


 

 
 
 

 
 روش تعيين دستمزد مشاغل اجرايي مورد نياز

  درصنعت آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۶۹ماه آبان  ‐۸۳ةنشري



 

 به نام خدا

 پيشگفتار

امروز نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب و مستمر آنها 

نظر به وسعت دامنه علوم و . ناپذير ساخته است ا ضروري و اجتنابتهيه و كاربرد آنها ر در پيشرفت جوامع، 

 تخصصي واگذار شده –فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط،  معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

 . است
 

دارد در با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران تهيه استان

اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور وزارت  بخش آب از اهميت ويژه

هاي اصلي مهندسي آب اقدام به تشكيل مجامع علمي  نيرو در جهت نيل به اين هدف با مشخص نمودن رسته

 .  اين استانداردها را به عهده دارندهاي فني نموده كه وظيفه تهيه ها و زيركميته  تخصصي با عنوان كميته–

 : گردد استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي

 ها و تجارب كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  استفاده از تخصص  −

 المللي  استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بين −

جارب دستگاههاي اجرايي، سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، گيري از ت بهره −

 طراحي و ساخت 

 برداري و ارزشيابي طرحها ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره −

 كاريها و اتالف منابع مالي و غير مالي كشور پرهيز از دوباره −

 تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و −

 كننده استاندارد معتبر تهيه

نويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات ارسالي پس از بررسي در كميته  استانداردها ابتدا به صورت پيش

 . تخصصي در نسخه نهايي منظور خواهد شد
 

كننده انجام   توسط دستگاه برآوردهاي بزرگ صنعت آب عمدتاً به صورت موردي گذاري پروژه تاكنون قيمت

گذاري در اين بخش از صنعت كشور تدوين   با توجه به اهميت و نوع كار و حجم زياد سرمايه.گرديده است

اي كه حاوي روش تعيين دستمزد مشاغل اجرايي مورد نياز صنعت آب، به منظور استفاده در برآورد  نشريه

لذا اين مهم به عهده گروه كار مباني و . نمود باشد ضروري مي) در مرحله طراحي(هزينه طرحهاي صنعت آب 

 . گذاشته شد)  قيمت  (۸ضوابط پايه كميته فني شماره 
 

با توجهي  باشد،  اميد است كه كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از مهندسي آب مرتبط مي

هاي ارزنده  قيق قرار داده و با ارائه نظرات و راهنمايينويس را مورد بررسي د فرمايند اين پيش كه مبذول مي

 . خود طرح تهيه استانداردها را در تنظيم و تدوين نهايي متن ياري و راهنمايي فرمايند



 

 تركيب اعضاء گروه كار

 

 چي پرويز تجزيه فوق ليسانس راه و ساختمان 

 محمود ساقيان  فوق ليسانس راه و ساختمان 

 شناس  مصطفي يزدان  ساختمان فوق ليسانس راه و

 



 مطالبفهرست 
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 ۱

 مقدمه

 

نمود تا ضوابط و اصولي كه مبناي تعيين هزينه  هاي اجرايي طرحهايي صنعت آب ايجاب مي باال رفتن هزينه

 .باشند به نحو دقيقتر بررسي گردند اين طرحها مي
 

هاي  آالت، مصالح و هزينه هاي نيروي انساني، ماشين ي واحد اجراي عمليات از هزينهبا توجه به اينكه قيمتها

طرح استانداردها ) كميته قيمت (۸گردند، لذا در اين مرحله از فعاليت كميته فني شماره  باال سري تشكيل مي

ي صنعت آب، به منظور دستيابي به يك روش قابل قبول و سريع براي برآورد هزينه نيروي انساني طرحها

دهنده دستمزدها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ميزان نقش هر كدام مشخص گرديده  عوامل مؤثر و تشكيل

 .است
 

به لحاظ حساسيت زيادي كه دستمزد مشاغل كارگري و مشاغل خدماتي و مديريت و سرپرستي داشته و 

ها بر پايه مباني قانوني بنيان نهاده  تأثيري كه روي شاخص دستمزدها در سطح كشور دارد، كليه بررسي

ها و دستورالعملهاي صادره وزارت كار و تأمين  در اين راستا تعميم قوانين مصوب و بخشنامه. اند شده

 .اند اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه مدنظر قرار گرفته
 

 كارگري الزم در صنعت از آنجا كه مشاغل كارگري اعالم شده توسط سازمان برنامه و بودجه تمامي مشاغل

گيرد لذا اين مشاغل متناسب با نياز صنعت آب تكميل و با توجه به مفاد دستورالعمل شماره  آب را در برنمي

ضرايب حداقل و حداكثر دستمزد . اند بندي گرديده  وزارت كار و امور اجتماعي طبقه۱۷/۱۰/۶۷ مورخ ۷۷۰۰

ه تجربيات موجود و استفاده از آمار اخذ شده از جهت مشاغل مختلف كارگري در صنعت آب با توجه ب

 .اند تعدادي كارگاه فعال در طرحهاي صنعت آب و چند كارگاه بزرگ ساختماني ديگر تعيين گرديده
 

 دامنه كار
 

همان طور كه در مطالب پيشين به صورت گذرا اشاره گرديد، حدود و دامنه كار اين تحقيق، پيشنهاد ضوابط 

 كارهاي مختلف صنعت آب در مراحل مختلف بوده و براي كارهاي اجرايي طرحهاي براي برآورد هزينه

 .باشد كند، نيز قابل استفاده مي صنعت آب و يا هر فعاليت ديگري كه به نحوي با آن ارتباط پيدا مي

هزينه الذكر كليه ضوابط ارائه شده در اين نشريه صرفاً به منظور استفاده در برآورد  با عنايت به تذكر فوق

 .پيشنهاد گرديده است) در مرحله طراحي(طرحهاي صنعت آب 



 ۲

 

 تعاريف ‐۱

 )درجه مهارت( مهارتها ۱‐۱

 

 وزارت كار و امور ۱۷/۱۰/۶۹ مورخ ۷۷۰۰ فرم شماره يك ضميمه دستورالعمل شماره ۱۷ستون : استناد

 :اجتماعي به شرح زير

ميزان دانش فني و . باشد ه كاري براي آن شغل ميتصدي هر شغلي مستلزم داشتن ميزاني از دانش فني و تجرب«

جهت تعيين مهارت شاغلين پنج حالت در نظر . تجربه كاري الزم براي تصدي هر شغل را مهارت گويند

 . گرفته شده است

 

شاغل ساده فردي است كه شغل مورد تصدي او نياز به تعليم و كسب تجربه نداشته باشد و هر فرد : ساده

 …دانش فني و تجربه قادر به انجام آن باشد مانند كارگر ساختماني و آبدارچي وگونه  بدون هيچ

 

باشد ليكن مهارت  ماهر فردي است كه در شغلي كه نياز به مهارت دارد مشغول به كار مي شاغل نيمه: ماهر نيمه

 و يا مكانيكي كافي به دست نياورده است مانند كارگر تراشكاري و يا مكانيكي، كه مدتي به كار تراشكاري

 . مشغول بوده است

 

اند توانايي انجام يك قسمت از يك كار فني  اي كه كسب كرده شاغليني كه به اعتبار دانش فني و تجربه: ماهر

 شاغلي كه در كارگاه خياطي به كار اشتغال دارد و قادر .شوند در رشته مربوط را داشته باشند ماهر ناميده مي

 . شود هاي معين نباشد ماهر قلمداد مي ليكن قادر به برش پارچه با توجه به اندازهبه دوخت كت و شلوار باشد 

 

  شاغلي كه به اعتبار دانش فني و تجربيات فراوان كاري قادر به انجام كليه مراحل يك كار فني باشد،: استادكار

 كار تهيه كفش باشد،  در يك كارگاه كفاشي فردي كه قادر به انجام كليه مراحل شود، استادكار محسوب مي

در كارخانجات بزرگ شاغلي كه قادر به انجام كليه مراحل يك قسمت باشد، . آيد استادكار به حساب مي

كليه مديران و سرپرستان و رؤساي اداري كه در كارخانجات به كار مشغولند و . شود استادكار محسوب مي

 . شوند  زير ديپلم باشد استادكار محسوب ميافرادي را زير نظر دارند چنانچه تحصيالت آنان ديپلم يا

 

