، عالی کانون) کارفرمایی و کاررری تشکالت ا1تبصر 

 فنای  مشااور   دفتار  مجوز اخک به نسب  نامه آئین این ضوابط رعای  با توانند می نیز( کشور کاررران نمایندران

  .نمایند اقدام

 هیااتی  مقررشاد   ناماه  آئاین  ایان  در کاه  وظاایفی  انجاام  و نامه آئین این اجرای حُسن بر نظارت منظور به ا9ماد 

  :شود می تشکیل اجتماعی امور و کار وزارت در زیر افراد از متشکل

  اجتماعی امور و کار وزارت کار روابط معاون  ا

  اموراجتماعی و کار وزارت خدم  جبران های نظام بر نظارت مدیرکل ا

  اجتماعی امور و کار وزارت کار روابط بر نظارت و تنظیم مدیرکل ا

  اجتماعی امور و کار وزارت حقوقی دفتر مدیرکل ا

  کار عالی شورای طرف از معرفی و انتخاب با کاررر نمایند  نفر ی  ا

  کار عالی شورای طرف از معرفی و انتخاب با کارفرما نمایند  نفر ی  ا

  کار عالی شورای طرف از معرفی و انتخاب با دول  نمایند  نفر ی  ا

 جباران  هاای  نظاام  بار  نظاارت  مدیرکل پیاشنهاد به بناا کار وزارت مشاغل بندی طبقاه مجرب کارشناس نافر ی  ا

  هیات دبیر و عضو عنوان به کار روابط معاون  تائید و خدم 

  :نماید می تصمیم اتخاذ و اقدام زیر موارد به نسب  هیئ 

  .1ماد  موضوع کارشناسی داوطلبان صالحی  رد یا و صالحی  تائید و بررسی: الف

 هاای  هیئ  آرای به توجه با نامه آئین این مقررات از دفاتر و کارشناسان تخلفات و عملکرد نحو  به رسیدری: ب

  .71ماد  موضوع استانی

 به پیشنهاد هیئ  تائید صورت در و نامه آئین مفاد در تغییر به راج  کل ادار  از واصله پیشنهادات بررسی: ج

  .کار عالی شورای



 مشااور   دفااتر  متقاضایان  بارای  کل ادار  توسط رواهینامه صدور و آزمون بررزاری درخصو  ریری تصمیم: د

  .فنی

  .کل ادار  توسط شد  تدوین فنی مشاور  دفاتر فعالی  نحو  و عملکرد ارزیابی دستورالعمل تصویب:  ها

 در دفتار  تاسایس  بارای  آزماون  در قباولی  نظار  از کننادران  شارک   اولویا   تعیاین  درخصاو   ریاری  تصمیم: و

  .استان هر نیاز به توجه با کشور های استان

  فنی مشاور  دفاتر فعالی  و تشکیل در ا دوم فصل

 شاود،  مای  محساوب  آناان  قاانونی  اقامتگاا   که مشخصی مکان دارای بایستی نامه آئین این موضوع دفاتر ا 5ماد 

  .باشند داشته دورنگار و ثاب  تلفن خط نظیر امکاناتی نیز و بود 

 تابعاه  واحادهای  اطالع به روز 75مدت ظرف بایستی فنی مشاور  دفاتر مکان در تحول و تغییر هررونه ا تبصر 

  (7شمار  فرم. )برسد کل ادار  و استانی

 صاورتیکه  در و شاود  مای  صاادر  آناان  نام به مجوز که اس  موسساتی و افراد با دفاتر قانونی مسئولی  ا 3ماد 

  .خواهندبود مسئول متضامناً باشند نفر چند یا دو مجوز صاحبان

  .نیس  غیر به انتقال قابل فنی مشاور  دفتر مجوز ا تبصر 

 همکااری  جلاب  باا  اسا   رساید   تائیاد  باه  آنان صالحی  که کارشناسان سایر خدمات از توانند می دفاتر ا1ماد 

 اساتفاد   کال  ادار  موافقا   و اساتانی  تابعه واحدهای از نظر اخک با و مشاغل بندی طبقه طراحی و تهیه در آنان

