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 ٩/١٠/١٣٩١                                                              هـ         ١٩٧٢٨٦/٤٨٤٠٧رهشما

 اي سازمان آموزش فنی و حرفه الزحمه کارمندان در خصوص پرداخت حقنامه  تصویب
 تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت 

جمهور و به   سرمايه انساني رييسعه مديريت وـماعي و تأييد معاونت توسـ بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجت٢٩/٩/١٣٩١وزيران در جلسه مورخ ئت ـهي
 :ـ تصويب نمود١٣٨٦ات كشوري ـ مصوبـقانون مديريت خدم) ١٠٠(و ) ٩٣(ناد مواد ـاست

ط سازمان يادشده هاي مربوط مشاركت دارند از محل اعتبارات مصوب مربو اي كه در خارج از وقت اداري مقرر در انجام و برگزاري آزمون  و حرفه الزحمه كارمندان سازمان آموزش فني حق
 .شود است، پرداخت مي تأييدشده»  دولت هيئتدفتر« كه به مهر براساس جدول پيوست

 جمهور ـ محمدرضا رحيمي رئيسمعاون اول 
 1391الزحمه عوامل اجرائی آزمون سال  دستورالعمل پرداخت حق

 )ریال(حداکثر میزان تعرفه  مدرك تحصیلی واحد شاخص و تعرفه شرح وظایف عنوان ردیف
 ٣٠٠٠٠ تا فوق ديپلم و ليسانس

 به ازاء هر سئوال مميزي و تائيدشده اي با نقشه، شكل، جدول، آمار، راهنماي سئوال و پاسخ سئوال طراحي سئوال كتبي چند گزينه
 ٣٥٠٠٠ فوق ليسانس و دكترا

 ٢٤٠٠٠ تا فوق ديپلم و ليسانس
 به ازاء هر سئوال مميزي و تائيدشده راهنماي سئوال و پاسخ سئوالبه همراه ، اي بدون نقشه، شكل، جدول، آمار طراحي سئوال كتبي چند گزينه

 ٢٨٠٠٠ فوق ليسانس و دكترا
 ٤٠٠٠٠ لم و ليسانستا فوق ديپ

 به ازاء هر سئوال مميزي و تائيدشده طراحي سئوال تشريحي بدون نقشه، شكل، جدول، نمودار، به همراه راهنماي سئوال و پاسخ
 ٤٥٠٠٠ فوق ليسانس و دكترا

 ٨٠٠٠٠ تا فوق ديپلم و ليسانس
 به ازاء هر سئوال مميزي و تائيدشده  سئوال نقشه، شكل، جدول، نمودار، راهنماي سئوال و پاسخباطراحي سئوال تشريحي 

 ١٠٠٠٠٠ فوق ليسانس و دكترا
 ١٥٠٠٠٠ به ازاء هر پروژه عملي مميزي و تائيدشده شكل، جدول، نمودار، به همراه راهنماي اجراطراحي پروژه عملي تشريحي بدون نقشه، 

 الئوطراحي س ١

 ٢٠٠٠٠٠ به ازاء هر پروژه عملي مميزي و تائيدشده طراحي پروژه عملي تشريحي با نقشه، شكل، جدول، نمودار، به همراه راهنماي اجرا
 ١٠٠٠٠ به ازاء هر سئوال مميزي سئوال كتبي

 مميزي ٢
 ٥٠٠٠٠ به ازاء هر پروژه عملي مميزي پروژه عملي

 توضیحات )ریال(مبلغ ساعت  عنوان
 كننده يك ساعت محاسبه گرديده است  نفر شركت١٢٧٠به ازاء هر  ٥٥٠٠٠ مسئول قرنطينه تكثير
 به گرديده استكننده يك ساعت محاس  نفر شركت١٢٦به ازاء هر  ٥٠٠٠٠ متصدي قرنطينه تكثير
 كننده يك ساعت محاسبه گرديده است  نفر شركت١٢٧٠به ازاء هر  ٤٥٠٠٠ خدمتگزار قرنطينه تكثير

 قرنطينه تكثير ٣

 كننده يك ساعت محاسبه گرديده است  نفر شركت٤٢٢به ازاء هر  ٤٥٠٠٠ نگهبان قرنطينه تكثير
 ٤٠٠٠٠ رئيس حوزه تصحيح
 ٤٠٠٠٠ منشي حوزه تصحيح

 ٢٥٠٠٠ خدمتگزار حوزه تصحيح
 حوزه تصحيح ٤

 ٣٥٠٠٠ نگهبان حوزه تصحيح

 كننده يك ساعت محاسبه گرديده است  نفر شركت٣٠٠ه ازاء هر با توجه به سيستم تصحيح ماشيني ب