شاغليني كه داراي تحصيالت ليسانس به باال بوده و رشته تحصيلي آنان با مشاغل مورد : متخصص عالي

شوند مانند مدير امور  تصدي ارتباط و هماهنگي داشته باشد از نظر درجه مهارت متخصص عالي محسوب مي

يا مدير امور اداري كه داراي ليسانس مديريت و يا ليسانس امور اداري مالي كه داراي ليسانس حسابداري و 

 ».باشد

 

   مزد ثابت ۲‐۱

 

 قانون جديد كار مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع ۳۶طبق ماده 

 .شغل



 ۳

اي ثابت پرداختي به تبع شغل بندي و ارزيابي مشاغل نيستند، منظور از مزاي در كارگاههايي كه داراي طبقه

مزايايي هستند كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت 

 .العاده شغل و غيره گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق مي

 

 . دهد ، مزد مبنا را تشكيل مي)همزد گروه و پاي(بندي مشاغل به اجرا در آمده،  در كارگاههايي كه طرح طبقه

 

مندي، پاداش افزايش توليد و سود  كمك عائله خواربار،  اي از قبيل كمك هزينه مسكن،  مزاياي رفاهي و انگيزه

 . شود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي

 

هدف از اين تحقيق ايجاد بندي مشاغل است و از طرف ديگر  با توجه به اينكه كارگاههاي ساختماني فاقد طبقه

العاده شغل  هاست، لذا مزايايي از قبيل سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق يك نظام دستمزد براي برآورد هزينه

حداقل مزد ثابت . ها مطرح نبوده و مزد ثابت تنها عبارت از مزد شغل خواهد بود و غيره در زمان برآورد هزينه

 مزد شغل تلقي و به عنوان مزد ثابت روزانه كارگر  گردد، ي كار اعالم ميساله توسط شورايعال روزانه كه همه

  . شود عادي در محاسبه دستمزد مشاغل اجرايي در نظر گرفته مي

 

  حداقل مزد۳‐۱

 

ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگر را  ، شورايعالي كار همه۲۶/۸/۱۳۶۹ قانون كار مورخ ۴۱طبق ماده 

 : ر يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كندبراي نقاط مختلف كشو

 . شود حداقل مزد با در نظر گرفتن تورم كه از طرف بانك مركزي اعالم مي) الف

حداقل مزد بايد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد ) ب

 خانواده را كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعالم اي باشد تا زندگي يك توجه قرار دهد، به اندازه

 . شود، تأمين نمايد مي

با توجه به اينكه تاكنون تعداد متوسط يك خانوار توسط مراجع رسمي اعالم نشده، لذا با استناد  :توضيح

  : به شرح زير۱۳۳۷ قانون كار سال ۲۲پاراگراف اول ماده 

وايج ضروري و هزينه زندگي، در نقاط مختلف كشور، بايد طوري حداقل مزد كارگر عادي، با توجه به ح

 . باشد كه تأمين زندگي يك مرد و يك زن و دو فرزند را بنمايد

شود، كارگران  ها طرحهاي صنعت آب كه دستمزد كارگران به طور حداقل در نظر گرفته مي براي برآورد هزينه

 . متأهل و با دو فرزند منظور خواهد شد

 

  اجرايي مورد نياز در صنعت آب مشاغل‐۲

 

 : شوند بندي مي مشاغل اجرايي مورد نياز در صنعت آب كشور در گروههاي زير طبقه

 )تا سطح ديپلم متوسطه(مشاغل اجرايي خدماتي ) الف

 مشاغل اجرايي سيويل ) ب

 )برق و مكانيك(مشاغل اجرايي تأسيسات ) پ



 ۴

 )، كارشناس ارشدكاردان، كارشناس(مشاغل اجرايي تخصصي عالي ) ت

  : نشان داده شده است۳ تا ۱انواع فعاليتهاي مربوط به مشاغل فوق در جدولهاي شماره 

 )تا سطح ديپلم متوسطه( جدول مشاغل اجرايي خدماتي – ۱جدول شماره 

 رديف مشاغل اجرايي خدماتي درجه مهارت مالحظات

 ساده  

 ساده 

 ساده 

 ساده 

 ماهر معادل نيمه

 هر ما معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر معادل نيمه

 معادل ماهر 

 معادل ماهر 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل ماهر 

 ماهر  معادل نيمه

 معادل ماهر 

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 معادل ماهر 

 معادل ماهر 

 معادل ماهر 

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  عادل نيمهم

 ماهر  معادل نيمه

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 كارگر عادي 

 آبدارچي

 نظافتچي

 نگهبان 

 سرنگهبان 

 باغبان 

 متصدي سوخت 

 نويس تابل

 كننده مصالح ساختماني  كنترل

 متصدي كمپ

 )ترانسپورت(متصدي حمل و نقل 

 متصدي رستوران 

 آشپز درجه يك 

  درجه دو آشپز

 شاگرد يا كمك آشپز 

 نانوا 

 شاگرد يا كمك نانوا 

 انباردار 

 كمك انباردار

 مأمور تداركات 

 دار   صندوق

 منشي 

 كمك حسابدار

 كارمند دفتري 

 نويس  ماشين

 متصدي تأسيسات برقي كارگاه 

 متصدي تأسيسات مكانيكي كارگاه 

 )تا سطح ديپلم(تكنسين 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

۱۲ 

۱۳ 

۱۴ 

۱۵ 

۱۶ 

۱۷ 

۱۸ 

۱۹ 

۲۰ 

۲۱ 

۲۲ 

۲۳ 

۲۴ 

۲۵ 

۲۶ 

۲۷ 

۲۸ 

 



 ۵

  جدول مشاغل اجرايي سيويل‐۱جدول شماره 

 رديف مشاغل اجرايي سيويل درجه مهارت مالحظات

 ساده  

 ساده 

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 دكار معادل استا

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل استادكار

 معادل استادكار

 معادل استادكار

 معادل استادكار

 

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 كارگر عادي 

 دار  ديلم

 مقني 

 گير  چكش

 سركارگر

 :آالت سنگين مانند راننده ماشين

 انواع كاميونهاي كمپرسي و باري 

 انواع تريلي 

 انواع تانكر

 انواع تراك ميكسر 

 انواع جرثقيل 

 انواع بولدوزر 

 انواع گريدر 

 انواع لودر 

 انواع اسكريپر 

 انواع بيل مكانيكي 

 انواع دراگالين 

 انواع ترنچر 

 انواع الينر 

 كن  انواع آسفالت پخش

 )سايد بوم(گذار  انواع لوله

 آالت حفاري  انواع ماشين

 :آالت سبك مانند راننده ماشين

 لندرور جيپ،  انواع سواري، وانت،

 تراك استيشن، انواع ليف

 انواع دامپر 
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 ۶

  جدول مشاغل اجراي سيويل‐۱جدول شماره 

رديف  مشاغل اجرايي سيويل  درجه مهارت  ظات مالح

 

 

 

 

 

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ساده 

 

 معادل استادكار

 معادل استادكار

 معادل استادكار

 معادل استادكار

 معادل ماهر 

 معادل ماهر 

 معادل ماهر 

 معادل ماهر 

 معادل ماهر

 ر ماه معادل نيمه

 ماهر معادل نيمه

 ماهر معادل نيمه

 