 قرارداد تنظیم به مجاز خود دارند همکاری دیگری فنی مشاور  دفاتر با که مادام کارشناسان قبیل این. نمایند

 آناان  ناام  و داشاته  برعهاد   خاود  ساهمیه  چاارچوب  در را طارح  تهیاه  مسائولی   بایس  می الکن نبود  طرح تهیه

 ذیاربط  دفتار  باا  را الزم همکااری  و راردد  قیاد  طارح  تهیاه  قراردادهای در بایستی طرح مجری کارشناس بعنوان

  .آورند بعمل

  .خواهدررف  صورت نامه آئین این 71 ماد  رعای  با کارشناسان این مشاغل تعداد سهمیه از استفاد 

 فرمای  در نمایناد  مای  همکاری آنان با که کارشناسانی مشخصات که باشند می موظف فنی مشاور  دفاتر ا7تبصر 

  (1شمار  فرم. )نمایند اعالم ذیربط تابعه واحدهای به و قید رردد می تنظیم کل ادار  سوی از که

 واحادهای  یاا  کال  ادار  اطاالع  به باید فنی مشاور  دردفاتر شاغل کارشناسان تعداد در تغییر هررونه ا1تبصر 

  (1شمار  فرم.)برسد استانی



 بنادی  طبقاه  نظاام  چاارچوب  در بایساتی  3مااد   موضاوع  مجااز  موسساات  نیز و 7ماد  موضوع دفاتر کلیه ا 1ماد 

 و کال  ادار  باا  و اقادام  مرباو   هاای  دساتورالعمل  و هاا  ناماه  آئاین  و اموراجتمااعی  و کاار  وزارت مصاوب  مشاغل

  .نمایند همکاری مشاغل بندی طبقه با مرتبط های زمینه کلیه در استانی تابعه واحدهای

 بنادی  طبقاه  کمیتاه  اعضاای  آشانایی  و توجیه منظور به مکلفند 3 و 7ماد  موضوع موسسات و دفاتر کلیه ا1ماد 

 توساط  شد  تهیه آموزشی های برنامه و معیارها و مواد براساس را الزم های آموزش ترتیب مربو  کاررا  مشاغل

  .آورند فراهم حضوری صورت به مککور کل ادار  تائید مورد مدرسین همچنین و کل ادار 

 یااا و مشاااغل بناادی طبقااه زمینااه در فعااالیتی هیچگونااه متااوالی سااال 3 کااه دفاااتر از یاا  هاار مجااوز ااا71ماااد 

 تابعاه  واحادهای  و کال  ادار  نظار  باا  باشاند  نداشاته  آن نظاایر  و ماتمم  و اصاالحیه  تهیاه  نظیر جنبی های فعالی 

 ذیاربط  فارد  سوی از درخواس  طرح به موکول دفتر مجدد فعالی  برای مجوز صدور و خواهدرردید لغو استانی

  .خواهدبود هیات نظر و 9ماد  موضوع هیات در آن بررسی و

 فعالیا   بارای  مجاوز  صادور  تاوان  می کل ادار  نظر و استانی تابعه واحدهای رزارش به توجه با لزوم صورت در

  .نمود مجدد کارآموزی دور  طی به موکول را مجدد

 شاغلی،  هاای  شناسانامه  تادوین : شاامل  مشااغل  بنادی  طبقاه  طارح  تهیه الزحمه ح  باب  ها  قیم  تعرفه ا77ماد 

 ها قیم  تعرفه و کاررا  کارکنان تعداد براساس طرح با کارکنان وض  تطبی  و مزد جدول تهیه مشاغل، ارزیابی

 و مشااغل  ارزیاابی  شاغلی،  هاای  شناسنامه تدوین: شامل مشاغل بندی طبقه های طرح متمم و یهاصالح تهیه باب 

 مااد   ایان  موضاوع  هاای  قیما   تعرفاه  به مربو  جدول. باشد می اصالحی مشاغل تعداد براساس کارکنان تطبی 

