ٔؼب٘ٚت أٛض قٟطزاضیٞب

شیَُ ًاهِ اجرایی کارگرٍُ هحلی ساهاًدّی هشاغل ٍ اصٌاف
هساحن شْری
ٔٛضٛع ٔبز 6 ٜآییٗ ٘بٔ ٝؾبٔب٘سٞی ٔكبغُ  ٚاصٙبف ٔعاحٓ قٟطی
تصٛیت٘بٔ ٝقٕبض/126368 ٜتٞ53746ـ ٔٛضخ ٞ 96/10/10یبت ٔحتطْ ٚظیطاٖ

زیٕب1397 ٜ

بنام خدا
کویتِ تْیِ ٍ تدٍیي شیَُ ًاهِ اجرایی کارگرٍُ هحلی ساهاًدّی هشاغل ٍ اصٌاف هساحن شْری
هَضَع هادُ  6آییي ًاهِ ساهاًدّی هشاغل ٍ اصٌاف هساحن شْری
تصَیب ًاهِ شوارُ /126368تّ53746ـ هَرخ ّ 96/10/10یات هحترم ٍزیراى

سید حثیة راضی -سرپرست دفتر َماَىگی عمراوی ي خدمات شُري سازمان شُرداريَا ي دَیاريَاي كشًر
َاشم وًريزي فرد -رئیس گريٌ دفتر َماَىگی عمراوی ي خدمات شُري سازمان شُرداريَا ي دَیاريَاي كشًر
حمیدرضا تحصیلی -مدیرعامل شركت ساماودَی صىایع ي مشاغل شُري شُرداري تُران
فتاح رمضاوعلی– معاين شركت ساماودَی صىایع ي مشاغل شُري شُرداري تُران