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 معادل استادكار 

 انواع تراكتور 

 )ساده، ويبره، چرخ الستيكي(انواع غلطك 

 كشي  آالت خط انواع ماشين

 راننده  انواع كمك

 انواع كمپكتورهاي دستي 

 : متصدي و اپراتور دستگاهها مانند

 شكن  متصدي ايستگاه تأسيسات سرند وسنگ

 متصدي دريل واگن 

 دهنده با بتن و مالت  متصدي پمپهاي انتقال

 )بچينگ پالنت(ساز  متصدي ايستگاه بتن

 )بچينگ پالنت(ساز  متصدي بتن

 متصدي كارخانجات آسفالت 

 زني و موزاييك سازي  متصدي تأسيسات بلوك

 ساخته  تصدي تأسيسات بتن پيشم

 شكن  متصدي برق كارخانه آسفالت و سنگ

 متصدي بتونير 

متصدي توزين و تنظيم شن و ماسه ايستگاه  

 سازي  بتن

 موتوري  متصدي اره

 متصدي كمپرسور 

 متصدي پمپ آب 

 متصدي موتور برق 

 متصدي كمك اپراتور 

 )مسئول انفجار(آتشكار 
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 ۷

  جدول مشاغل اجراي سيويل‐۱جدول شماره 

رديف  مشاغل اجرايي سيويل  درجه مهارت  مالحظات

 معادل ماهر  

 ماهر  معادل نيمه

 معادل استادكار 

 معادل استادكار 

 معادل ماهر 

 ماهر  معادل نيمه

 ماهر  معادل نيمه

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 ار استادك

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر  نيمه

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 )گذار خرج(آتشكار 

 )شاگرد(كمك آتشكار

 )ديپلمه(برداري اجرايي  نقشه

 ساز درجه يك  كار و بتن بتن

 ساز درجه دو  ار و بتنك بتن

 كار شاگرد بتن

 وييراتورچي 

 آرماتوربند درجه يك 

 آرماتوربند درجه دو 

 شاگرد آرماتوربند

 بند درجه يك  نجار قالب

 بند درجه دو  نجار قالب

 شاگرد نجار

 ساخته درجه يك  مونتاژكار قالبهاي پيش

 ساخته درجه دو  مونتاژكار قالبهاي پيش

 شاگرد مونتاژكار

  نماچين بناي

 كار درجه يك  بناي سفت

 كار درجه دو  بناي سفت

 شاگرد بنا

 بندكش 

 شاگرد بندكش 

 آجرتراش 

 شاگرد آجرتراش 

 تراش درجه يك  سنگ

 تراش درجه دو  سنگ

 تراش  شاگرد سنگ

 كار نماچين  سنگ

 كار درجه يك  سنگ

 كار درجه دو سنگ

 كار  شاگرد سنگ
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 ۸

  جدول مشاغل اجراي سيويل‐۱جدول شماره 

رديف  مشاغل اجرايي سيويل  درجه مهارت  مالحظات 

 استادكار 

 ماهر  ماهر نيمه

 استادكار

 ماهر 

 استادكار

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار

 ماهر 

 ماهر نيمه

 استادكار

 اهر م نيمه

 استادكار

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار

 ماهر 

 ماهر نيمه

 استادكار

 استادكار

 ماهر

 ماهر  نيمه

 استادكار

 ساز درجه يك  اسكلت

 ساز درجه دو اسكلت

 ساز  شاگرد اسكلت

 آهنگر درجه يك 

 رجه دو آهنگر د

 ساز درجه يك  آهنگر در و پنجره

 ساز درجه دو  آهنگر در و پنجره

 شاگرد آهنگر 

 درجه يك ) كوب شيرواني(آهنكوب 

 درجه دو ) كوب شيرواني(آهنكوب 

 شاگرد آهنكوب 

 )آزبست، گالوانيزه و مشابه(نصاب ورق

 شاگرد نصاب 

 كار درجه يك  آلومينيم

 كار درجه دو  آلومينيم

 كار ينيمشاگرد آلوم

 كار درجه يك  آسفالت

 كار درجه دو  آسفالت

 شاگرد آسفالت كار

 عايقكار درجه يك 

 عايقكار درجه دو 

 شاگرد عايقكار

 بند درجه يك  داربست

 بند درجه دو  داربست

 بند  شاگرد داربست

 سيمانكار درجه يك 

 سيمانكار درجه دو 

 شاگرد پيمانكار

 نجار تزييناتي 

 ز درجه يك سا نجار در و پنجره

 ساز درجه دو  نجار در و پنجره

 شاگرد نجار
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 ۹

  جدول مشاغل اجراي سيويل‐۱جدول شماره 

رديف  مشاغل اجرايي سيويل  درجه مهارت  مالحظات 

 استادكار 

 استادكار

  ماهر

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار

 بر  گچ

 گچكار درجه يك 

 گچكار درجه دو 

 شاگرد گچكار

 بر شيشه

 بر  شاگرد شيشه

 نقاش تزييناتي 

 نقاش ساختماني درجه يك 

 نقاش ساختماني درجه دو 

 شاگرد نقاش 

 مباشر
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 ۱۰

 ۲جدول شماره 
 رديف  مشاغل تأسيساتي  درجه مهارت  مالحظات

  

 استادكار

 ماهر

 استادكار

 ماهر نيمه

 استادكار

 ماهر 

 ماهر نيمه

 ماهر 

 ماهر نيمه

 استادكار

 استادكار

 ماهر  نيمه

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر  نيمه

 استادكار

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 ادكاراست

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار

 

 

 

 استادكار

 ماهر 

 ماهر  نيمه

 استادكار 

 ماهر 

 ماهر نيمه

  تأسيسات مكانيكي–الف 

  

 جوشكار و برشكار خط لوله درجه يك 

 جوشكار و برشكار خط لوله درجه دو 

 جوشكار لوله مسي 

 شاگرد جوشكار

 گذار خط لوله درجه يك  لوله

  دو گذار خط لوله درجه لوله

 گذار شاگرد لوله

 كار  سندبالست

 كار شاگرد سندبالست

 پرتونگار درجه يك 

 پرتونگار درجه دو 

 كمك پرتونگار 

 پيچ  لفاف

 پيچ  شاگرد لفاف

 عايقكار تأسيساتي 

 شاگرد عايقكار تأسيساتي 

 نصاب تأسيسات حرارتي و برودتي 

 شاگرد نصاب تأسيساتي 

 كش ساختماني درجه يك  لوله

  ساختماني درجه دو كش لوله

 كش  شاگرد لوله

 كش تأسيسات ساختمان درجه يك  كانال

 كش تأسيسات ساختمان درجه دو  كانال

 كش تأسيسات ساختماني  شاگرد كانال

 كارهاي صنعتي نقاش

 

  تأسيسات برقي –ب  

 برقكار شبكه انتقال درجه يك 

 برقكار شبكه انتقال درجه دو 

 )شاگرد(برقكار  كمك

  برقكار ساختماني درجه يك كش و سيم

 كش و برقكار ساختماني درجه دو  سيم

 كش شاگرد سيم
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 ۱۱

  جدول مشاغل اجرايي تخصصي‐۳جدول شماره 

رديف  مشاغل اجرايي تأسيساتي  درجه مهارت  مالحظات 

 رگاهرئيس كا  

 معاون كارگاه 

 )فوق ليسانس(كارشناس ارشد

 )ليسانس(كارشناس 

 )فوق ديپلم(كاردان 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

 
 مباني محاسبه دستمزد كارگران ‐۳

 

ها و مقررات مربوط، به هر يك از مشاغل كارگري، خدماتي، مديريت و سرپرستي  نامه  طبق قوانين كار آيين

 كمك هزينه مسكن و  ،)پايه(سنوات   تحت عنوان ترميم حقوق، عالوه بر حداقل مزد ثابت پرداختهاي ديگري

گيرد كه ذيالً به  كاري، نوبت كاري و مزاياي موردي صورت مي مندي، عيدي و پاداش، اضافه خواربار و عائله

 . تفصيل آمده است

 

  ترميم حقوق۱‐۳

 

 ۳۱ يا ۳۰( حداقل دريافتي ماهانه  ميزان ساله ضمن اعالم حداقل مزد روزانه كارگر عادي، شورايعالي كار همه

مندي پس   خواربار و عائله هر كارگر متأهل يا معيل را با احتساب مزد ثابت به اضافه كمك هزينه مسكن،) روز

چنانچه دريافتي ماهانه يك كارگر از . نمايد ، معين و ابالغ مي)حق بيمه و ماليات(از كسر كسورات قانوني 

. التفاوت را به صورت ترميم حقوق به كارگر پرداخت نمايد ارفرما بايد مابهرقم اعالم شده كمتر باشد، ك

 ريال توسط شورايعالي ۸۳۰۰۰ برابر ۱۳۷۱الذكر براي سال  حداقل مجموع دريافتي يك كارگر بابت موارد فوق

 .كار تعيين و ابالغ گرديده است
 

 )پايه( سنوات ۲‐۱‐۳

 

طبق . شود بلغي تحت عنوان پايه براي كارگران در نظر گرفته ميساله م بر اساس مصوبات شورايعالي كار همه

 ريال به ۶۰ روزانه مبلغ ۱۳۷۱ براي كارگران در سال ۲۶/۱۱/۱۳۷۰مفاد بند مصوبه شورايعالي كار مورخ 