  .باشد می نامه آئین این ضمیمه 7311 سال برای

 هار  حداکثر ها کاررا  اقتصادی شرایط و تورم میزان ررفتن نظر در با پیوس  جدول در مندرج های نرخ ا تبصر 

 تعادیل  کار عالی شورای تصویب و نامه آئین این 9ماد  موضوع هیئ  تائید و کل ادار  پیشنهاد با یکبار سال 3

  .خواهدرردید اصالح و

 شاغل  511 یکساال  طای  در دفااتر  در شااغل  کارشاناس  هار  ازای باه  ارزیابی برای مجاز مشاغل تعداد ا71ماد 

  .باشد می

 بعمال  ارزیاابی  و دفاتر عملکرد به توجه با شد  تعیین سهمیه از بیش دفاتر از ی  هر سهمیه افزایش ا7تبصر 

  .باشد می بالمان  کل ادار  موافق  با آمد 

 71 و 75 ،71 ماواد  موضاوع  هرکارآموز پکیرش ازای به دفاتر برای موردارزیابی مشاغل مجاز سهمیه ا1تبصر 

  .اس  افزایش قابل کل ادار  نظر با ماد  این در مقرر مجاز مشاغل تعداد%( 11) درصد11 تا نامه آئین این



 مدیری  توسط قرارداد خواهدشد تنظیم کل ادار  تیپ نمونه طب  مشاغل بندی طبقه طراحی قرارداد ا73ماد 

 یاا  کارشاناس  ناام  بایاد  لیکن شود می امضاء و تعهد( مورد حسب) مجاز مؤسسات یا دفاتر مسئولین یا مسئول و

 با تطبی  جه  عملیات شروع از قبل قرارداد و رردد قید آن در هستند قرارداد عملیات مجری که کارشناسانی

  .برسد کل ادار  تائید به ضوابط

  کارشناسان تخصصی و فنی صالحی  تائید در ا سوم فصل

 و زیار  شارایط  داشاتن  باا  7مااد   موضاوع  مشاغل بندی طبقه کارشناسان تخصصی و فنی صالحی  تائید ا79ماد 

  .ریرد می صورت نامه آئین این 9ماد  موضوع هیئ  توسط مقرر، آزمون در شدن پکیرفته

  .کشور رسمی ادیان از یکی به تدین و ایران اسالمی جمهوری دول  تابعی  ا 

  .ذیصالح مراج  تائید به موثر کیفری سابقه نداشتن ا 

  .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی التزام ا 

  .غیرقانونی سیاسی های ررو  و احزاب به وابستگی عدم ا 

  .شهرت حُسن داشتن ا  

  .مخدر مواد به اعتیاد عدم ا  

  .نشود مشاغل بندی طبقه طراحی کار از مان  که ترتیبی به جسمانی و روانی سالم  از برخورداری ا 

  .دائم معافی  یا وظیفه نظام خدم  پایان کارت دارابودن ا  

  .تمام سال سی سن حداقل ا 

 ساال  1 باا  دیپلم فوق و سال 3 با لیسانس ا سال 9 با باالتر یا لیسانس فوق تحصیلی مدرک حداقل داشتن ا  

  .کل ادار  تائید با کاررری مشاغل بندی طبقه زمینه در موثر تجربی سابقه سال 71 با دیپلم و

  :شود می انجام زیر موارد در کتبی آزمون ا7تبصر 

  اجتماعی تامین و کار به مربو  مقررات و قوانین ا

  مقدماتی آمار ا

  اجتماعی امور و کار وزارت مصوب مشاغل ارزیابی نظام و مربو  استانداردهای و مشاغل بندی طبقه اصول ا



( بنادی  طبقاه  طاراح ) کارشاناس  بعنوان قبلی ضوابط موجب به نامه آئین این تصویب از قبل که افرادی ا1تبصر 

 بعناوان  ناماه  آئاین  ایان  ضوابط سایر رعای  با باشد نگردید  لغو آنان مجوز که مادام اند ررفته قرار تائید مورد

  .شوند می شناخته کارشناس

 باه  بایاد  شاوند  مای  انتخااب  نامه آئین این براساس مقرر ترتیب به و بود  الزم شرایط واجد که افرادی ا75ماد 

