
 

 

جهت بررسی اصالت نامه 

 بارکد را اسکن نمایید.

  

شت حرهف ایومشاوره  ای  جدول دستمزد اراهئ خدمات رد قرارداد اهی پاره وقت    HSE،ایمنی و مسئولین بهدا
دستمزد  خرانجمنهای ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور نپیرو صورتجلسه کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسری 

 ذکر شایان به شرح ذیل اعالم می گردد. 1400سالدر مصوب جهت ارائه خدمات مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای 

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

 .شد خواهد اعمال افزایش درصد29 قانونی مفاد کلیه رعایت با قرارداد افزایش تعرفه و نشده اند داشته بهتری

 دکترا ارشد کارشناسی کارشناسی کاردانی تعداد جلسات کار

 ریال11830000 ریال10085000 ریال0002093 ***** درماه جلسه    2 

 ریال15250000 ریال13225000 ریال00001236 ریال9865000 درماه  جلسه   3

 ریال19520000 ریال16820000 ریال00006715 ریال12340000 درماه  جلسه  4

 ریال25340000 ریال21800000 ریال00200220 ریال17270000 درماه جلسه    6

 ریال33570000 ریال28900000 ریال00004261 ریال22120000 درماه جلسه    8

 ریال54130000 ریال46600000 ریال42150000 ریال35650000 جلسه  درماه  15

 

حائز شرایط بایستی  HSE، مسئول ایمنی و حفاظت فنی و یا فرد برای تصدی شغل کارشناس یا مسئول بهداشت حرفه ای*

 باشد.  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  ت  وشطبق دستورالعمل و آئین نامه های مصوب وزارت بهدا

... برحسب مرخصی و ، و پاداشعیدی  ، هزینه ایاب و ذهاب  پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه،مالیات و... و: 1نکته

 برعهده کارفرما خواهد بود. کارکرد

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

 جتماعی به لحاظ تایم حضور خواهد بود.کار و رفاه ا

درصدافزایش یا کاهش با تفاهم طرفین حین  10و موقعیت جغرافیایی تا  و تعرفه و بسته به شرایط کار: جدول فوق 3نکته 

 قرارداد قابلیت اجرا دارد.

 بوشهر بدلیل شرایط-هرمزگان-تانسخوز و استانهای تورم باالبه دلیل  تعرفه و نرخ مصوب برای استان تهران :4نکته

 .رصد بیشتر از جدول فوق خواهد بودد 20 تا آب و هوایی  سخت

 

   

 کمیته حقوق و دستمزد کانون سراسریمسئول                                                       رئیس کانون سراسری         

 وحید فرحبخش                                                                               صورینضل اشرف مفابوالسید      
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