 : باشد به قرار زير مي) سنوات(بنابراين مصوبه مبلغ ماهانه پايه . عنوان پايه بايد در نظر گرفته شود

*  ريال ۶۰) = اتسنو(پايه 
ماه
روز

12

  ريال۱۸۲۵ = 365

 



 ۱۲

  كمك هزينه مسكن۳‐۱‐۳

 

 شوراي انقالب به ۱۳۵۹ فروردين ۲۷ شورايعالي كار و مصوبه ۱۳۵۹ فروردين ۲۶ مصوبه مورخ ۴ بند :استناد

  :شرح زير

فرزند سه هزار ريال و براي كارگر متأهل بدون  ،  كمك هزينه مسكن براي افراد مجرد دو هزار ريال در ماه

هر يك از اين مبالغ فقط به كارگران و كاركناني . براي كارگر متأهل داراي فرزند چهار هزار ريال خواهد بود

. گيرد كه حقوق ماهانه آنها در سال جاري پس از اجراي اين مصوبه كمتر از پنجاه هزار ريال باشد تعلق مي

كردند به هيچ عنوان حق افزايش آن را  مك هزينه مسكن پرداخت ميكارگاههايي كه قبالً بيش از اين مبالغ ك

 . ندارند

  : به شرح زير۲۰/۱۲/۶۷ مورخ ۷۸۲۵۹ مصوبه شورايعالي كار شماره ۷بند  : استناد

اجراي مفاد اين بخشنامه كه الزامي است، در صورتي كه موجب افزايش دستمزد ماهانه كارگران از سقفهاي «

  ». هاي مذكور نخواهد بود  باعث قطع كمك هزينه هاي مسكن و خواربار شود،  هزينهمربوط به پرداخت كمك

 

الذكر بوده و از   بيش از رقم فوق۱۳۷۱با توجه به اينكه حداقل دريافتي ماهانه يك كارگر ساده در سال  : نتيجه

 براي ۱۳۷۱در سال  لذا حق مسكن  اند،  كارگاههاي مورد نظر در هنگام برآورد هنوز ايجاد نشده طرفي،

 . باشد كارگران قابل پرداخت نمي

 

  بن كاالهاي اساسي۴‐۱‐۳

 

 بخشنامه مصوب در جلسه مورخ ۴ شورايعالي كار و بند ۲۰/۱۲/۶۷ مورخ ۷۸۲۵۹طبق مصوبه شماره 

 پرداخت بن كاالهاي اساسي به كارگران به ميزان سه هزار ريال براي هر كارگر شاغل   آن شورا،۲۶/۱۱/۷۰

 . باشد  قابل پرداخت مي۱۳۷۱ و هفت هزار ريال براي كارگران متأهل و معيل براي سال مجرد

 

 حداقل دستمزد با در نظر ۱۳۵۳ خرداد ماه ۱۹با توجه به اينكه طبق ماده يك مصوب شورايعالي كار مورخ 

ت هزار ريال گرفتن حوائج ضروري و هزينه زندگي يك مرد و يك زن و دو فرزند پيشنهاد شده، لذا مبلغ هف

 . در برآورد هزينه طرحهاي صنعت آب در نظر گرفته خواهد شد

 

 ۷/۷/۱۳۵۷ مورخ ۶۲۴۰۲در مورد كمك هزينه خواربار الزم به تذكر است كه طبق مصوبه شماره  : تبصره

ه  ريال ب۴۰۰ ريال به كارگر متأهل و مبلغ ۸۰۰ ريال باشد مبلغ ۴۵۰۰۰چنانچه دستمزد ماهانه كارگري كمتر از 

ليكن با توجه به اينكه دستمزد ماهانه . گيرد كارگر مجرد در هر ماه تحت عنوان كمك هزينه خواربار تعلق مي

 ريال است، لذا پرداخت كمك هزينه خواربار منتفي بوده وتنها بن ۴۵۰۰۰ بيش از ۱۳۷۱كارگران در سال 

 . گيرد كاالهاي اساسي به كارگران تعلق مي

 

 



 ۱۳

 مندي  كمك هزينه عائله۵‐۱‐۳

 

، كمك ۱۳۵۴ تير ماه ۳مورخ ) مندي  ازدواج و عائله–فصل نهم ( قانون تأمين اجتماعي ۸۷ و ۸۶طبق مواد 

شده سابقه پرداخت   بيمه شود مشروط بر آنكه اوالً شده پرداخت مي تا دو فرزند بيمه مندي منحصراً  هزينه عائله

 سال كمتر باشد و يا آنكه به تحصيل اشتغال داشته ۱۸ سن فرزندان او از  ياً روز حق بيمه داشته باشد و ثان۷۲۰

مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه  مقدار كمك عائله. باشند و يا به علت نقص عضو قادر به كار نباشند

 . باشد كارگر ساده براي هر فرزند در ماه مي

 

 براي دو فرزند ۱۳۷۱مندي براي سال كمك هزينه عائله ،۳‐۱بند الذكر و توضيح مندرج در  با توجه به مفاد فوق

 . شود  ريال در نظر گرفته مي۱۳۶۰۲برابر 

  عيدي و پاداش ۶‐۱‐۳

 

 وزارت كار و امور اجتماعي به شرح ۱۱/۱۱/۷۱ مورخ ۲۱۱۱۰مبلغ عيدي و پاداش بر اساس بند يك بخشنامه 

 :گيرد  تعلق مي۱۳۷۱زير به كارگران در سال 

 كشاورزي و خدماتي مكلفند به هر ‐ صنعتي‐ تعاوني‐ خصوصي‐كارگاههاي مشمول قانون كار دولتيكليه 

. يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش بپردازند

دويست (د روزانه قانوني مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مز

 . تجاوز كند) و چهار هزار و سي ريال در سال جاري 

 

 مبلغ زير به عنوان عيدي و پاداش به ازاء هر ماه به كارگر ساده تعلق ۱۳۷۱طبق اين بخشنامه كار براي سال 

 :گيرد مي

    =۱۱۳۳۵ريال 
12

226760 ×روزروزانهدستمزد
 

 كاري و نوبت كاري   اضافه۷‐۱‐۳

 

باال  اتمام سريعتر كار، ( كنند ا كه اضافه نمودن شيفت كار در مجموع امتيازاتي را نصيب پيمانكار مياز آنج

آالت   استفاده از تجهيزات و ماشين رفتن رقم صورت وضعيتهاي ماهانه و دريافت مبالغ بيشتر در زمان كمتر،

هاي اضافي ناشي از  حتساب دستمزدها، هزينهلذا در ا) …گذاري و  استفاده از بهره سرمايه در زمان كمتر و ماالً

 . شود شود و بر اساس يك شيفت كاري روزانه در نظر گرفته مي كاري و نوبت كاري در نظر گرفته نمي اضافه

 

  مزاياي موردي۸‐۱‐۳

 

با توجه به اينكه دستمزدها براي پوشش موارد عمومي است لذا هر پرداخت ديگري كه حسب قانون كار و 

 دخالت داده  تواند در نرخ دستمزدها كه جنبه عام دارد، تماعي صورت گيرد جنبه موردي داشته و نميتأمين اج

 . شود

 



 ۱۴

×= مزاياي پايان كار سهم يك ماه
×

12

1

12

365

ماه

روزروزانهثابتمزد

هاي اجتماعي براي  هاي موردي ناشي از اعمال قوانين كار و بيمه براي پوشش اين موارد الزم است كه هزينه

در نظر گرفته »  و برچيدن كارگاهتجهيز«هر پروژه محاسبه و به صورت يك رقم مقطوع در جدول مربوط در

 . شود

  كمكهاي غير نقدي۲‐۳

 

  مزاياي كار ۱‐۲‐۳

 

، كار فرما مكلف است به كارگري كه قراردادش خاتمه يافته به ۲۶/۸/۶۹ قانون جديد كار مورخ ۲۴طبق ماده 

ماه حقوق به ازاء هر سال سابقه كار اعم از متوالي و يا متناوب، بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك 

، حقوق عبارت است از مزد يك ماه كه ۳۷طبق بند ب از ماده . عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت كند

 جزو مزد ثابت …مندي و  كمك هزينه مسكن، خواربار، عائله۳۶ ماده ۳طبق تبصره . شود آخر ماه پرداخت مي