»  عناوان  باه  افاراد  قبیال  ایان . نمایناد  کاارآموزی  دفااتر  از یکای  در طارح،  ی  حداقل تهیه در مشارک  صورت

 از آناان  عملکارد  طارح،  تصاویب  از پاس  صاورتیکه  در شوند می شناخته مشاغل بندی طبقه «کارشناسی داوطلب

 تخصصای  و فنای  صاالحی   تائیاد  راواهی  صادور  باه  نساب   ریارد  قارار  تائیاد  ماورد  9ماد  موضوع هیئ  سوی

  (3شمار  فرم. )خواهدرردید اقدام کل ادار  سوی از بندی طبقه کارشناس

 ایان  و اناد  داشته فعال مشارک  مشاغل بندی طبقه طرح دو حداقل تصویب و تهیه در قبالً که افرادی ا7تبصر 

 دور  طای  از ناماه  آئاین  ایان  9مااد   موضاوع  هیئ  تصویب با توانند می ریرد قرار کل ادار  تائید مورد موضوع

  .شوند معاف ماد  این در مقرر کارآموزی

 اسا   شاد   صاادر  نامه آئین این طب  آنان تخصصی و فنی صالحی  تائید رواهی که کارشناسانی برای ا1تبصر 

 بخاش  در همچناین  و( 5شمار  فرم) نمایند، فنی مشاور  دفتر تاسیس درخواس  صورتیکه در( 9شمار  فرم)

 اشاتغال  آن نظاایر  و نهادهاا  غیردولتای،  عماومی  موسساات  دولا ،  باه  وابساته  موسساات  و خصوصای  یاا  دولتی

 صااادر آنااان باارای( 1 و 3شاامار  هااای فاارم) فناای مشاااور  دفتاار تاساایس پروانااه باشااند نداشااته وقاا  تمااام

  .خواهدرردید

 ساوی  از ساال  3 مادت  ظارف  تخصصای  و فنای  صاالحی   تاییاد  راواهی  صادور  تااریخ  از صاورتیکه  در ا3تبصر 

 نشاود  اقادام  فنای  مشااور   دفتار  پرواناه  اخاک  و درخواسا   باه  نسب ( 1تبصر  مشمولین) مربو  کارشناسان

  .خواهدرردید واق  نامه آئین این 71 ماد  مشمول

 دفااتر  از یکای  در فعالیا   یاا  و فنای  مشااور   دفتار  تاسایس  طریا   از جاز  تواناد  نمای  کارشناسی هیچ ا9تبصر 

  .نماید فعالی  مشاغل بندی طبقه های طرح تهیه زمینه در( نامه آئین این 1ماد  طب ) شد  تاسیس

 یاا  و کارفرماایی  صانفی  انجمان ) ذیربط قانونی کارفرمایی تشکل همکاری از تابعه واحدهای و کل ادار  ا73ماد 

 تنظایم  طریا   از و قاانونی  مقاررات  رعایا   باا  دفاتر فعالی  بر نظارت و تشکیل به مربو  امور در( مربو  کانون

  .خواهندرردید مند بهر  نامه تفاهم

 ادار  ساوی  از آناان  برای که های سهمیه براساس خود کارشناسان تعداد نسب  به موظفند دفاتر کلیه ا71ماد 

 از پس افراد این عملکرد. رردند دار عهد  را 75ماد  موضوع کارشناسی داوطلبان کارآموزی شود می تعیین کل

 هرراا   و خواهادررف   قارار  موردارزیاابی  استانی تابعه واحدهای و کل ادار  توسط مجدداً کارآموزی، دور  طی



 ناماه  آئین این 11 و 71 مواد موضوع براساس باشد نمود  مسامحه کارآموز عملکرد مورد در فنی مشاور  دفتر

  .خواهدشد رفتار ذیربط دفتر با

 همچناین  و ساازمانی  هاای  پسا   در خادم   ساابقه  ساال  5 حاداقل  باا  کل ادار  معاونان و کل مدیران ا71ماد 

