
1 
 

 

 بسمه تعالی

 

 

)مدتمعین(موقتهايكاركنانقرارداديالعادهفوقپرداختتعیینحقوقونامهشیوه

 )موضوعاطالعیهشمارهتهم/........مورخ1400/10/11(

 

 

 

 الف: الزامات قبل از تعیین و پرداخت حقوق و فوق العاده ها

 ساماندهی مشاغل -1

از روش زير جهت كددهي به مشاغل تحت تصدي كاركنان مشمول اين  سطح صنعت نفت،به منظور اجراي يكنواخت و يكپارچه در  -1-1
 شیوه نامه استفاده گردد.

 
 

نسبت به روزآمدسازي سالجاري ماه  ديباشند تا پايان  ملزم مي انساني ستادمنابع / شركت اصليهاي توسعه منابع انساني  مديريت -1-2
سیستم در اقدام نمايند. پس از پايان مهلت مذكور، امكان تغییر اطالعات سیستم جامع نیروي انساني در مشمول اطالعات كاركنان 

پذير  وجود نداشته و در شرايط خاص صرفاً با اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان جامع نیروي انساني
 باشد. مي

هاي  توسعه منابع انساني شركت هاي مديريتتوسط  گفته پیشبه شرح منضم به كد مشاغل تحت تصدي  مشمولاطالعات كاركنان  -1-3
 ارسال گردد. و تعالي سازماني ها روش ،مهندسي ساختار شركت متبوع / اداره كل تشكیالت  ستاد به مديريتمنابع انساني اصلي/ 

 نمايد. مينامه را نهايي شده تلقي  تعداد نیروهاي قراردادي مشمول اين شیوه، حرفه سازماندهي پس از دريافت اطالعات مذكور

 پرسنلی: بروزرسانی اطالعات -2

اقدام  فوق (1برابر مفاد بند )كاركنان مشمول اطالعات شغلي و اعتبارسنجي شده  يتابعه نسبت به تغذيه/ بروزرسان هـاي شركت  -2-1

 .نمايند
شده و سپس شركت  ي/به روزرسانهيذيربط تغذ  توسط شركت يانسان يرویجامع ن ستمیدر س مشمولكاركنان  يپرسنل اطالعات -2-2

 .اقدام نمايد يانسان يرویجامع ن ستمیدر س كاركنان مشمول يبرافوق ( 1مندرج در بند ) يكدها صیاصلي مربوطه نسبت به تخص
 يو تجربه كار يسنوات شغل هاي تیو فعال فيمنحصراً متناسب با وظا)رشته/مقطع تحصیلي( كه  يلی: اطالعات مـدرک تحص1 تبصره

توسط شركت ذيربط در سیستم جامع نیروي انساني  و مرتبط با شرايط احراز شغل محوله است كاركنان مشمول يغالب دوره قرارداد
 .دگرد مي يبروزرسان

اقدامات انجام شده  يسنجو صحت ربطيارايه شده از سوي كارمند بر عهده شركت ذ يرسم يلیاعتبار مدارک تحص صی: تشخ2 تبصره
 .باشد مي  ستادمنابع انساني  /يشركت اصل يتوسعه منابع انسان تيريبند بر عهده مد نيمفاد ا يدر اجرا

( حین قرارداد ممنوع و پذيرش مدرک در طول خدمت صرفاً روز رساني مندرج در اين بندجديد )بعد از به پذيرش مدرک تحصیلي -2-3
در ابتداي عقد/  مدت موقت( براي يک نوبت )يک مقطع باالتر از مدرک مالک در زمان تبديل وضعیت از پیمانكاري به قراردادي

تجديد قرارداد )حسب مورد( مشروط به مرتبط بودن مدرک تحصیلي با شغل ارجاعي داراي كد شغل و سنوات و تجربه كاري، با 
  باشد.ريزي نیروي انساني شركت اصلي بالمانع ميتأيید برنامه

 

 كدنوبتكاری  كداقماری كدشغل شغليكدگروه  يفرعكدفعاليت ياصلكدفعاليت كدمنطقه های سازمانياليه
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 ها العاده ب: نحوه تعیین حقوق  و پرداخت فوق

 مبناي تعیین حقوق:  -1

بـه شـرح ذيـل    ، مبالغ مندرج در جدول حقوق بدو استخدام نامه مشمول اين شیوهكاركنان  هیحقوق )دستمزد ماهانه( اول نییتع يمبنا -1-1