 :برابر خواهد بود با بنابراين بازخريد سهم يك ماه .شود و مزد مبنا محسوب نمي
 
 

 

 

  بيمه بيكاري ۲‐۲‐۳

 

 توسط  باشد كه كالً شده مي  درصد مزد بيمه۳ حق بيمه بيكاري به ميزان ۱۳۶۵طبق قانون بيمه بيكاري سال 

 سازمان برنامه و ۵/۱۲/۱۳۶۹ مورخ –۵۴/۱۸۷۰۱‐۴۲۴۳از آنجا كه طبق بخشنامه شماره . شود كارفرما تأمين مي

شود لذا در طرحهاي صنعت آب كه   طرحهاي عمراني از محل اعتبارات طرح پرداخت ميبودجه بيمه بيكاري

 .  هزينه بيمه بيكاري در دستمزدها منظور نخواهد شد عمراني هستند،

 

  لباس كار و وسايل استحفاظي فردي ۳‐۲‐۳

 

 شورايعالي ۱۲/۶/۱۳۵۸نامه حفاظت و بهداشت عمومي كارگاهها مصوب   فصل دهم آيين۶۶ و ۶۱طبق مواد 

بهاي لباس كار طبق .  در اختيار كارگر بگذارد حفاظت، كارفرما موظف است هر سال دو دست لباس كار مجاناً

 ريال ۵۰۰۰۰ بهاي هر دست لباس كار ۱۳۷۱براي سال . گردد هاي فروش رسمي تعيين مي فاكتور نمايندگي

  :باشد لذا مي

 ۷۱هزينه ماهانه لباس كار در سال 
12

250000 ×
  ريال۸۳۳۳ = 

 

مورد نياز جهت حفاظت و بهداشت فردي و عمومي كارگاه … ساير وسايل ايمني از قبيل كفش، كاله و: تذكر

مطابق مقررات مربوط جنبه موردي داشته و متناسب با هر پروژه به طور جداگانه محاسبه و در هزينه تجهيز و 

 . شود برچيدن كارگاه در نظر گرفته مي
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  دستمزد و مهارتهاي مختلف – ۴

 

  ۱۳۷۱در سال ) ساده( دستمزد كارگر عادي ۱‐۴

 

 :گردد  ذيالً محاسبه مي۱۳۷۱براي سال ) ساده(با توجه به مباني دستمزد كارگران، حداقل دستمزد كارگر عادي 

=  مزد ثابت ماهانه ) الف
12

365
  ريال۶۸۹۵۴=    ۲۲۶۷ * 

=   پايه سنوات ) ب
12

365
  ريال۱۸۷۵=    ۶۰ *

  ريال ۷۰۰۰=     ) بن(كمك خواربار ) پ

  ريال ۱۳۶۰۲=    ۲۲۶۷*۳*۲=  مندي  كمك عائله) ت

 ۰   =   مسكن كمك) ث

  ريال ۹۱۴۳۱=    جمع رديفهاي الف لغايت ث 

  ريال ۶۴۰۰=    ۹۱۴۳۱ * ۰۷/۰=   كسورات بيمه –ج 

  ريال ۸۵۰۳۰=    ۹۱۴۳۱ ‐۶۴۰۰=  دريافتي ماهانه كارگر عادي 

باشد، لذا  شده مي از آنجا كه هدف محاسبه حداقل دستمزد بوده و رقم فوق بيشتر از حداقل دستمزد اعالم

 .  خواهد بود۱۳۷۱ ريال، مالك عمل براي سال ۸۳۰۰۰شده توسط شورايعالي كار يعني  اقل دستمزد اعالمحد

=    عيدي و پاداش –چ 
12

روز×226760
  ريال ۱۱۳۳۵=   

=    مزاياي پايان كار –ح 
12

1
 )مزد ثابت ماهانه+ پايه سنوات  (

                                               =
12

1
  ريال ۵۹۰۲ ) = ۶۸۹۵۴ +۱۸۷۵ (

  ۰=   =   بيمه بيكاري –خ 

*  ريال۵۰۰۰۰*۲=    لباس كار–د 
12

1
  ريال۸۳۳۳=  

 * ۱۰۰۰۰=   تأمين فضاي ورزش –ذ 
12

  ريال ۸۳۳=    1

  ريال ۱۰۹۴۰۳=  ريال ۸۳۰۰۰+ ت ذ فهاي چ لغايجمع ردي

 معاف = ماليات 

*  ماه ۱۲= دستمزد روزانه 
365

1
  ريال ۳۵۹۶=

 * ۳۶۵* دستمزد روزانه =  دستمزد ساعتي 
۱۷۷۴ساعت

1
  ريال۷۴۰= 

  



 ۱۷

 

 )ماهر، ماهر، استادكار نيمه( دستمزد ساير مهارتها ۲‐۴

 

زدها از آنجا كه هدف از تهيه اين مجموعه ارائه مباني دستمزد براي برآورد  روش تعيين دستم۱‐۲‐۴

بندي  باشد لذا خالف كارگاههاي فني كه موجوديت داشته و داراي طبقه هاي يك طرح عمراني مي هزينه

ها هنوز به وجود  مشاغل است، كارگاههاي ساختماني مورد نياز طرحهاي صنعت آب در زمان برآورد هزينه

توان روش تعيين دستمزد در يك كارگاه صنعتي را در مورد كارگاههاي  اند و به همين لحاظ نمي دهنيام

كارگاههاي ساختماني به لحاظ شرايط ويژه كاري خود به صور مختلف از نيروي انساني . ساختماني تعميم داد

رتها توسط مدير كارگاه در اين امر به لحاظ ضرو) … كارمزدي، قراردادي، روزمزدي،(كنند  گيري مي بهره

يك از مسائل اجرايي كه در آينده به  در زمان برآورد هزينه طرحهاي صنعت آب هيچ. شود اتخاذ تصميم مي

وقوع خواهد پيوست، به طور مشخص معلوم نيست لذا جهت برآورد هزينه طرحها الزم است براي تعيين 

 .  تبعيت نمود اند، زمان پديدار گشتهدستمزدها از اصولي كه به لحاظ واقعيتهاي عيني به مرور 

 

كند كه هر چند دقيق نيست ولي داراي حدود و  دستمزدها در بازار آزاد كار از يك روند خاصي تبعيت مي

دستمزد مشاغل مختلف كارگري در رشته ساختمان در بازار آزاد نسبت به يكديگر همواره . ثغوري است

ل بر اساس آمار اخذشده از سه كارگاه بزرگ ساختماني، در شغل به طور مثا. كنند فاصله مشخص را حفظ مي

باشد و اگر بنا در حد   برابر دستمزد يك كارگر ساده مي۸/۲ تا ۲/۲بنايي دستمزد يك بناي ماهر حدوداً بين 

بين ) شاگرد بنا(ماهر   برابر كارگر ساده خواهد بود و براي كارگر نيمه۸/۳ تا ۲/۳استادكار باشد اين نسبت بين 

 .  برابر۶/۱ تا ۳/۱

نكته قابل مالحظه ديگري كه الزم است در اينجا به آن اشاره شود اين است كه شورايعالي كار اضافه دستمزد 

دهد در حالي كه در بازار آزاد كار در مشاغل  ساالنه را به طور مساوي بر ساير سطوح مزدي تعميم مي

ساالنه در سطوح مختلف كارگري يك رقم ثابت نيست بلكه شود كه اضافه دستمزد  ساختماني عمالً ديده مي

 . الذكر تناسب دارد با ضريبهاي فوق

 

شده توسط شورايعالي كار الزامي است هر  در تعيين دستمزد مهارتهاي مختلف رعايت حداقل دستمزد اعالم

قانون كار، كارفرمايان علت اين امر آن است كه طبق . چند كه اين دستمزد ظاهراً با بازار آزاد متفاوت باشد

مكلفند به كارگران مزاياي نقدي و غيرنقدي بپردازند و از طرف ديگر كارگران از مزاياي تعطيلي در روزهاي 

در يك . شوند مند مي جمعه و استفاده از تعطيالت رسمي و مرخصي ساالنه  و ساير مزاياي قانون كار بهره

كند با كارگري كه  زد بين كارگر ساده كه در بازار آزاد كار مي انجام گرفته، دستم۱۳۷۱محاسبه كه براي سال 