مادٌ  -1تعاریف ي مفاَیم
تصًیةوامٍ :آییٗ ٘بٔ ٝؾبٔب٘سٞی ٔكبغُ  ٚاصٙبف ٔعاحٓ قٟطی ٔصٛث ٝقٕبض/126368 ٜتٞ53746ـ ٔٛضخ 96 /10/10
ٞیبت ٔحتطْ ٚظیطاٖ.
شیًٌ وامٍ اجرایی كارگريٌ محلیٔ :جٕٛػ ٝتىبِیفی اؾت و ٝزض اجطای ٔٛضٛع آییٗ ٘بٔ ٝؾبٔب٘سٞی ٔكبغُ ٚ
اصٙبف ٔعاحٓ قٟطی تسٚیٗ ٌطزیس ٜاؾت.
كارگريٌ محلیٌ :ط ٜٚوبضی زض ٔمیبؼ قٟطؾتبٖ و ٝزض ٔطوع ٞط قٟطؾتبٖ ثب ػضٛیت ٚاحسٞبی ٔتٙبظط وبضٌطٜٚ
ّٔی(صٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتجبضت ،ضا ٚ ٜقٟطؾبظی ،جٟبز وكبٚضظی ،تؼب ،ٖٚوبض  ٚضفب ٜاجتٕبػی ،ثٟساقت ،زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ
پعقىی ،حفبظت ٔحیظ ظیؿت ،اتبق اصٙبف قٟطؾتبٖ  ٚقٟطزاضی ٔطثٛط) ثب ٔؿئِٛیت فطٔب٘ساض تكىیُ ٔی قٛز.
دتیرخاوٍ كارگريٌ محلی:
زثیطذب٘ ٝوبضٌطٔ ٜٚحّی زض قٟطزاضی ٔطوع ٞط قٟطؾتبٖ ٔی ثبقس.
مادٌ  -2تشکیل جلسات
زمان تشکیل جلسات :جّؿبت ثصٛضت ػبزی ٞط ٔب ٜیه ثبض  ٚزض صٛضت ِع ْٚث ٝتكریص فطٔب٘ساض ثصٛضت فٛق اِؼبزٜ
تكىیُ ٔی قٛز.
محل ترگساري :فطٔب٘ساضی قٟطؾتبٖ ،قٟطزاضی  ٚزض صٛضت ِع ْٚثصٛضت ٌطزقی زض ؾبذتٕبٖ ٞط یه اظ ؾبظٔبٖ ٞبی
ػض ٛوبضٌط.ٜٚ
صًرتجلسٍ :صٛضتجّؿ ٝثطاثط ٘تبیج ٔصاوطات اظ ؾٛی قٟطزاضی تٟی ٚ ٝپؽ اظ تبییس فطٔب٘ساض اظ ؾٛی فطٔب٘ساضی ثٝ
اػضبی وبضٌط ٜٚاثالؽ ٔی قٛز ٕٝ٘ٛ٘ (.وبضثطي پیٛؾت قٕبض.)1 ٜ
مادٌ  -3دستًر كار :زؾتٛض وبض ثبثت جّؿبت اظ جّٕ ٝثطضؾی ٔفبز آییٗ ٘بٔ ٝؾبٔب٘سٞی  ٚتغجیك آٖ ثب ٚضؼیت ٔكبغُ،
اصٙبف  ٚفؼبِیت ٞبی ٞط قٟط اظ لجیُ تؼییٗ ٚضؼیت ٔكبغُ  ٚاصٙبف ٔكٕ َٛا٘تمبَ لغؼی (ثطاثط جس َٚپیٛؾت قٕبض،)2 ٜ
ثطضؾی ٚظبیف ٞط یه اظ اػضبی وبضٌطٔ ٜٚحّی ثصٛضت اذتصبصی  ٚثصٛضت الساْ ٔكتطن  ٓٞ ٚافعا.
مادٌ -4وظارت٘ :ظبضت ثط ػّٕىطز ٞط یه اظ اػضبی وبضٌطٔ ٜٚحّی ثط ػٟس ٜفطٔب٘ساض ٔی ثبقس .صٛضتجّؿبت ٌ ٚعاضـ
ػّٕىطز زؾتٍبٜٞبی ػض ٛاظ ؾٛی فطٔب٘ساضی ثٔ ٝؼب٘ٚت ٕٞبٍٙٞی أٛضػٕطا٘ی اؾتب٘ساضی اضؾبَ ٔیقٛز٘ .ظبضت ثط
وبضٌطٞ ٜٚبی ٔحّی اؾتبٖ ثط ػٟسٔ ٜؼبٕٞ ٖٚبٍٙٞی أٛض ػٕطا٘ی اؾتب٘ساضی اؾتٌ .عاضـ وبضٌطٞ ٜٚبی ٔحّی اظ ؾٛی
اؾتب٘ساضی ثٚ ٝظاضت وكٛض(ؾبظٔبٖ قٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞبی وكٛض) اضؾبَ ٔیقٛز تب زض وبضٌطّٔ ٜٚی ٔٛضٛع ٔبز6 ٜ
تصٛیت٘بٔ ٝثطضؾی قٛز.