 باشد(.مي 30* )منظور از حقوق اصلي دستمزد روزانه باشد. ميبه عنوان حقوق اصلي 

 ريال()مبلغ مدرک تحصیلي مبلغ)ريال( مدرک تحصیلي

 29,545,900 فوق لیسانس غیرفني  26,554,950 زير ديپلم

 29,864,070 فوق لیسانس نیمه فني  27,919,590 ديپلم 

 30,174,990 فوق لیسانس فني  28,466,300 فوق ديپلم 

 29,923,810 دكتري غیرفني  29,235,030 لیسانس غیرفني 

 29,392,030 لیسانس نیمه فني 
 30,960,690 دكتري نیمه فني وفني 

 29,545,900 لیسانس فني 

 نییو تع يبررس يشورا ديی(، مورد تأقسمت الف فوق( 1) موضوع بند-يمرتبط با شغل )پس از كد ده يسوابق كار قبل نییپس از تع  -1-2
به حقـوق   يرتراكمی( درصد به صورت ساده و غمی)دو ون 5/2هر سال سابقه كار قابل قبول  يبه ازا (1061)سوابق كار طبق مصوبه 

 گردد.  اضافه مي جدول فوق حسب مقطع تحصیلي اصلي

ـ تكل نیـی تعبا  (2-01-24)  از قسمت (9) مفاد بنددر طرح سوابق كاركنان مشمول، مستند به ي گهماهنجهت تسهیل و  -1-3 توسـط   فی
گـروه شـغلي   سوابق كاركنان مشمول در جلسات شوراي بررسي و تعیین سوابق براساس  ،يشركت اصل يتوسعه منابع انسان تيريمد

سـوابق در شـوراي مـذكور بـه ترتیـب از بـاالترين       طرح  تياولو صورت پذيرد.( ( قسمت )الف(2بند )براساس  )به روز شدهكاركنان 
 كاركنـان بـراي   ،نامـه  شیوهبر اساس اين  العاده فوق هرگونه پرداختكه مشمول به نحوي  اجرايي گردد  كاركنانزانه دستمزدهاي رو

شوراي بررسـي سـوابق صـورت    مورد تائید بعد از تعیین سوابق مفید و منطبق  )به تشخیص شركت اصلي( دستمزدهاي باالمشمول 
  پذيرد.

( 6و 3) وفـق مفـاد بنـدهاي   مبالغ اعالمي از طرف شوراي عـالي كـار،   پرداخت حقوق و مزايا و همچنین افزايشات ساالنه مطابق با  -1-4
 اطالعیه صدراالشاره خواهد بود. (ب)قسمت 

 هاي جذب، مخصوص و تخصصی شغل العاده فوق -2

  .اصلي )پنجاه درصد( حقوق %50به میزان  :جذب العاده فوق -2-1

به كاركنان با مدرک تحصیلي كارشناسي و باالتر و براي مناطق و مشاغل عملیاتي بـا مـدرک تحصـیلي     :العاده مخصوص فوق -2-2

)حسـب مـورد( و تائیـد مـدير عامـل شـركت اصـلي         كارداني با پیشنهاد مدير/مديرعامل شركت فرعي/ مدير كل منابع انساني ستاد
 % حقـوق 50حـداكرر  تـا  بر اساس ماهیت تخصصـي شـغل   ورد()حسب م وزير نفت ربط/ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني ذي

العـاده در   بـه جهـت بررسـي ماهیـت تخصصـي شـغل و ايجـاد وحـدت رويـه در پرداخـت فـوق            قابـل پرداخـت مـي باشـد.     اصلي
قبل از تايید مدير عامـل شـركت اصـلي توسـط مـدير       ي،پرداختالزم است نفرات واجد شرايط و درصد  هاي تابعه، ها/مديريت شركت

 شركت اصلي كنترل و هماهنگي الزم بر حسب ماهیت مشاغل صورت پذيرد.توسعه منابع انساني 

ـ  نیمعمدت  مشمول كاركناندر مناطق متناظر با  العاده تخصصي شغل فوق: شغل تخصصی العاده فوق -2-3 -(1662)مصـوبه  يفعل

مجموعـه  فصـل هشـتم   ( 8-10-4به شـرح فرمـول منـدرج در قسـمت )     - جذب منطقه قديم العاده مخصوص فوق مشمول مناطق
 .باشد يمصوبه قابل پرداخت م نیقسمت مذكور( به مشمول (6)بند  هي)طبق رو يلیبر حسب مدرک تحص يو استخدام يمقررات ادار

