
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 رئیس کانون سراسری                                 مسئول کمیته حقوق و دستمزد                    

 ابوالفضل اشرف منصوری                            وحید فرحبخش                                          

                                                            

شت حرهف ای و مشاوره ای جدول دستمزد اراهئ خدمات رد قرارداد اهی پاره وقت  HSEایمنی و، مسئولین بهدا
صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت  پیرو تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری انجمنهای

به شرح  1399سال ئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای دستمزد مصوب جهت ارائه خدمات مسحقوق کشور نرخ کار 

     ذیل اعالم می گردد.

شایان ذکر است باعنایت به اینکه نرخ اعالمی حداقل دستمزد می باشد جدول ذیل مشمول قراردادهایی که قبل از 

درصد افزایش اعمال خواهد 25ابالغ شرایط بهتری داشته اند نشده و تعرفه افزایش قرارداد با رعایت کلیه مفاد قانونی 

 شد.

جلسه 2 مقطع تحصیلی

 کارکردماهانه
 جلسه  4

 د ماهانهکارکر

 جلسه  6

 کارکرد ماهانه

 جلسه  8

 کارکرد ماهانه

 ریال16300000 ریال12730000 ریال9100000 ******** کاردانی

 ریال19350000 ریال15050000 ریال11600000 ریال6900000 کارشناسی

 ریال21520000 ریال16240000 ریال12520000 ریال7510000 کارشناسی ارشد

ریال8870000 دکترا ریال19000000 14640000ریال  ریال25170000   
 

بایستی  HSEو مسئول مسئول ایمنی  کارشناس یا مسئول بهداشت حرفه ای،*فرد برای تصدی شغل 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت و درمان و  های مربوطه مصوب آئین نامه حائزشرایط طبق 

 د.باش

 از بیمه،مالیات و... و هزینه ایاب و ذهاب برعهده کارفرما خواهد بود.کلیه کسورات قانونی اعم : 1نکته

: جلسه کاری تابع توافق فی مابین و قوانین  و ضوابط  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت 2نکته

 حضور خواهد بود. زمانتعاون کار و رفاه اجتماعی به لحاظ 

افزایش و یا کاهش و تفاهم درصد 10یط کار و موقعیت جغرافیایی با : جدول فوق و تعرفه بسته به شرا3نکته 

 قابلیت اجرا دارد. طرفین 

بدلیل تورم باال و یا شرایط سخت  هرمزگان -بوشهر -خوزستان -تعرفه و نرخ مصوب برای استانهای تهران :4نکته

 بیشتر از جدول فوق خواهد بود.     درصد 20آب و هوایی 

    می باشد. 1399 در سال  شاغلین در حرفه های مذکور بهره برداری مصوبه جهتاین  : 5نکته 

                   

 

            ن صنفی مسئولی  کانون سراسری انجمنهای     

شت کار سراسر ک  ، ایمنی حفاظت فنی  شورو بهدا

 دستمزدکمیته حقوق و                                       

 

 22/02/1399تاریخ:                                                     
           

                       83/02/99شماره:                                                       

 