 ساعت كار ۸دستمزد روزانه كارگر عادي طبق قانون كار براي (تابع قوانين كار است تفاوت چنداني ندارد 

گردد كه با دستمزد روزانه در بازار آزاد كار بسيار نزديك   ريال مي۶۲۴۰=۷۸۰*۸=۱۳۷۱مفيد در سال 

نابراين با تابعيت از ضوابط قانون كار در مورد كارگر ساده تقريباً به همان دستمزد خواهيم رسيد ب.) باشد مي

 . آورد كه يك كارگر ساده در بازار آزاد به دست مي

با توجه به مطالب فوق اگر بخواهيم اصولي براي تعيين دستمزد مهارتهاي مختلف كه متكي بر واقعيات عيني 

اين اقدام دو امتياز . باشيم  ناچار از رعايت نسبت دستمزدها براي مهارتهاي مختلف ميريزي نماييم، باشد، پي

بارز دارد، اول اينكه با بازار كار هماهنگ است و دوم اينكه با اعالم دستمزد كارگر ساده توسط شورايعالي 



 ۱۸

ك تعادل منطقي بين كار، دستمزد ساير سطوح كارگري سريعاً قابل محاسبه خواهد بود و به اين ترتيب به ي

 . رسيم باشد، مي دستمزدها كه مبتني بر واقعيات عيني مي

 

  محاسبه نسبت دستمزد مهارتهاي مختلف به يكديگر۲‐۲‐۴

 

در محاسبه نسبت دستمزد مهارتهاي مختلف به يكديگر اساس بر اين است كه اين نسبتها به حداقل مزد 

 . ي، اعمال گرددشده توسط شورايعالي كار براي كارگر عاد اعالم

 از طريق   محاسبه گرديده،۱۳۷۱ براي سال ۱‐۴براي رسيدن به اين منظور، دستمزد كارگر عادي را كه در بند 

محاسبه ) شده توسط شورايعالي كار براي كارگر عادي  حداقل دستمزد روزانه اعالم = a )a اعمال پارامتر

 :نماييم مي

= مزد ثابت ماهانه 
12

365
 * a 

 * α =    حداقل دريافتي ماهانه كارگر عادي–الف 
12

365
) + ۶۸۹۵۴ – ۸۳۰۰۰( ١ 

 * α=    حداقل دريافتي ماهانه كارگر عادي 
12

365
  ريال۱۴۰۴۶ + 

=      عيدي و پاداش –ب 
12

1
 ال  ريα*  روز مزد ثابت روزانه ۶۰ * 

 * α= (     مزاياي پايان كار –پ 
12

365
 + ۱۸۷۵ ( 

12

1
  ريال 

  ريال ۸۳۳۳=       لباس كار –ت 

  ريال ۸۳۳=      تأمين فضاي ورزشي –ث 

 (α=     جمع رديفهاي الف لغايت ث 
12

365
+

1212

365

×
+

12

60
  ريال ۲۳۳۶۸)+ 

 (α=[     دستمزد روزانه 
12

365+
1212

365

×
+

12

60
+(۲۳۳۶۸*[

365

12

روز

ماه
  

  ريال α * ۲۵/۱ + ۷۶۸=      دستمزد روزانه 

 عيدي و پاداش، لباس كار و تأمين  مندي، عائلهكمك هزينه  از آنجا كه پايه سنوات، كمك هزينه خواربار، 

 a لذا تفاوت دستمزدها فقط مربوط به پارامتر  باشد، فضاي ورزشي براي همه سطوح كارگري يكسان مي

 تبديل d و در مورد استادكار به c و در مورد كارگر ماهر به bماهر به  خواهد بود كه در مورد كارگر نيمه

 : گردد مي

 

  b ۲۵/۱ + ۷۶۸=    ماهر   كارگر نيمهدستمزد روزانه

  c ۲۵/۱ + ۷۶۸=     دستمزد روزانه كارگر ماهر

  d ۲۵/۱ + ۷۶۸=     دستمزد روزانه استادكار

 ۲‐۴ به عنوان مبنا جهت تعيين نسبتها قرار گيرد و نسبتهاي مندرج در بند ۱۳۷۱ها در سال  حال اگر دستمزد

 : واهيم داشتبراي سطوح مختلف كارگري اعمال گردد، خ

 ريال   ۳۶۰۰=    ۷۶۸ + ۲۵/۱ * ۲۲۶۷=   دستمزد روزانه كارگر عادي 

                                                      
 مابدالتفاوت مزد ثابت ماهانه و حداقل دستمزد ماهانه ‐۱



 ۱۹

  ريال ۴۶۸۰=   ۳۶۰۰ * ۳/۱حداقل =  ماهر  دستمزد روزانه كارگر نيمه

  ريال۵۷۶۰=   ۳۶۰۰ * ۶/۱حداكثر =  ماهر دستمزد روزانه كارگر نيمه

 

b ۲۵/۱ + ۷۶۸    = ريال ۴۶۸۰حداقل  

 يال  ر۵۷۶۰حداكثر =    

b۲۵/۱     = ريال ۳۹۱۲حداقل  

  ريال ۴۹۹۲حداكثر =    

b     = ريال ۳۱۳۰حداقل  

  ريال ۳۹۹۴حداكثر =    

نسبت 
a
b

حداقل =   
2267

3130
 = ۳۸/۱  

حداكثر    
2267

3994
    =۷۵/۱  

  b            = a ۷/۱ و حداكثر b = a ۴/۱حداقل 

 

  a ۷/۱ * ۱۲۵/۱ + ۷۶۸ و حداكثر a ۴/۱ ۲۵/۱ + ۷۶۸حداقل =  ماهر  دستمزد روزانه كارگر نيمه

  ۷۶۸+۱۲/۲ و حداكثر ۷۶۸+۷۵/۱حداقل =  ماهر  دستمزد روزانه كارگر نيمه

رح زير ماهر عمل نماييم، نسبت دستمزد اين مهارتها نيز به ش حال اگر به همين ترتيب براي كارگر ماهر و نيمه

 :به دست خواهد آمد

  ريال ۷۹۲۰= ۳۶۰۰ * ۲/۲حداقل =   دستمزد روزانه كارگر ماهر 

  ريال۱۰۰۸ = ۳۶۰۰ * ۸/۲حداكثر 

c ۲۵/۱+ ۷۶۸     = ۷۹۲۰حداقل 

  ۱۰۰۸۰حداكثر =     

c      = ۵۷۲۰حداقل  

  ۷۴۵۰حداكثر =     

a

c
حداقل =     

2267

5720
 = ۵/۲  

حداكثر =     
2267

7450
 = ۳/۳  

  c = a ۳/۳ و حداكثر c = a ۵/۲حداقل 

  a ۳/۳ * ۲۵/۱ + ۷۶۸ و حداكثر a ۵/۲ * ۲۵/۱ + ۷۶۸حداقل =   دستمزد روزانه كارگر ماهر 

  ريال ۱۱۵۲۰ = ۳۶۰۰ * ۲/۳حداقل =   دستمزد روزانه استادكار 

  ريال ۱۳۶۸۰  =۳۶۰۰ * ۸/۳حداكثر =     

d ۲۵/۱ + ۷۶۸     = ۱۱۵۲۰حداقل  

  ۱۳۶۸۰حداكثر =     

d      = ۸۶۰۰حداقل  

  ۱۰۳۳۰حداكثر =     

a

d
حداقل =     

2267

8600
  =۸/۳  

حداكثر =     
2267

10330
   =۵/۴  

  d=a ۵/۴ و حداكثر d = a ۸/۳حداقل 

  a ۵/۴ * ۲۵/۱+ ۷۶۸ و حداكثر a ۸/۳* ۲۵/۱+ ۷۶۸حداقل = روزانه استادكار دستمزد 



 ۲۰

 

 :دهد  نشان ميa با توجه به محاسبات فوق، دستمزد مهارتهاي مختلف را برحسب پارامتر ۴جدول شماره 

 a دستمزد مهارتهاي مختلف برحسب پارامتر ‐۴جدول شماره 

 رديف درجه مهارت aدستمزد روزانه برحسب 

a ۲۵/۱ + ۷۶۸ 

 

a ۷۵/۱ + ۷۶۸ 

a ۱۲/۲ + ۷۶۸ 

 

a ۱۲/۳ + ۷۶۸ 

a ۱۲/۴ + ۷۶۸ 

 

a ۷۵/۴ + ۷۶۸ 

a ۶۲/۵ + ۷۶۸ 

 كارگر ساده

  :ماهر كارگر نيمه

 حداقل

 حداكثر

  :كارگر ماهر

 حداقل

 حداكثر

 :استادكار

 حداقل

 حداكثر

۱ 

۲ 

 