 هاي محل خدمت و زندگی العاده فوق -3
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  قسـمت از  (2)بنـد  ) در نقـاط گرمسـیر  شـركت  به كاركنان شاغل در مراكز عملیات  :ه متمم مناطق گرمسیر جنوبالعاد فوق -3-1

 باشد. قابل پرداخت مياصلي % حقوق 25( به میزان مجموعه مقررات اداري و استخداميفصل هشتم  (8-10-2 )

زنـدگي در مراكـز   هـاي ناشـي از كمبـود تسـهیالت      به منظور جبران محرومیـت  :العاده محرومیت از تسهیالت زندگی فوق -3-2

بینـي   كه خارج از تهران به خدمت اشتغال دارند بر اساس درصـدهاي پـیش   مشمولو نقاط دور از مركز، به كاركنان  شركت عملیات

 )بر اسـاس حقـوق اصـلي(    مجموعه مقررات اداري و استخداميفصل هشتم  (8-10-2)ت ده براي مناطق مختلف مندرج در قسمش

 باشد. قابل پرداخت مي

 و مراكز بزرگ تولیدي/ فراورشی:العاده شرايط محیط كار و زندگی مناطق  فوق -3-3

گـردد. ضـمناً بـراي     اصلي پرداخت مـي  درصد حقوق 30ساكن و شاغل به میزان ماهانه مشمول  العاده به كاركنان اين فوق -3-3-1

 باشد. قابل پرداخت ميحقوق اصلي درصد  45منطقه عملیاتي پارس جنوبي به میزان ماهانه 

گـردد و بـراي    پرداخـت مـي   به ازاء هر روز كار يک درصد حقوق اصـلي  طرح اقماريمشمول  العاده مذكور به كاركنان فوق -3-3-2

 قابل اقدام است.حقوق اصلي به میزان يک و نیم درصد  (1-1طرح اقماري ) منطقه پارس جنوبي در

 آورشـي بـه میـزان تعیـین شـده در      العاده شـرايط محـیط كـار و زنـدگي و مراكـز بـزرد تولیـدي/ فر         مناطق مشمول فوق -3-3-3
پارسیان و میادين نفت و گاز )تابناک، هما، وراوي و شـانول (، نـار و كنگـان،     بندهاي فوق: پارس جنوبي، پارس شمالي، جم،

،  تنگ بیجار ، مراكز بهره برداري دهلران و چشمه خوش و میادين مربوط، ر آغار و داالن  و  حومه  )قیر و كارزين(، نفت شه
 )نرگسي، بي بي حكیمه يک، قلعه نار، لب سفید و پارسـي دره نـي/ كالسـتر(، سـركان و مالـه كـوه،       مناطق تولید نفت و گاز

سرخس و خانگیران، حوزه عملیات شركت اروندان و شركت مهندسـي و توسـعه نفـت )مـتن( در جنـوب، آبـادان، خرمشـهر،        
و  )مركزي، امیديه و بیدبلند(، گچساران، مسـجد سـلیمان، بهرگـان   ماهشهر )منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر(، مناطق آغاجاري 

شـار گـاز )سردشـت،    مناطق طرحهاي اقماري غیر ثابت )سیار( در خشكي، پااليشگاه گاز ايالم، میدان نفتي خشـت، تقويـت ف  
خطـوط   بـرداري   بهـره  برداري خطوط لوله فراشبند، مركز كاوه پیشه، خنج(، ايستگاه تقويت فشار گاز و بهرهآبپخش، خورموج، 

بیدوريـه،    -لوله سردشت، تأسیسات شهید آتش پنجه،  شهید دستیاري، ايستگاه مصطفوي،  مراكز انتقال نفت )شهید باغبان 
 -ن ناهیـد، شـهید علیـا    -ابدالخان، شـهید لرسـتاني  -سبزآب، شهید شمعوني -انديمشک، شهید زنگنه  -تأسیسات انديمشک

 .باغملک، ايذه، دهدز، تنگ فني، آسار، افرينه، نورآباد(، پااليشگاه نفت امام خمیني شازند -3مارون  رامهرمز، -2خوردورق، مارون 

درصد  15العاده شرايط محیط كار و زندگي مناطق و مراكز بزرد تولیدي / فرآورشي به میزان  مناطق مشمول پرداخت فوق -3-3-4