 ٥٠٠٠٠ رئيس حوزه اجرا
 ٤٥٠٠٠ منشي حوزه اجرا

 ٤٥٠٠٠ رامراقب حوزه اج
 ٤٠٠٠٠ كننده عكس  تطبيق

 ٥٠٠٠٠ ناظر حوزه اجرا
 ٤٠٠٠٠ خدمتگزار حوزه اجرا
 ٤٠٠٠٠ نگهبان حوزه اجرا
 ٤٥٠٠٠ مسئول مخزن

 حوزه اجرا ٥

 ٤٥٠٠٠ رابط

 نفر ٢٠٠ اجرا و ناظر تا سقف ـ مبالغ قيد شده براي رئيس حوزه٢.  ساعت در نظر گرفته شده است٥/١ـ طول هر جلسه آزمون ١
تر از  كننده اضافه  نفر شركت١٠٠باشد به ازاء هر   نفر مي٢٠٠كننده بيشتر از  هائي كه تعداد شركت كننده بوده و براي حوزه شركت

 كننده محاسبه و پرداخت شود  نفر شركت٣٠ـ يك نفر مراقب به ازاء هر ٣.  درصد به مبالغ مذكور اضافه گردد١٠سقف، 
 نفر ٥٠ ـ يك نفر رابط به ازاء هر ٥كننده محاسبه و پرداخت شود   نفر شركت١٠٠يك نفر خدمتگزار و نگهبان به ازاء هر ـ ٤

 .كننده عكس منظور گرديده است كننده يك نفر تطبيق  نفر شركت١٠٠ ـ به ازاء هر ٦كننده محاسبه و پرداخت شود  شركت

 توضیحات کننده ریال به ازاء هر شرکت عنوان
  ريال بيشتر نباشد٣٠٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ١٥٠٠٠٠٠٠ طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از  ريال به٣٠٠به ازاء هر داوطلبي مبلغ  ٣٠٠ مديركل

  ريال بيشتر نباشد١٠٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ٣٠٠٠٠٠٠ ريال به طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از ١٥٠به ازاء هر داوطلبي مبلغ  ١٥٠ معاونين آموزشي
  ريال بيشتر نباشد١٠٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ٣٠٠٠٠٠٠ ريال به طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از ١٥٠غ به ازاء هر داوطلبي مبل ١٥٠ معاون مالي

  ريال بيشتر نباشد١٠٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ٣٠٠٠٠٠٠ ريال به طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از ١٥٠به ازاء هر داوطلبي مبلغ  ١٥٠ مسئول حراست
  ريال بيشتر نباشد٢٨٠٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ١٤٠٠٠٠٠٠ ريال به طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از ٢٥٠هر داوطلبي مبلغ به ازاء  ٢٥٠ رئيس اداره سنجش

 شد ريال بيشتر نبا١٠٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ٣٠٠٠٠٠٠ ريال به طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از ١٥٠به ازاء هر داوطلبي مبلغ  ١٥٠ كارشناسان اداره سنجش اداره كل
   ريال٢٠٠٠٠٠به هر روز آزمون مبلغ  كارپرداز

  ريال بيشتر نباشد١٢٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ٢٥٠٠٠٠٠ ريال به طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از ٥٠٠به ازاء هر داوطلبي مبلغ  ٥٠٠ رئيس حوزه ارزشيابي شهرستان

 پشتيباني ٦

  ريال بيشتر نباشد٩٠٠٠٠٠٠ كمتر و از ٢٢٠٠٠٠٠به طوريكه مبلغ دريافتي در طول سال از  ريال ٤٥٠به ازاء هر داوطلبي مبلغ  ٤٥٠ مسئول سنجش شهرستان
 توضیحات )ریال(مبلغ ساعت  عنوان
 ٧٠٠٠٠هاي فني و كشاورزي   و حرفه٤٠٠٠٠هاي خدماتي  حرفه ان محل خدمتتآزمونگر عملي در شهرس

 ١٠٠٠٠٠هاي فني و كشاورزي   و حرفه٦٠٠٠٠هاي خدماتي  حرفه آزمونگر عملي در خارج از شهرستان محل خدمت
 حوزه عملي ٧

 ٣٠٠٠٠ ناظر آزمون عملي
   ريال٦٠٠ كننده به ازاء هر شركت مل ستاديعوا ٨

 ازاء هر جلسه ارزشيابي عملي كننده به  نفر شركت١٤ـ محاسبه براساس تعداد ١
 درصد به ٧ نفر ١٤تر از سقف  ـ به ازاء هر يك نفر داوطلب اضافه٢صورت پذيرد 

 مبالغ هر ساعت اضافه گردد

 .باشد اي كشور قابل پرداخت مي  سهم هر يك از عوامل ستادي متناسب با فعاليت انجام شده، به پيشنهاد دفتر ارزشيابي مهارت و موافقت رئيس سازمان آموزش فني و حرفه:1تبصره
 .تواند كاهش يابد ل استان مي مبلغ مندرج در جدول حداكثر بوده و با نظر مديرك:2تبصره
 . مبالغ مندرج در جدول براي ساعات غيراداري و موظفي محاسبه و پرداخت گردد:3تبصره