 

۳ 

 

 

۴ 

 

 

a = ساده(رگر عادي شده توسط شورايعالي كار براي كا حداقل دستمزد روزانه اعالم.( 

 

از آنجا كه براي برآورد هزينه طرحها يك دستمزد مشخص براي سطوح مختلف كارگري بايد تعيين شود لذا 

 خدماتي، برق و تأسيسات به منظور برآورد   دستمزد مهارتهاي مختلف براي مشاغل سيويل،۴در جدول شماره 

  :گردد هزينه طرحهاي صنعت آب پيشنهاد مي

 برق و تأسيسات هاي سيويل،   جدول دستمزد روزانه مهارتهاي مختلف براي رشته‐۵جدول شماره 

هاي برق و  دستمزد روزانه براي رشته

 تأسيسات

دستمزد روزانه براي رشته سيويل و 

 خدماتي

 درجه مهارت

ف
دي
ر

 
a ۲۵/۱ + ۷۶۸  

a ۱/۲ + ۷۶۸  

a ۱/۴ + ۷۶۸  

a ۶/۵ + ۷۶۸  

a ۲۵/۱ + ۷۶۸  

a ۹/۱ + ۷۶۸  

a ۶/۳  +۷۶۸  

a ۲/۵ + ۷۶۸  

 )ساده (كارگر عادي 

 ماهر  كارگر نيمه

 كارگر ماهر 

 استادكار

۱  

۲ 

۳ 

۴ 

a = ساده(شده توسط شورايعالي كار براي كارگر عادي  حداقل دستمزد روزانه اعالم.( 

 قرار دهيم، ۵ ريال را در جدول شماره a= ۲۲۶۷، ۱۳۷۱حال اگر حداقل دستمزد كارگر عادي در سال 

 :  خواهد بود۶ مطابق جدول شماره ۱۳۷۱زد سطوح مختلف كارگري در سال دستم

 

  دستمزد سطوح مختلف كارگري‐۶جدول شماره 

دستمزد كارگران رشته برق و 

 تأسيسات 

دستمزد كارگران رشته خدماتي و 

 سيويل

 روزانه ساعتي ماهانه روزانه ساعتي ماهانه

 رديف درجه مهارت

 ۱ كارگر ساده  ۳۶۰۰ ۷۴۰ ۱۰۹۵۰۰ ۳۶۰۰ ۷۴۰ ۱۰۹۵۰۰

 ۲ ماهر كارگر نيمه ۵۰۷۵ ۱۰۴۴ ۱۵۶۳۷۰ ۵۵۲۹ ۱۱۳۷ ۱۶۸۱۷۰

 ۳ كارگر ماهر ۸۹۲۹ ۱۸۳۷ ۲۷۱۵۹۰ ۱۰۰۶۳ ۲۰۷۰ ۳۳۰۶۰۸۰

 ۴ استادكار ۱۲۵۵۶ ۲۵۸۳ ۳۸۱۹۱۰ ۱۳۴۶۳ ۲۷۷۰ ۴۰۹۵۰۰



 ۲۱

 :اند  طبق فرمولهاي زير محاسبه گرديده۷دستمزد ماهانه و ساعتي در جدول شماره 

*  روز ۳۶۵* دستمزد روزانه =  ماهانه دستمزد
12ماه

1
 

* روز ۳۶۵* دستمزد روزانه = دستمزد ساعتي 
1774

1
 

 ساعت كار مفيد در يك ۸كار ماهر به ازاء   دستمزد يك بناي سفت بر اساس دستمزدهاي فوق به طور مثال،

كار ماهر در بازار آزاد در  گردد كه با دستمزد بنّاي سفت  ي ريال م۱۵۴۴۰=  ساعت ۸ * ۱۹۳۰روز برابر 

 .باشد معادل مي  تقريباً ۱۳۷۱فروردين

  

  دستمزد متخصص عالي ۳‐۴

 

از روش ايجاد رابطه بين دستمزد كارگر ساده با  در تعيين دستمزد متخصص عالي مانند دستمزد مهارتها، 

 دستمزد  ستمزد كارگر ساده توسط شورايعالي كار، در هر سال،شود تا با اعالم د گيري مي بهره متخصص عالي، 

در تعيين نسبت بين دستمزد كارگر ساده با متخصص عالي الزم . متخصص عالي نيز به سهولت محاسبه گردد

  :است مقدمتاً به چند نكته توجه شود

ه مهارتها مالك دستمزد باشد بلك دستمزد كارگران در كارگاههاي ساختماني مبتني بر سابقه كار نمي) الف

 سال سابقه كار همان دستمزد را دارد كه يك استاد سيمانكار با ۱۵به طور مثال يك استاد سيمانكار با . است

 .  سال سابقه كار۲۰

 سرپرستان و  كليه مديران،)  تعريف استادكار مراجعه شود۱‐۱به بند (طبق تعريف مهارتهاي كارگري ) ب

 چنانچه تحصيالت آنان  نجات به كار اشتغال دارند و افرادي را زير نظر دارند،رؤساي اداري كه در كارخا

 .شوند استادكار محسوب مي ديپلم و يا زير ديپلم باشد، 

هايي كه در كارگاههاي ساختماني مسئوليت سرپرستي گروهي از كارگران  با توجه به توضيح فوق كليه ديپلمه

 .باشد وده و دستمزد آنان معادل دستمزد استادكار ميمعادل استادكار ب را به عهده دارند، 

 به تصويب رسيده، حقوق كاركنان دولت ۱۳۷۰قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه در سال ) پ

  ليسانس، ليسانس، فوق هاي دكترا،  در اين نظام جدول حقوق كاركنان دولت در رده. كند را مشخص مي

تواند در تعيين نسبت بين دستمزد متخصصين عالي نقش  اين نظام مي. ديده استديپلم و ديپلم ارائه گر فوق

كننده را ايفا نمايد و در اين ميان دستمزد يك شاغل ديپلم به عنوان كليد ارتباطي مورد استفاده قرار  هدايت

 . گيرد مي

به بخشنامه مربوط به (داند   سال را براي كارگاهها قابل قبول مي۱۵سازمان برنامه و بودجه سوابق كار تا ) ت

لذا در محاسبه دستمزد يك متخصص عالي بر اساس ضوابط نظام )  مراجعه شود۱۳۷۱نظام كارگاهي سال 

 . تواند به عنوان سقف دستمزد مورد استفاده قرار گيرد كار مي  اين سابقه هماهنگ پرداخت كاركنان درست،

ضوابط نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دستمزد متخصصين گيري از  الذكر و با بهره با عنايت به نكات فوق

 : باشد  مي۷عالي و ديپلم در جدول شماره 

 

 

 



 ۲۲

 

  دستمزد متخصصين عالي و ديپلم‐۷جدول شماره 

نسبت 

 پيشنهادي

نسبت 

دستمزد به 

 ديپلم

جمع 

دستمزد 

 ماهانه

العاده  فوق

 شغل

افزايش 

 سنوات

حقوق 

مبناي 

 ماهانه

درجه 

 تحصيالت

 سابقه

 كار

 ۱ ۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۷۵۰۰ ۷۹۰۰۰ ۰/۱ ۱ر۰

 ۰/۱ ۱۲۴۰۰۰ ۳۴۱۰۰ ۲۷۹۰۰ ۶۲۰۰۰ 
 ديپلم 

۱۵ 

 ۲۸/۱ ۱۰۱۰۶۰ ۳۷۲۰۰ ۱۸۶۰ ۶۲۰۰۰ ۱ 

۲۲/۱ ۲۲/۱ ۱۵۱۷۰۰ ۴۴۴۰۰ ۳۳۳۰۰ ۷۴۰۰۰ 

 فوق ديپلم

 ۱۵ )كاردان(

 ۷۱/۱ ۱۳۵۴۲۰ ۵۹۲۰۰ ۲۲۲۰ ۷۴۰۰۰ ۱ 

۷۲/۱ ۷۲/۱ ۲۱۳۷۵۰ ۷۶۰۰۰ ۴۲۷۵۰ ۹۵۰۰۰ 

 ليسانس

 ۱۵ )كارشناس(

 ۱۵/۲ ۱۶۹۸۴۰ ۷۹۲۰۰ ۲۶۴۰ ۸۸۰۰۰ ۱ 

۰۶/۲ ۰۶/۲ ۲۵۶۱۵۰ ۹۸۱۰۰ ۴۹۰۵۰ ۱۰۹۰۰ 

 فوق ليسانس

كارشناس (

 )ارشد

۱۵ 

 محاسبه گرديد و جدول ۲‐۲‐۴به كمك جدول حداقل و حداكثر دستمزد روزانه كارگران كه طي بند 