مادٌ  -5يظایف اعضاي كارگريٌ محلی:
الف) صىعت ،معدن ي تجارت
 -1حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -2لطاض زازٖ ٔٛضٛع اِعاْ ٘ ٚیع چٍٍ٘ٛی اجطای صحیح  ٚزلیك تصٛیت٘بٔ ٝزض زؾتٛض وبض وٕیؿی٘ ٖٛظبضت قٟطؾتبٖ
ثطای ٕٞبٍٙٞی ثیكتط  ٚپیٍیطی ٞبی الظْ ثطاثط ٔٛاز  50 ٚ 49 ، 48لب٘٘ ٖٛظبْ صٙفی.
 -3پبیف الساْ ٞبی وٕیؿی٘ ٖٛظبضت قٟطؾتبٖ ٌ ٚعاضـ ٘تبیج الساْ ٞبی حٛظ ٜصٙفی زض جٟت اجطای ٔفبز تصٛیت ٘بٔ.ٝ
 -4ایجبز ظطفیت زض قٟطنٞبی صٙؼتی ٔٛجٛز ثطای اؾتمطاض اصٙبف و٘ ٝیبظ ث ٝتجیٕغ زاض٘س زض اجطای ثٙس  1ثرف اِف
ٔبز ٚ 5 ٜیب ثطاثط ٔبز 3 ٜتصٛیت٘بٔ ٝؤ ٝكٕ َٛا٘تمبَ ٔی ثبقٙس.
 -5ضا ٜا٘ساظی ؾبٔب٘ ٝذسٔبت اِىتط٘ٚیىی ٔكبغُ قٟطی ،ثب ٕٞىبضی قٟطزاضی  ٚاتبق اصٙبف زض اجطای ثٙس  3ثرف اِف
ٔبز 5 ٜتصٛیجٙبٔ.ٝ
ٕٞ -6بٍٙٞی ثیٗ اتبق ٞبی اصٙبف قٟطؾتبٖ  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی ثطای اجطای تصٛیت٘بٔ.ٝ
 -7ثطضؾی ػّٕىطز اتبق اصٙبف قٟطؾتبٖ  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی زض وٕیؿی٘ ٖٛظبضت ثط ؾبظٔبٖ ٞبی صٙفی ،زض اجطای
ٔفبز تصٛیت ٘بٔ ٝثطاثط ثٙس ج ٔبز 49 ٜلب٘٘ ٖٛظبْ صٙفی.
ب) راٌ ي شُر سازي
 -1حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -2اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی تكٛیمی ثطای ا٘تمبَ ٔكبغُ  ٚاصٙبف ٔكٕ َٛزض قٟطن ٞبی صٙؼتی ٔ ٚجتٕغ ٞبی صٙفی اظ
جّٕ ٝتبٔیٗ ظیطؾبذت ٞبی الظْ زضاجطای تجصطٔ 3 ٜبز 3 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
ٕٞ -3ىبضی ثب قٟطزاضی زض ٚظبیف ٔطتجظ ثب ؾبٔب٘سٞی ٔكبغُ  ٚاصٙبف زض اجطای ٔبز 4 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
ج) جُاد كشايرزي
 -1حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -2اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی تكٛیمی ثطای اؾتمطاض ٔكبغُ  ٚاصٙبف ٔكٕ َٛا٘تمبَ زض قٟطن ٞبی وكبٚضظی زض اجطای ٔبز3 ٜ
تصٛیت٘بٔ.ٝ

د) تعاين ،كار ي رفاٌ اجتماعی
 -1حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -2تىٕیُ  ٚثٍٙٞ ٝبْ ؾبظی زؾتٛضاِؼُٕ ایٕٙی ثطای ٔكبغُ  ٚصٙبیغ وٛچه ٔمیبؼ ٘ ٚظبضت ثط اجطای آٖ و ٝزض ضفغ
ٔعاحٕت ٘بقی اظ فؼبِیت ٞبی صٙفی  ٚصٙؼتی ٔٛثط اؾت زض اجطای ثٙس  1ثرف ح ٔبز 5 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -3ثطضؾی ٘ظط قٟطزاضی  ٚالساْ زض ٔٛضز ٚاحسٞبی صٙفی  ٚصٙؼتی و ٝػال ٜٚثط ٔعاحٕت زاضای ٔكىالت ٛ٘ ٚالص
حفبظت ،ایٕٙی  ٚثٟساقت وبض ٔی ثبقٙس.
-4وٕه ث ٝاتبق ٞبی اصٙبف  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی زض اجطای ثٟیٔ ٝٙبز 17 ٜلب٘٘ ٖٛظبْ صٙفی  ٚاجطای صحیح ٛٔ ٚثط
ٔمطضات ایٕٙی  ٚحفبظتی.
ٕٞ -5ىبضی زض آٔٛظـ ث ٝقٟطزاضی ٞب  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی زض اجطای ثركی اظ ٔبٔٛضیت ٞبی آٟ٘ب و ٝثب حٛظ ٜایٕٙی وبض
اضتجبط زاضز.
 -6تطٚیج اؾتب٘ساضزٞبی ایٕٙی زض ٔٛضز ٚاحسٞبی ٔكٕ َٛؾبٔب٘سٞی زض اجطای ثٙس  2ثرف ح ٔبز 5 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ

ٌ) تُداشت ،درمان ي آمًزش پسشکی( تاالتریه مرجع شُرستان)
 -1حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -2تىٕیُ  ٚثٍٙٞ ٝبْ ؾبظی زؾتٛضاِؼُٕ ثٟساقتی ثطای ٔكبغُ  ٚصٙبیغ وٛچه ٔمیبؼ ٘ ٚظبضت ثط اجطای آٖ و ٝزض ضفغ
ٔعاحٕت ٘بقی اظ فؼبِیت ٞبی صٙفی  ٚصٙؼتی ٔٛثط اؾت زض اجطای ثٙس  1ثرف ة ٔبز 5 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -3ثطضؾی ٘ظط قٟطزاضی  ٚالساْ زض ٔٛضز ٚاحسٞبی صٙفی  ٚصٙؼتی و ٝػال ٜٚثط ٔعاحٕت زاضای ٔكىالت ٛ٘ ٚالص
ثٟساقتی ٘یع ٔی ثبقٙس زضاجطای ثٙس  2ثرف ة ٔبز 5 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -4وٕه ث ٝاتبقٞبی اصٙبف  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی زض اجطای ثٟیٔ ٝٙبز 17 ٜلب٘٘ ٖٛظبْ صٙفی  ٚاجطای صحیح ٛٔ ٚثط
ٔمطضات ؾالٔت ٔحیظ  ٚوبض.
ٕٞ -5ىبضی زض آٔٛظـ ث ٝقٟطزاضی ٞب  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی زض اجطای ثركی اظ ٔبٔٛضیت ٞبی آٟ٘ب و ٝثب حٛظ ٜؾالٔت
ٔحیظ  ٚوبض اضتجبط زاضز.

ي) حفاظت محیط زیست
 -1حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
ٕٞ -2ىبضی زض آٔٛظـ ث ٝقٟطزاضی ٞب  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی زض اجطای ثركی اظ ٔبٔٛضیت ٞبی آٟ٘ب و ٝثب حٛظٔ ٜحیظ
ظیؿت اضتجبط زاضز.
ٕٞ -3ىبضی زض ا٘تمبَ ٔكبغُ  ٚاصٙبفی و ٝث ٝزِیُ آِٛزٌی ٔ ٚعاحٕت ظیبز  ٚقطایظ ٘بایٕٗ ٔك َٛا٘تمبَ ٔی ثبقٙس زض
اجطای تجصطٔ 3 ٜبز 3 ٜتصٛیجٙبٔ.ٝ
ٕٞ -4ىبضی زض ٔىبٖ یبثی ٔجتٕغ ٞبی صٙفی ٔجبظ ثطای تجٕیغ  ٚا٘تمبَ اصٙبف ٔ ٚكبغُ ٔعاحٓ ثب زؾتٍبٞ ٜبی شیضثظ.

