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ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه ای

هـ46657/ت237409شماره

  ۲/۱۲/۱۳۹۰ 

 تصویب نامه در مورد تعیین مزد روزانه مسئول فنی بهداشتی و کادر بهداشتی با لحاظ
 ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه ای

وزارت جهاد کشاورزی
21/2/1390 مورخ 5302/020 بنا به پیشنهاد شماره 14/10/1390هیئت وزیران در جلسه مورخ   

ـ1350) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 21وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (  
:تصویب نمود

) آیین نامه اجرایی نظارت1الف ـ مزد روزانه مسئول فنی بهداشتی، موضوع بند (ط) ماده (  
) و کادر بهداشتی13/9/1387ک مورخ 35384/ت164733بهداشتی دامپزشکی (تصویب نامه شماره   

 که زیر نظر وی فعالیت می کنند، با لحاظ ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه ای به
) پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، در3) و (2)، (1شرح جداول (  

.حداقل مزد روزانه مصوب شورای عالی کار در هر سال تعیین می شود
%) به حداقل مزد روزانه30تبصره ـ در صورت فعالیت در نوبت کاری شب، ضریب سی درصد (  

.اضافه می شود
  جدول خدمات بهداشتی ـ15/8/1387ک مورخ 40763/ت142399ب ـ در تصویب نامه شماره 

.نظارتی مسئولین فنی دامپزشکی لغو می شود

 جمهور ـ محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس

- ضریب مدرک تحصیلی1جدول شماره 

ردیف محل استقرار واحد تحت نظارت ضریب مدرک تحصیلی

1 PHD دکتری تخصصی و    3/5

2 دکتری عمومی    3

3 کارشناسی ارشد    2/5

4 کارشناسی    2

5 کاردانی    1/5

- درصد سختی کار- بسته به شرایط و ویژگی های هر یک از مشاغل مربوط2جدول شماره 

محل ها و اماکن تحت نظارت فنی بهداشتی  ضریب سختی کار

1/12 مراکز نگهداری و پرورش دام

1/06 کارخانه های تولید خوراک دام

1/04 چراگاه ها، مراتع، آبشخورها، صیدگاه ها

1/15 کشتارگاه های دام

1/2 کشتارگاه های طیور

1/08
 کارگاه ها، کارخانه ها و مراکز تولید، تهیه و آماده کردن فراورده

های خام دامی

1 مراکز توزیع و عرضه فراورده های خام دامی

1/1 سردخانه های مواد پروتئینی با منشا دامی

1/02 مراکز جمع آوری شیر یا عسل

1/02 انبارهای نگهداری مواد اولیه خوراک دام و یا خورک آماده دام

1/08 کارخانه های جوجه کشی

1/12 شناورها (کشتی، لنج، قایق) و اسکله های صیادی

- ضریب منطقه ای3جدول شماره 



ردیف محل استقرار واحد تحت نظارت ضریب منطقه ای

1 کلن شهرها 1

2 مراکز استان ها به جز کلن شهرها 1/03

3
)1مراکز شهرستان ها به جز مواد (  

)2 )
1/08

4 سایر 1/1


