
 کشور کار بهداشت و فنی،ایمنی حفاظت مسئولین صنفی های انجمن سراسری کانون

 

جهت بررسی اصالت نامه 

 بارکد را اسکن نمایید.

  

شت حرفه ای   HSE،ایمنی و جدول دستمزد اراهئ خدمات رد قرارداد اهی پاره وقت مسئولین بهدا
خ رایمنی و بهداشت کار کشور ن صنفی مسئولین حفاظت فنی، پیرو صورتجلسه کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری انجمنهای

 1401سال در  جهت ارائه خدمات مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای هیات مدیره کانون سراسری مصوب  )خالص پرداختی(دستمزد

عیدی و پاداش  ،ایاب و ذهاب پرداخت هزینه  ، اعم از بیمه و مالیات کلیه کسورات قانونی است ذکر شایان به شرح ذیل اعالم می گردد.

داشته اند مشمول افزایش  نامهنرخ حداقل  این به شرایط بهتری نسبت هک قرارداد هایی همچنین بودهبرحسب کارکرد برعهده کارفرما 

 .قبل خواهند بودنسبت به قرارداد درصد 42حداقل 

 دکترا ارشد کارشناسی کارشناسی کاردانی تعداد جلسات کار

 ریال14500000 ریال12000000 ریال11500000 ریال8900000 جلسه درماه2

 ریال28400000 ریال23500000 ریال00000322 ریال17750000 درماه  جلسه  4

 ریال35800000 ریال33500000 ریال00000982 ریال24850000 درماه جلسه    6

 ریال47100000 ریال41500000 ریال00007253 ریال31450000 درماه جلسه    8

 ریال76500000 ریال66000000 ریال00009755 ریال50200000 جلسه  درماه  15

 کانون HSEای، حرفه بهداشت و ایمنیصنفی مسئولین  حوزه در وقت پاره های قرارداد دستمزد و حقوق نرخنامه اعالم مرجع تنها: 1نکته

 تابعه یکانونها و انجمنها توسط نامه نرخ صدور هرگونه و بوده کشور کار بهداشت و ایمنی صنفی مسئولین حفاظت فنی، انجمنهای سراسری

همچنین تعیین هر نوع تعرفه ای توسط انجمنها برای استان یا شهر در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن   .باشد می ممنوع یسطح کشوردر 

 می بایست در چهارچوب رعایت جدول مصوب و نکات مندرج در آن صورت پذیرد .

 وقت تمام ای حرفه بهداشت ای ایمنی کارشناس بکارگیری و جذب برای قانونی الزام که کارگاههایی در وقت پاره صورت به فعالیت :2نکته

 .شد خواهدمحسوب  قانونیتخلف و غیردستگاههای اجرایی مربوطه  مقررات و قوانین برابر دارند

 .می باشد.ذیربط  دستگاههای اجرائی های دستورالعملمندرج در آیین نامه ها و   ضوابط تابع حضور زمانو  کاریات جلس تعداد: 3نکته 

 طبق شرایط حائز بایستی HSE یا و فنی حفاظت و ایمنی مسئول ای، حرفه بهداشت مسئول یا کارشناس شغل تصدی برای فرد :4نکته

 .باشد اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت  و درمان و تشبهدا وزارت مصوب های نامه آئین و دستورالعمل

 .بود خواهد فوق جدول از بیشتر درصد 20 هوایی و آب  سخت شرایط یا و باال تورم با استانها برای مصوب نرخ و تعرفه :5نکته

 افزایش درصد 15 با( و امثالهم  اداری غیر ساعات در حضور -مسافت بعد)کار شرایطنوع و  به بسته مصوب  تعرفه و فوق جدول :6نکته

  .میگردد اجرا ابالغی تعرفه به نسبت

 

 

 کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسریمسئول                                                       رئیس کانون سراسری         

 وحید فرحبخش                                                                               ابوالفضل اشرف منصوریسید      

 

 نکته می باشد. ششسطری و  ششاین برگ حاوی یک جدول 
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