  :حقوق اصلي

  "مجتمع پتروشیمي و مركز جمع آوري گاز و كلیه كاركنان واجد شرايط شاغل در داخل محدوده شهر ايالم " ايالم شامل: -

هـاي نفتـي، مركـز انتقـال      سرخون، گشوي جنوبي، شركت پااليش نفت، انبار نفت شركت ملي پخش فرآورده" بندرعباس شامل: -

و منطقه يک نظـارت بـر صـادرات مـواد      ت فشار گاز آب شیريننفت خطوط لوله و مخابرات در جوار شركت مذكور، ايستگاه تقوي
  "نفتي و كلیه كاركنان واجد شرايط شاغل در داخل محدوده شهر بندر عباس

 ."اهواز مركزي، مارون و كارون  " اهواز شامل: -

برداري نفت وگاز سراجه، منطقه عملیاتي سروستان و سعادت آباد، ايستگاه نظارت بر صادرات و عملیات اندازه گیري شلمچه، بهره -
آبـاد، مهـرآران،    )سروسـتان، قطـب  لوله حسینیه، مراكز انتقال نفـت   برداري خطوط و تأسیسات ذخیره سازي گاز سراجه، مركزبهره

 گندمكار، پايطاق، برداسبي(، انبار و مركز انتقال نفت و تأسیسات دره شهر، تاسیسات بوشهر.

 :و استان سیستان و بلوچستان العاده سكونت در جزيره خارك، كیش فوق -3-4
كه به همراه خانواده خود در جزيره خـارک يـا اسـتان    مشمول : به كاركنان سیستان وبلوچستاناستان و  سكونت در جزيره خارک -

 باشد. قابل پرداخت مي اصلي % حقوق30العاده سكونت به میزان  فوق باشند ميو شاغل سیستان و بلوچستان ساكن 

العـاده   فـوق  باشـند  مـي  و شـاغل  جزيره كـیش سـاكن  كه به همراه خانواده خود در  مشمول: به كاركنان سكونت در جزيره كیش -
 باشد. قابل پرداخت مي اصلي درصد حقوق 20 سكونت به میزان
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ساكن و شـاغل در جزايـر خـارک، سـیري و الوان و      به كاركنان :ه جزاير خارك، سیري و الوانالعاده مسافرت ويژ فوق -3-5

موقـت پرداخـت   روز هزينـه روزانـه ماموريـت    )دو(  2بار در سال و هر بـار معـادل   )شش(  6افراد خانواده بالفصل واجد شرايط وي 

 گردد. مي

خارج از حوزه شـهر محـل سـكونت وي واقـع و يـا       ،مواردي كه محل كار كاركناندر  :العاده جبران صرف وقت اضافی فوق -3-6

العاده جبران صرف وقت اضافي متناسب با زمان مصروفه در اياب و ذهاب از مركز تجمـع تـا محـل     فوق طور غیر عادي دور باشد، به

 .گردد پرداخت مي )بر اساس حقوق اصلي( كار و بالعكس

 كارهاي نوع  العاده فوق -4

 :هاي طرح اقماري العاده فوق -4-1

براي و اصلي % حقوق 22.5به میزان  (1-1)شاغل در طرح اقماري  به كاركنان دوري از خانواده طرح اقماري: -4-1-1

 .حقوق اصلي %33 به میزان شاغل در جزاير خارک،الوان، سیري و سكوهاي دريايي 1-1 شاغل در طرح اقماري كاركنان

 .حقوق اصلي %15قماري به میزان به كاركنان شاغل در طرح ا اياب و ذهاب(:جبران صرف وقت اضافی) -4-1-2

در جزاير  (1-1)به كاركنان شاغل در طرح اقماري  صعوبت شرايط محیط كار در جزاير خلیج فارس و دريا: -4-1-3

برداري در دريا، شناورهاي دريايي كرانه پیما و جزاير نفتي خلیج فارس به میزان  خلیج فارس و دريا از جمله سكوهاي بهره

متر( درياي  150برداري/حفاري در آبهاي عمیق )بیش از  سكوهاي حفاري در دريا و سكوهاي بهرهدر و  اصلي% حقوق 48

 حقوق اصلي.% 56 به میزان ( دريايي و كشتي مخزني سورناunmannedبرداري ) خزر، سكوهاي بهره

برداري  بهرهبه شاغلین در سكوهاي حفاري يا   )خلیج فارس(: برداري در دريا بهرهروي سكوي حفاري يا  كار -4-1-4