 حاداقل  داشاتن  باا  استانی تابعه واحدهای و کل ادار  کارشناسان کم  و کاردانان کارشناسان، ادارات، روسای

 یاا  یا   در و ماککور  مادت  بارای  آناان  کااررزینی  احکاام  کاه ) مشاغل بندی طبقه امر در عملی کار سابقه سال د 

 خادم ،  از فراغیا   از پاس  و( باشاد  وری بهار   و مازد  مشااغل،  بنادی  طبقاه : ساازمانی  هاای  پس  از ای مجموعه

 آزماون  در شارک   از باشند بندی طبقه فنی مشاور  دفتر تأسیس و بندی طبقه کارشناسی مجوز صدور متقاضی

  .رردد می صادر 9ماد  موضوع هیئ  تائید حسب فوق شرایط داشتن با آنان مجوز و بود  معاف مصاحبه و

 71 حاداقل  داشاتن  صاورت  در واحادها  ایان  کاار  روابط معاونان و استانی تابعه واحدهای کل مدیران ا7تبصر 

 مشااغل  بنادی  طبقاه  ضوابط بر تسلط نظر از آنان صالحی  تائید و مربو  سازمانی پستهای در خدم  سابقه سال

  .رردند واق  فوق معافی  مشمول توانند می 9ماد  هیئ  تشخیص به

 7تبصار   و ماد  این مشمول متقاضیان عملکرد و شغلی شرایط ررفتن نظر در با و 9 ماد  هیئ  نظر با ا1تبصر 

  .نمود اقدام آنان برای کارآموزی دور  تعیین به نسب  لزوم صورت در توان می

 شاوند  مربو  استان در فعالی  به حاضر چنانچه ماد  این شرایط واجد استانی تابعه واحدهای کارکنان ا3تبصر 

  .یابد می کاهش سال 1 به سال71 از عملی کار سابقه

  کارشناسان و فنی مشاور  دفاتر عملکرد و تخلفات به رسیدری ا چهارم فصل

 یاا  و فنای  مشااور   دفااتر  مسائوالن  از یا   هار  ساوی  از تخلاف  وقوع بر مبنی رزارش اعالم صورت در ا71ماد 

 هاا،  کاررا  مدیران استانی، تابعه واحدهای و کل ادار  کارشناسان و بازرسان توسط دفاتر در شاغل کارشناسان

 هیئا   در ابتادا  موضاوع  تخلاف  احتماال  احاراز  و ذیاربط  افاراد  دیگار  و اسالمی شوراهای بندی، طبقه های کمیته

  .رردد می واق  رسیدری مورد 9ماد  موضوع هیئ  در سپس و استانی

 روابط رئیس یا کار روابط معاون ،(هیئ  رئیس) اجتماعی امور و کار مدیرکل از متشکل استانی هیئ  ا7تبصر 

 حقوقی کارشناس و( هیئ  دبیر) استان مشاغل بندی طبقه کارشناس و حراس  رئیس کار، بازرسی رئیس کار،

 آرا اکثریا   باا  دساتورالعمل  این 17 و 11مواد اجرای در آن تصمیمات و تشکیل رای ح  داشتن بدون استان

 دار عهاد   را هیئا   ریاسا   کاار  رواباط  معااون  او موافقا   باا  اجتمااعی  امور و کار مدیرکل غیاب در. خواهدبود

  .خواهدبود

 اسااتانی هیئاا  سااوی از صااادر  رأی بااه نسااب  دفاااتر کارشناسااان و مساائوالن اعتاارا  صااورت در ااا1تبصاار 

  .نمایند ارائه 9ماد  موضوع هیئ  در طرح جه  کل ادار  به را خود مستندات و مدارک توانند می



 نافاک  مرباو   اساتان  حاوز   محادود   در صارفاً  دفتار  فعالیا   تعلیا   ماورد  در استانی هیئ  تصمیمات ا3تبصر 

  .خواهدبود

  :اس  زیر قرار به رسیدری قابل موارد اهم ا11ماد 

  .ذیصالح مراج  از ی  هر به طرح تهیه با مرتبط نادرس  اطالعات یا واق  خالف رزارش دادن:  الف

