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شت حرهف ایسئ حقوق  و دستمزد مصوب ربای قرارداد اهی پاره وقت م   9317سال ولین ایمنی و بهدا
پیرو صورتجلسه جلسه هیات مدیره انجمن ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست استان 

نرخ حداقل حقوق و دستمزد مصوب قراردادهای مشاوره و  27/22/2316آذربایجانشرقی به تاریخ 

 ه وقت به شرح ذیل اعالم می گردد.پار

عنایت به اینکه نرخ اعالمی حداقل حقوق ودستمزد می باشد جدول ذیل مشمول باشایان ذکر است 

راداشته اند نشده و تعرفه افزایش مبلغ قرارداد درصورت دریافت  این جدولقراردادهای که قبل از ابالغ شرایطی بهتر از 

درصد 25ی ازبابت عیدی وپاداش هفزایش و درصورت عدم دریافت هرگونه وجدرصد ا 21عیدی و پاداش آخر سال 

 افزایش اعمال خواهدشد.

جلسه  4 مقطع  تحصیلی

 کارکردماهیانه

 جلسه 5

 کارکردماهیانه

 جلسه 6

 کارکردماهیانه

 جلسه 1

 کارکردماهیانه

 ریال0800000 ریال0000000 ریال60000000 ریال350000 *کاردانی رشته های مرتبط باشغل

 ریال00600000 ریال8000000 ریال0600000 ریال6000000 *کارشناسی رشته های مرتبط باشغل

ئول بهداشت حرفه ای بایستی دارای مدرک تحصیلی در رشته مهندسی س*فرد برای تصدی شغل کارشناس یا م

بهداشت حرفه ای و برای تصدی سمت مسئول ایمنی بایستی دارای مدرک تحصیلی دریکی ازرشته های ایمنی 

ی و بهداشت حرفه ای یمندر دوپست کاری ا فردو همچنین اشتغال یک  باشدHSEصنعتی ،بهداشت حرفه ای ویا 

 نفر ممنوع می باشد. 25برای کارگاههای باالی

و پاداش بیمه و عیدی بوده و برعهده کارفرما  یمه و... و هزینه ایاب ذهاب ق بکلیه کسورات مربوط به ح: 1نکته

 خواهد بود.مطالبه طبق ضوابط وزارت کار متناسب با کارکرد قابل آخر سال 

وزارت تعاون کار و رفاه  درمان ووزارت بهداشت وجلسه کاری تابع توافق فی مابین و قوانین وضوابط : 2نکته

 حضور می باشد. به لحاظ تایم اجتماعی

 http://hsetabriz.ir/post/91 از لینک: نامه بررسی صحت                   

 +08( 10)  05835500شماره فکس:                                                                

 000  55560003شماره تلفن:

 با تشکر
 استان آذربایجانشرقیHSEرئیس انجمن صنفی 

 فرحبخشوحید 

شت حرهف ای و محیط زیست است  نجمن صنفی ایمنی ، بهدا
ان آرذبایجان شرقیا  
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