 % حقوق اصلي.8به میزان  (خلیج فارس)برداري در دريا  بهرههر روز كار روي سكوهاي حفاري يا  در خلیج فارس به ازاي

سكوي روي هر روز كار به شاغلین در سكوهاي حفاري در خشكي به ازاي  روي سكوي حفاري در خشكی: كار -4-1-5

 .حقوق اصلي %4به میزان  حفاري در خشكي

ي در خشكي به العاده كار روي سكوي حفار فوق و )خلیج فارس( برداري در دريابهره / هاي كار روي سكوي حفاري العاده فوق -تبصره 

 .باشد نفراتي كه در برنامه طرح اقماري مشغول فعالیت باشند قابل پرداخت بوده و در موارد تردد موردي به سكوها قابل پرداخت نمي

 .اصلي حقوق% 35 میزان به نوبتكاري العاده فوق اقماري برنامه در شاغل نوبتكار كاركنان به :نوبتكاري العاده فوق -4-1-6

 به میزان يک دوم درصدهاي  (1-1) به كاركنان شاغل در طرح اقماري العاده محرومیت از تسهیالت زندگی: فوق -4-1-7

فصل هشتم مجموعه  (8-10-2) قسمتبیني شده در  بر اساس درصدهاي پیشمربوط به محل كار و مربوط به محل سكونت 
  .اصلي و بر مبناي حقوقمقررات اداري و استخدامي 

بـا  ( 2-1) يطـرح اقمـار   يهـا  العاده فوق ،گردد مي اجرا ( 2-1) يكه طرح اقمار يها در سازمان اقمار از شركت يمناطق يبرا -تبصره 
 باشد.   يپرداخت م لقاب يو استخدام يمقررات ادار يو هماهنگ نياداره كل تدو يهماهنگاطالع و 

 باشد:العاده نوبتكاري با توجه به تنوع برنامه كاري به شرح جدول ذيل مي پرداخت فوق: هاي نوبتكاري العاده فوق -4-2

 العاده نوبتكاري فوق برنامه كار نوع نوبتكاري رديف

 درصد 35 روز استراحت 1روز كار و  3 سه نوبتكار 1

 درصد 35 روز استراحت 1روز كار و  6 سه نوبتكار 2

 درصد 14 روز استراحت 1روز كار و  3 دو نوبتكار صبح و عصر 3

 درصد 14 روز استراحت 1روز كار و  6 دو نوبتكار صبح و عصر 4

 درصد 42 روز استراحت 1روز كار و  3 دو نوبتكار عصر و شب 5

 درصد 42 روز استراحت 1روز كار و  6 دو نوبتكار عصر و شب 6

 درصد 21 روز استراحت 1روز كار و  3 كار ثابت )دائم( عصر 7

 درصد 21 روز استراحت 1روز كار و  6 عصر كار ثابت )دائم( 8
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 ساعته طرح اقماري 12دو نوبتكار صبح و شب گردان  9
 يک / يک
 دو / يک

 درصد 35
 درصد 35

 درصد 7 يک روز كار و يک روز استراحت  ساعته غیر اقماري 12 10

هـا و   كاركنان شاغل در فعالیت براي: )سیار( هاي اقماري غیر ثابت العاده صعوبت مناطق عملیاتی شاغلین طرح فوق -4-3

بـه   ،بابـد  تولیدي كه برنامه كار طرح اقماري و محل خدمت و اقامت آنها در خشكي دائماً تغییر مي مناطق عملیاتي حفاري اكتشافي/

 اصلي.% حقوق 1.6به میزان ازاي تعداد روزكار 

نوبتكار و يا اقماري كه در ايام تعطیل  رسمي مصادف بـا روزكـار    كاركنان براي :العاده تعطیل رسمی مصادف با روزكار فوق -4-4

العـاده   بـه میـزان )يـک سـي ام( مجمـوع حقـوق اصـلي و فـوق         به كار اشتغال دارند، به ازاي هر روز كار مصـادف بـا ايـام مـذكور    
 .نوبتكاري)حسب مورد(

 ها و كمك هزينه ها العاده ساير فوق -5

نماينـد و   عملیات كشتیراني كه بین اسكله و كشتي به تنـاوب انجـام وظیفـه مـي     براي كاركنان العاده عملیات كشتیرانی: فوق -5-1