 ادار  باا  همااهنگی  بادون  اشاخا   سایر به بندی طبقه طراحی قرارداد تعهدات از قسمتی یا تمام وارکاری:  ب

  .استانی تابعه واحدهای و کل

  .آنان به نادرس  اطالعات القای یا مشاغل بندی طبقه کمیته اعضای توجیه در انگاری سهل:  ج

  .مربو  های نامه آئین و ها دستورالعمل ضوابط، اموراجتماعی، و کار وزارت مشاغل ارزیابی نظام از تخطی: د

  .شود کاررا  محیط در مشکالت و اختالل موجب که نحوی به طرح مراحل تهیه در مسامحه و انگاری سهل:  ها

  . اقتضاء صورت در شهرستانی و استانی تابعه واحدهای کل، ادار  با مرتبط مسائل زمینه در همکاری عدم: و

 باا  همااهنگی  بادون  آنهاا  نظاایر  و مازدی  هاای  سیساتم  یا مشاغل بندی طبقه با مرتبط زمینه در اقدام هررونه: ز

  .باشد منفی تبعات و سوء آثار دارای مککور وزارتخانه تشخیص طب  که بطوری اجتماعی امور و کار وزارت

  .کاررا  مشاغل بندی طبقه کمیته اعضای یا طرح کنند  بررسی کارشناسان با موثر همکاری عدم: ح

  .دفتر یا کارشناسی مجوز از استفاد  سوء هررونه:  

  .آنان مورد در مسامحه یا 71 و 75 مواد موضوع کارآموزان پکیرش مورد در همکاری عدم: ک

  .باشد فنی مشاور  دفتر یا کارشناسی شغلی شئون با مغایر که عملی هررونه انجام: گ

 و طارح  اجارای  هنگاام  در پرسانل  اعتراضاات  به پاسخگویی و توجیه منظور به کاررا  در موق  به حضور عدم: ل

  .قرارداد در شد  تعیین های مهل  در کاررران احکام صدور از پس

  .توجیهی دالیل بدون قرارداد عقد تاریخ از زمانی فرجه در کامل طرح ارائه عدم: م

 خواهادبود  دساتورالعملی  براسااس  نامه آئین این موضوع کارشناسان و دفاتر عملکرد ارزیابی چگونگی ا17ماد 

 ماورد  آن براسااس  ماککور  اشخا  سال هر و رسد می 9ماد  موضوع هیئ  تائید به و تهیه کل ادار  توسط که

 میازان  از کمتار  مکتسابه  نمارات  دساتورالعمل  در مقرر معیارهای براساس چنانچه. خواهندررف  قرار ارزیابی

  .خواهدشد برخوردار آنان با دستورالعمل مفاد برابر باشد مقرر



  :اس  زیر قرار به خواهدشد اتخاذ متخلفین مورد در 11 و 71 مواد اجرای در که تصمیماتی ا11ماد 

  .استانی هیئ  توسط خدمتی پیشینه در درج با کتبی تککر: الف

 اجارا  دسا   در قراردادهای تکلیف تعیین ضمن سال ی  تا ما  3 مدت برای دفتر و کارشناسی مجوز تعلی : ب

  .استانی هیئ  توسط

 باا  9مااد   موضاوع  هیئا   توسط سال دو تا حداکثر و سال ی  از بیش دفتر و کارشناس فعالی  مجوز تعلی : ج

  .اجرا دس  در قراردادهای تکلیف تعیین

  .9ماد  موضوع هیئ  توسط همیشه برای دفتر و کارشناس مجوز لغو: د

  .رردد می محسوب 71ماد  در مقرر مدت جزء( ج و ب) بندهای موضوع مجوز تعلی  مدت ا تبصر 

 کاار  عاالی  شاورای  تصاویب  باه  71/5/7311 تااریخ  در تبصر  11 و ماد  13 فصل 9 در نامه آئین این ا13ماد 

  .خواهدبود کار عالی شورای 7/1/7331مورخ مصوب نامه آئین جایگزین مککور تاریخ از و رسید

 االسالمی شیخ عبدالرضا ا اجتماعی امور و کار وزیر