  : دستمزد روزانه متخصصين به عبارت زير خواهد بود الذكر، فوق

 

  ريال a ۵/۵ + ۷۶۸ (   =a ۷/۶ + ۹۳۷ (۲۲/۱حداقل =    )كاردان(فوق ديپلم 

  ريال a ۰/۶ + ۷۶۸ (   =a ۳/۷ + ۹۳۷ ( ۲۲/۱حداكثر =      

  ريال a ۵/۵ + ۷۶۸ (   =a ۵/۹ + ۱۳۲۱ (α ۷۲/۱حداقل =    ) كارشناس(ليسانس 

  ريال a ۰/۶ + ۷۶۸ (   =a ۳/۱۰ + ۱۳۲۱ (۷۲/۱حداكثر =      

  ريال a ۵/۵ + ۷۶۸ (   =a ۳/۱۱ + ۱۵۸۲ ( ۷۲/۱حداقل =   ) كارشناس ارشد(فوق ليسانس 

  ريالa ۰/۶ + ۷۶۸ (   =a ۴/۱۲+ ۱۵۸۲ ( ۰۶/۲حداكثر =      

شود بلكه   در بازار آزاد كار دستمزد متخصصين با سابقه كار سنجيده نمي همان طور كه قبالً توضيح داده شد،

 چون براي برآورد هزينه طرحها الزم است كه يك رقم مشخص تعيين شده  ضمناً. از عوامل ديگري متأثر است

گيري گرديده و   از تجربيات موجود بهره  لذا براي انتخاب يك رقم بين حداكثر و حداقل دستمزدها، باشد،

 به عنوان مبناي دستمزد متخصصين در تهران جهت كار اجرايي در كارگاههاي ۸مندرج در جدول شماره 

  :شود  پيشنهاد مي ي،ساختمان

  دستمزد متخصصين در تهران– ۸جدول شماره 

 رديف نوع تخصص دستمزد روزانه برحسب

a ۷ + ۹۷۳ ريال  

a ۱۰ + ۱۳۲۱ ريال  

a ۱۲ + ۱۵۸۲ ريال  

 )كاردان(فوق ديپلم 

 ) كارشناس(ليسانس 

 )كارشناس ارشد(فوق ليسانس 

۱ 

۲ 

۳ 

a = ساده(شورايعالي كار براي كارگر عادي شده توسط  حداقل دستمزد روزانه اعالم.( 

دستمزد متخصصين براي تهران بوده و جهت خدمت در شهرستانها پيشنهاد  همان طور كه فوقاً اشاره شد، 

  شده توسط سازمان برنامه و بودجه كه براي نظار كارگاهي در نظر گرفته شده، اي اعالم شود ضريب منطقه مي



 ۲۳

 درصد ۷۰شده و براي فوق ديپلم به ميزان   درصد ضريب اعالم۱۰۰ميزان براي فوق ليسانس و ليسانس به 

 .  منظور گردد شده، ضريب اعالم

 

  دستمزد معاون و رئيس كارگاه ۴‐۴

 

 ميليارد ۱۰۰حداكثر (شود كه ضريب دستمزد روزانه معاون و رئيس كارگاه با توجه به مبلغ پيمان پيشنهاد مي

شده توسط سازمان  اي اعالم در نظر گرفته شود و براي شهرستانها ضريب منطقهبه ترتيب زير براي تهران ) ريال

  : اعمال گردد برنامه و بودجه براي نظار كارگاهي،

a* y1 =  دستمزد روزانه رئيس كارگاه در تهران 

a * y1 = دستمزد روزانه معاون كارگاه در تهران 

۰x> =  يكصد ميليارد ريال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a = ساده(شده توسط شورايعالي كار براي كارگر عادي  رد روزانه اعالمحداقل دستم .( 

در جدول زير فرمول محاسبه دستمزد مشاغل مختلف در طرحهاي عمراني صنعت آب، به شرح : نتيجه

 . استخراج آنها، به تفصيل، ارائه شده است

  آب جدول دستمزد پيشنهادي مشاغل مختلف در طرحهاي عمراني صنعت‐۹جدول شماره 

 aدستمزد روزانه برحسب 
 براي مشاغل برق و تأسيسات

 aدستمزد روزانه برحسب 
براي مشاغل سيويل و خدماتي

 نوع شغل

ف
دي
ر

 

a ۲۵/۱ + ۷۶۸ 

a ۱/۲ + ۷۶۸ 

a ۱/۴ + ۷۶۸ 

a ۶/۵ + ۷۶۸ 

a ۷ + ۹۳۷ 

a ۱۰ + ۱۳۲۱ 

a ۱۲ + ۱۵۸۲ 

a* ۲y 

)۱۵+ x ۰۵/۰= 2y( 

a * 1y 

)۲۰ + x ۱/۰= 1y( 

a ۲۵/۱ + ۷۶۸ 

a ۹/۱ + ۷۶۸ 

a ۶/۳ + ۷۶۸ 

a ۲/۵ + ۷۶۸ 

a ۷ + ۹۳۷ 

a  ۱۰ + ۱۳۲۱ 

a ۱۲ + ۱۵۸۲ 

a * 2y 

)۱۵ + x ۰۵/۰= 2y( 

a * 1y 

)۱۵ + x ۱/۰= 1y( 

 )ساده(كارگر عادي 

 ماهر  كارگر نيمه

 كارگر ماهر 

 استادكار

 در تهران ) كاردان(فوق ديپلم 

 در تهران ) كارشناس(ليسانس 

 )ارشددرتهران كارشناس(ليسانس فوق

 معاون كارگاه در تهران 

 

 رئيس كارگاه در تهران 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

 

۹ 

x = حداكثر تا صد ميليارد ريالمبلغ پيمان برحسب ميليارد ريال و  

a = ساده(شده توسط شورايعالي كار براي كارگر عادي  حداقل دستمزد روزانه اعالم .( 



 ۲۴

روزروزانهدستمزد ×365

 ساعات كار مفيد در سال
=دستمزد يك ساعت كار مفيد

 خواربار، سنوات، مسكن،  مندي، كننده سهم كمك هزينه عائله  اعداد ثابت داده شده در جدول منعكس:توجه

از اين عوامل عدد ثابت بايد مجدداً محاسبه باشد كه با تغيير هر كدام  لباس كار و تأمين فضاي ورزشي مي

 . شود

 لذا پيشنهاد  آيد، از آنجا كه پيمانهاي با مبلغ بيش از يكصد ميليارد ريال بسيار خاص بوده و ندرتاً پيش مي

شود دستمزد معاون و رئيس كارگاه در اين گونه طرحها به صورت خاص با كسب تكليف از سازمان برنامه  مي

 .  گرددو بودجه، معين

 

  نحوه محاسبه دستمزد ماهانه و دستمزد ساعتي ۵‐۴

 

  :شود دستمزد ماهانه و ساعتي مشاغل مختلف طبق فرمول زير محاسبه مي

= دستمزد ماهانه 
12

365

ماه

روزروزانهدستمزد ×
 

 

 

 

 

 زمان گيرد الزم است توجه شود كه در برآورد هزينه طرحها كه با استفاده از تجزيه قيمتها صورت مي: توجه

 زمان مفيد بوده لذا بايد از دستمزد ساعتي در محاسبه  شده در تجزيه قيمتها براي انجام هر قلم از كار، بيني پيش

  .هزينه كار استفاده به عمل آيد

 

اين عدد براي سال . گردد  محاسبه مي۳‐۳ساعات كار مفيد براي هر سال با توجه به روش مذكور در بند 

 .باشد  مي ساعت۱۷۷۴ برابر ۱۳۷۱