( روي كشتي به كار اشتغال دارند بـا در نظـر گـرفتن     دقیقه 15ساعت و  5ساعت اقماري  12از  ) ساعت 3.5روزانه به طور متوسط 
 .اصلي % حقوق4 به میزانبراي هر روز كار در دربا و عملیات،  زمان كارمدت 

 العاده كار آالينده و خیلی آالينده: العاده كار در ارتفاع و فوق فوق -5-2
 درصد حقوق العاده عنوان فوق رديف

 كار آالينده: 1
 آالينده -الف         
 خیلي آالينده -ب         

 
3 
5 

 كار در ارتفاع: 2
 متر 25تا 5ارتفاع -1    
 متر 5تا 25ارتفاع باالتر از -2    
 متر 50ارتفاع باالتر از -3    
 دكلبان حفاري)خشكي و دريا(-4    

 
4 
6 
8 
15 

اشتغال داشـته باشـند    )حسب مورد( تمام ماه به كارهاي مذكوردر عمالً  درصورتي كه كاركنان مشمول  (5-2)العاده اين فوق -تبصره 
 شود. به ازاي يک ماه كار محاسبه و به نسبت روزهاي كار پرداخت مي

هـر روز   به ازايبرشكاري اشتغال داشته باشند  / كه به كار جوشكار كاركنانيبه  :العاده جوشكاران)جوشكار و برشكار( فوق -5-3

 گردد: اي به شرح ذيل پرداخت مي العاده فوق /برشكاريكار جوشكاري

 درصد دستمزد روزانه 30 :جوشكار معمولی -5-3-1

 درصد دستمزد روزانه 100 :جوشكار برشكار -5-3-2

 هاي فنی و بازرگانی: ت ترك تشريفات مناقصه و كمیتهأحق عضويت اعضاي كمیسیون مناقصه هی -5-4
اصـلي  ( درصد حقوق 5) ت ترک تشريفات مناقصه به ازاي هر جلسه پنجأاعضاي ثابت و متغییر كمیسیون مناقصه/ هیبراي  -5-4-1

 اوز ننمايد.( درصد حقوق اصلي در هرماه تج20) كه در مجموع از بیست

( درصـد حقـوق اصـلي كـه در مجمـوع از      3) هاي فني و بازرگاني به ازاي هر جلسه سـه  اعضاي ثابت و متغییر كمیته براي -5-4-2
 قوق اصلي در هر ماه تجاوز ننمايد.( درصد ح12) دوازده

بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال دارند، با توجه به مقدار و شرايط بـالقوه پرتـودهي در    كاركناني كهبه  العاده كار با اشعه: فوق -5-5

 شود: العاده كار با اشعه به شرح ذيل پرداخت مي محیط كار با رعايت كلیه ضوابط و شرايط مربوطه، فوق

 درصد حقوق اصلي 50تا صفر  پرتوكاران گروه الف: -5-5-1

 درصد حقوق اصلي 30تا صفر  پرتوكاران گروه ب: -5-5-2
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العـاده   پـذير باشـد. میـزان فـوق     ها براي واحد قانوني توجیـه  گیرد كه كار آن اني تعلق مياشعه صرفاً به كاركنالعاده كار با  فوق -تبصره
حـیط كـار، تجربـه و تبحـر، گـرايش      شـرايط م ) ماهانه پرداختي جنبه ثابت و مقطوع نخواهد داشت و حسب كارآيي و نحـوه اشـتغال  

 هاي تخصصي و بكارگیري وسايل استحفاظي( با نظر مسئولین ذيربط متغییر خواهد بود. اي يا گذراندن دوره هسته

 العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس: العاده معادل ريالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی و فوق فوق -5-6
 قابل پرداخت خواهد بود. 8/10/1400 مورخ 410764م/ ه العاده مذكور بر اساس اطالعیه شماره ت به كاركنان مشمول فوق

   :قانون جامع ايثارگري 51العاده ايثارگري ماده  فوق -5-7
ريـال بصـورت    5،617،000 به میزان 20/5/1400مورخ 193635م/ ه العاده مذكور بر اساس اطالعیه شماره ت به كاركنان مشمول فوق

 قابل پرداخت خواهد بود.ماهانه 

و شرح وظايف  (الف)انطباق با كد شغلي قسمت  از پسهاي مذكور العادهفوق ،(5-5) الي (1-5) هاي بندهاي العاده فوقبا توجه به ماهیت -تبصره
 قابل پرداخت خواهد بود. و تعريف شده توسط مهندسي ساختار شركت اصلي ذيربط مشخص