ز) اتاق اصىاف شُرستان
 -1حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -2تبویس ثط ٕٞىبضی اتحبزیٞ ٝب ثب اػضبی وبضٌطٔ ٜٚحّی زض اجطای ٔبز 37 ٜلب٘٘ ٖٛظبْ صٙفی.
 -3اثالؽ ث ٝاتحبزیٞ ٝبی صٙفی ٔجٙی ثط ػسْ صسٚض پطٚا٘ ٝجسیس  ٚیب تٕسیس پطٚا٘ ٝوؿت ٚاحسٞبی ٔكٕ َٛا٘تمبَ لغؼی
ٔٛضٛع ٔبز 3 ٜتصٛیت٘بٔ ،ٝزض اجطای تجصطٔ 2 ٜبز 3 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -4اػالْ ث ٝاتحبزیٞ ٝبی صٙفی ثطای اعالع ضؾب٘ی ث ٝاػضب ثٕٙظٛض ٔؼطفی قغُ جبیٍعیٗ (غیط ٔعاحٓ ٔ ٚتٙبؾت ثب قطایظ
ٔحّی  ٚضٛاثظ قٟطؾبظی) اصٙبف ٔكٕ َٛا٘تمبَ  ٚعی فطایٙس صسٚض پطٚا٘ ٝوؿت جسیس.
 -5اتربش تٕٟیساتی ثطای تؿٟیُ زض فطآیٙس ا٘تمبَ اصٙبف ٔكٕ َٛثطاثط ٔبز 3 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -6قٙبؾبیی  ٚزضذٛاؾت تؿٟیالت ٔٛضز ٘ظط ثطای اجطای فطآیٙس ا٘تمبَ اصٙبف ٔكٕ َٛث ٝتفىیه ٚظبیف  ٚاذتیبضات ٞط
زؾتٍب ٚ ٜپیٍیطی تحمك آٖ ثطای ٔؼطفی ث ٝافطاز صٙفی ٔكٕ.َٛ
 -7پیٍیطی اؾتمطاض اصٙبف ٔعاحٓ ٔ ٚكٕ َٛتجٕیغ زض قٟطن ٞبی صٙؼتی قٟطؾتبٖ زض اجطای ثٙس ن ٔبز 30 ٜلبٖ٘ٛ
٘ظبْ صٙفی.
 -8پیٍیطی ٔیعاٖ پیكطفت ثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی اصٙبف زض ٔٛضٛػبت ثٟساقت ،حفبظت ،ایٕٙی ٔ ٚحیظ ظیؿت،
تٟی ٚ ٝاضایٌ ٝعاضـ ث ٝوبضٌطٔ ٜٚحّی.
 -9ایجبز  ٚتىٕیُ ثب٘ه اعالػبت ٔكبغُ ،اصٙبف  ٚفؼبِیتٞبی قٟطی ثب لبثّیت زؾتطؾی ػبْ  ٚثطٚظ ضؾب٘ی ٔؿتٕط ثب
ٕٞىبضی قٟطزاضی  ٚازاض ٜصٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتجبضت ثب اِٛٚیت قٟطٞبی ثبالیٞ 50عاض ٘فط جٕؼیت زض اجطای ثٙس ت ٔبز5 ٜ
تصٛیت٘بٔ.ٝ