 ها: كمك هزينه -5-8
 ، بن اقـالم مصـرفي  ريال( 4،500،000) هزينه مسكن، كمک (ريال 2،655،495)به ازاي هر فرزند  مندي عائلههزينه  كمک -5-8-1

و كمک هزينه حمايت از بانوان داراي فرزند زير شش سـال   (ريال 1،590،000)، كمک هزينه مهد كودک ريال( 6،000،000)
ل، ريـا  1،509،375ريال، ساير كالن شهرها )اصفهان، تبريز، شیراز، اهواز، مشهد، قـم(   2،012،500كالن شهر تهران و كرج )

 مشمول قابل پرداخت خواهد بود.كاركنان به بصورت ماهانه ( ريال 1،006،250ها  ها و ساير شهرستان مراكز استان

بصـورت ماهانـه   ذيـل  شـرح   كاركنان شاغل بـه  )درون شهري( كمک هزينه اياب و ذهاب كمك هزينه اياب و ذهاب: -5-8-2

 باشد: مي
  )دو میلیون( ريال 000/000/2در تهران به میزان -
 )يک میلیون و دويست و هفتاد هزار( ريال000/270/1هزار نفر به میزان 000/500در شهرهاي با جمعیت باالي -
 )يک میلیون( ريال000/000/1در ديگر نقاط كشور -

 :اقالم رفاهي به شرح جدول ذيل قابل پرداخت خواهد بود تسهیالت رفاهی: -5-8-3

 كمک هزينه غذا)ريال(
 كمک رفاهي)ريال(

 هزينه غذامابه تفاوت 
 جمع كل كمک هزينه ورزش

 ماهانه ماهانه ماهانه ماهانه

2،420،000 2،287،000 
 4،837،500 متاهل:
 3،967،500 مجرد:

 9،544،500 متاهل:
 8،674،500 مجرد:

كمـک  ، كمـک هزينـه غـذا و    مند از يک وعده غذاي روزانه تهیه شده توسـط كارفرمـا   بهرهه كاركنان شاغل در مناطق مشمول ب -1تبصره 
 باشد. رفاهي مندرج در جدول قابل پرداخت نمي

 گردد. براساس افزايشات سالیانه تعديل مي ها مبالغ كمک هزينه -2تبصره 

در صورتیكه كاركنان مشمول جهت انجام وظیفه به محلي غیر از محل اصلي خدمت از طرف صنعت نفـت بـه   : مأموريت روزانه -5-9

هاي مربوط بـه اقامـت )اسـتراحت     هزينه گردد. پرداخت مي ايشانموريت روزانه طبق قانون كار به أالعاده م فوقمأموريت اعزام گردند 

 باشد. شبانه، غذا و اياب و ذهاب( در طول مأموريت تابع ضوابط و مقررات صنعت نفت مي

 ساير موارد -6

الحساب كمک رفاهي و اياب و ذهاب، تفاوت  و ذهاب، عليهاي متمم كمک رفاهي و اياب  العاده فوق شیوه نامه،اين  از تاريخ اجراي -6-1
ـ مغـاير  مـوارد  همچنـین  و  االثر ملغيالعاده ترمیمي  ( و فوق22/3/1397مورخ  2/20-188 ابالغیه شماره (10)تطبیق )موضوع بند   اب

  باشند. قابل پرداخت نميها  توسط شركت ،گفته بندهاي پیش
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در حد اعتبارات مصوب و امكانات هر شـركت، از   مشمولكاركنان . باشد ميضوابط مربوط به بیمه عمر و تكمیلي به قوت خود باقي  -6-2
براسـاس نیـاز شـغلي و در حـد اعتبـارات       وها و ديگر امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي شركت محل خود اسـتفاده   خدمات باشگاه

 گردند. مند مي بهرهنیز هاي آموزشي آن  ت و برنامهمصوب و امكانات هر شركت از امكانا

 بـزرد  مراكـز  و مناطق زندگي و كار محیط شرايط العاده فوق"، "هاي صعوبت شرايط محیط كار در دريا العاده فوق"پرداخت توامان  -6-3
 باشد. ممنوع مي "(سیار) ثابت غیر اقماري هاي طرح شاغلین عملیاتي مناطق صعوبت العاده فوق "،"فراورشي/ تولیدي

 جنـوب  رگرمسی مناطق متمم العاده بعالوه فوق اصلي بر مبناي حقوق ر،یشغل در مناطق گرمس تخصصي العاده پرداخت فوق منحصراً -6-4
 .شود محاسبه مي )حسب مورد(

سـقف   گردد.يمحاسبه و پرداخت م *میزان ساعت اضافه كار ماهانه(191/0براساس فرمول )دستمزد روزانه * يكار اضافه  العاده فوق -6-5
 باشد. ساعت مي (80) تادهش كاري قابل پرداخت به كاركنان شاغل در برنامه اقماري و نوبتكاري اضافه

التفاوت بـه  گردد، مابه كاركنان مشمولچنانچه انجام محاسبات نظام پرداخت به شرح بندهاي فوق، موجب كاهش ناخالص دريافتي  -6-6
همان شرايط قبلي )بدون تغییر محل خدمت، نوع كار(، پرداخت  و در حكم حقوق پرداختي بدون تغییر باقي  عنوان تفاوت تطبیق، در

)اقماري/نوبتكار به روزكار( بعد از تعیین مبلغ تفاوت تطبیـق   ماند. تغییر شرايط محل خدمت )از گرمسیر به غیرگرمسیر( و نوع كارمي
محاسـبه ناخـالص    گـردد. ن تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگي نیز منظور مـي گردد. ايتعديل مبلغ تفاوت تطبیق ميباعث 

تعیـین     كـار  العاده اضـافه  فوق بدون احتساب (1/11/1400 )قبل از تاريخ موقت دادي مدتردوره قراشامل بر آخرين دريافتي دريافتي 
 گردد. مي

غیرناشي از كار، كسـور بیمـه و بازنشسـتگي، برنامـه و سـاعت كـار و       خدمات درماني، بیمه و بازنشستگي، غرامت و حوادث ناشي و  -6-7
الرعايـه  ( فصل دوم مجموعه مقررات اداري و اسـتخدامي الزم 2-01-24تعطیالت و مرخصي و ساير موارد، طبق مفاد ذيل قسمت )

 است.
وط به كدهاي پرداخت /كسـر اقـدام   هاي اصلي نسبت به ايجاد تمهیدات اجرايي و كنترلي مرب ها و مقررات مالي شركت تدوين روش -6-8

الزم بعمل آورند. پرداخت حقوق و مزايا صرفاً از طريق سیستم رايانه متمركز دستمزد در شركت ملي نفت/ گاز ايران )حسب مورد( با 
 ور ها مجـاز بـه پرداخـت خـارج از سیسـتم مـذك      گیرد و امور مالي شركت دريافت اطالعات از سیستم جامع نیروي انساني صورت مي

هاي ملي نفت و ملي گاز ايران و امـور راهبـري سیسـتم جـامع نیـروي انسـاني بـا همكـاري          هاي فاواي شركت باشند. مديريتنمي
هاي اصلي با محوريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، نسبت بـه توسـعه و    هاي مالي و توسعه منابع انساني شركت مديريت

( ماه از تـاريخ اجـراي ايـن    6اي كه هوشمندسازي نظام پرداخت تا حداكرر ) ، اقدام نمايند به گونههاي مربوطه روزآمدسازي زيرساخت
 مصوبه محقق گردد.

بـا   شانيا يدرصورت موافقت كتب فوق( 6-6) موضوع بند قیاز كاركنان مشمول تفاوت تطب کيدرخصوص هر  نامه اجراي اين شیوه -6-9
ـ ا نیمشـمول  اجرا خواهد داشـت.  تی، قابلقیتفاوت تطباعمال  مفاد كامل مصوبه از جمله روش ياجرا الزم اسـت در   شـیوه نامـه   ني

هـا و   العـاده  پرداخـت حقـوق و فـوق    يـي كارفرما اقدامات اجرا ندهينما يو امضا دیرا امضا و با تائ وستیداد پرنمونه قرا ربطيشركت ذ
 .ردیانجام گ نامه شیوه نيا يايمزا

 )الف(قسمت  (2و1) هايمسیرها و سطح دسترسي براي بروزرساني اطالعات موضوع بند ،انسانيمور راهبري سیستم جامع نیروي ا -6-10
  را براي شركت ذيربط فراهم نمايد. نامه و ساير مفاد شیوه

 باشد. تابع قانون كار مي ،كاركنان مشمولسیدگي به تخلفات اداري ر -6-11
 باشد. مي 1/11/1400تاريخ اجراي اين شیوه نامه از 

***** 
 
 