ح) شُرداري
 -1تكىیُ زثیطذب٘ ٝوبضٌطٔ ٜٚحّی ؾبٔب٘سٞی زض قٟطزاضی  ٚپیٍیطی أٛض ظیط ٘ظط فطٔب٘ساضی.
 -2حضٛض زض وبضٌطٔ ٜٚحّی ؾبٔب٘سٞی قٟطؾتبٖ زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -3اػالْ ٘یبظ ثطای اؾتمطاض ٔكبغُ  ٚاصٙبف زض قٟطنٞبی صٙؼتی ث ٝازاض ٜصٙؼتٔ ،ؼسٖ تجبضت زض اجطای ثٙس  1ثرف
اِف ٔبز 5 ٜتصٛیجٙبٔ.ٝ
 -4قٙبؾبیی ٚاحسٞبی ٔعاحٓ و ٝػال ٜٚثط ٔعاحٕت زاضای ٔكىالت ثٟساقتی ،ایٕٙی ٘یع ٔی ثبقٙس  ٚاػالْ آٖ ث ٝازاضات
ثٟساقت ،زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ پعقىی  ٚوبض  ٚضفب ٜاجتٕبػی قٟطؾتبٖ زض اجطای ثٙسٞبی ة  ٚح ٔبز 5 ٜتصٛیت٘بٔ ٚ ٝپیٍیطی
٘تیج ٝالسأبت ثطای ضفغ ٔكىالت اػالْ قس ٜث ٝتفىیه ٞط یه اظ ٔكبغُ  ٚاصٙبف.
 -5صسٚض حىٓ ا٘تمبَ ،جبثجبیی یب ضفغ ٔعاحٕت اظ عطیك اصالح فطآیٙسوبض ،تغییط فؼبِیت یب ٘ٛؾبظی ثطای ٔكبغُ ٔعاحٓ ٚ
پیٍیطی اجطای حىٓ  ٚزض صٛضت ػسْ اجطای حىٓ ،تؼغیُ ٚاحس ٔعاحٓ زض اجطای ٔبز 1 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -6صسٚض احىبْ ٘ ٚظطیٞ ٝبی وبضقٙبؾی الظْ ثطای ا٘تمبَ لغؼی ٔكبغُ  ٚاصٙبف ٔمیس زض فٟطؾت پیٛؾت ٔبز3 ٜ
تصٛیت٘بٔ ٝزض اجطای ثٙس ٔ 20بز 55 ٜلب٘ ٖٛقٟطزاضی.
 -7اػالْ فٟطؾت ٔ ٚكرصبت وبُٔ ٔكبغُ  ٚاصٙبف قٙبؾبیی قس ٜو ٝثطای آٟ٘ب احىبْ  ٚآضای تؼغیُ  ٚا٘تمبَ صبزض قسٜ
ث ٝاتبق اصٙبف ،اتحبزیٞ ٝبی صٙفی ٔطثٛع ٚ ٝؾبظٔبٖ صٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتجبضت  ٚزیٍط زؾتٍبٞ ٜبی صبزض وٙٙسٔ ٜجٛظ ،ثطای
پطٞیع اظ صسٚض پطٚا٘ ٝوؿت ٔ ٚجٛظ ثٟط ٜثطزاضی  ٚیب تٕسیس آٖ زض ٔىبٖ ٔٛضز ٘ظط زض ٕٞبٖ قغُ زض اجطای تجصط2 ٜ
ٔبز 3 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
ٕٞ -8ىبضی ثب اتبق اصٙبف  ٚاتحبزیٞ ٝبی صٙفی  ٚضؾیسٌی ث ٝزضذٛاؾت آٟ٘ب ٔ ٚؿبػست ث ٝتغییط فؼبِیت ٔىبٖٞبی
ثطجبی ٔب٘س ٜاظ ٔكبغُ ٔٙتمُ قسٙٔ ،ٜغجك ثب عطح ٞبی جبٔغ  ٚتفصیّی قٟط ثب ٕٞىبضی زؾتٍبٞ ٜبی شیضثظ زض اجطای
ٔبز 4 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ
 -9تٟی ٝفٟطؾتی اظ ظیط ؾبذت ٞب ،تؿٟیالت ٔ ٚؿبػست ٞبی الظْ زض اجطای تصٛیت ٘بٔ ٝثٛیػ ٜا٘تمبَ ٔكبغُ  ٚاصٙبف
ٔكٕ َٛا٘تمبَ ث ٝتفىیه زؾتٍب ٜاجطاییٔ ،تٙبؾت ثب ٚظبیف لب٘٘ٛی  ٚاذتیبضات ٞط زؾتٍب ٜزض اجطای تجصطٔ 3 ٜبز3 ٜ
تصٛیت٘بٔ.ٝ
 -10اػالْ قطایظ  ٚذسٔبت ٔٛضز ٘ظط ثطای ثٟجٛز ؾبٔب٘ ٝذسٔبت اِىتط٘ٚیىی ٔكبغُ قٟط  ٚثب٘ه اعالػبت ٔكبغُ،
اصٙبف  ٚفؼبِیتٞبی قٟطی  ٚاػالْ آٖ ث ٝازاض ٜصٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتجبضت  ٚاتبق اصٙبف قٟطؾتبٖ زض اجطای ثٙس  3ثرف
اِف ٔبز ٚ 5 ٜثٙس ت ٔبز 5 ٜتصٛیت٘بٔ.ٝ

مادٌ -6يظایف فرماودار:
زض اجطای ٔبز 6 ٜتصٛیت٘بٔٚ ٝظبیف فطٔب٘ساض ث ٝقطح شیُ ٔی ثبقس:
 -1تكىیُ جّؿبت وبضٌطٔ ٜٚحّی ثب حضٛض اػضب ٔمیس زض تصٛیت ٘بٔ ،ٝاثالؽ  ٚپیٍیطی صٛضتجّؿبت ٔ ٚصٛثبت.
 -2تمؿیٓ وبض ثیٗ اػضبی وبضٌطٔ ٜٚحّی.
 -3اضظیبثی ٔیعاٖ  ٚویفیت حضٛض ٕ٘بیٙس ٜزؾتٍبٜٞبی ػضٌ ،ٛعاضـ ٔیعاٖ اجطای ٔصٛثبت ث ٝتفىیه زؾتٍبٔ ٜجطی ٚ
ٕٞىبض ،تصوط وتجی ث ٝزؾتٍبٞ ٜبی ػض ٛوبضٌطٔ ٜٚحّی زض صٛضت ػسْ ٕٞىبضی ،ػسْ حضٛض ٔٛثط  ٚػسْ اجطای ثٛٔ ٝلغ ٚ
ٔٛثط ٔصٛثبت.
 -4تؼییٗ زؾتٛض وبض جّؿبت ثط اؾبؼ اِٛٚیت اظ جّٕ ٝتؼییٗ تىّیف ٔكبغُ  ٚاصٙبف ٔكٕ َٛا٘تمبَ  ٚپیٍیطی تحمك
ٔبز 3 ٜتصٛیت٘بٔ ٝزض ّٟٔت تؼییٗ قس.ٜ
ٕٞ -5بًٙٞؾبظی زؾتٍبٜٞبی شیضثظ قٟطؾتبٖ ثطای ا٘جبْ ٚظبیف ٔحٔ ٚ ِٝٛؿبػست ٞبی الظْ زض اجطای ٔفبز
تصٛیت ٘بٔ.ٝ

پیَست شوارُ  -1کاربرگ تٌظین صَرتجلسِ کارگرٍُ هحلی شْرستاى.....

آضْ فطٔب٘ساضی....

زؾتٛض جّؿ:ٝ
تبضید جّؿ:ٝ
ؾبػت ثطٌعاضی:
ٔحُ ثطٌعاضی:
حبضطاٖ زض جّؿ:ٝ

قطح ٌفتٍٞٛب ٔ ٚصاوطات:

ٔصٛثبت جّؿ:ٝ

آضْ قٟطزاضی...

پیَست شوارُ  -2جديل مشاغل ي اصىافی (پیًست مادٌ  3تصًیةوامٍ) كٍ تدلیل آلًدگی ي مساحمت زیاد ي شرایط
واایمه ومی تًاوىد در محديدٌ شُر فعالیت كىىد ي مشمًل تعطیل ي اوتقال قطعی تٍ خارج از شُر یا شُرک صىعتی،
مجتمع َاي صىفی مجاز ي شُرکَاي كشايرزي می تاشىد.
ردیف

ًام شغل/صٌف

1

أبوٗ تِٛیس ،ثؿت ٝثٙسی  ٚا٘جبض ٔٛازقیٕیبیی ذغط٘بن (*) ٚ
ٔٛاز ٔحتطل(**)ٝ
زأساضی (ؾجه  ٚؾٍٙیٗ)

تعداد هشاغل هَجَد در شْر
دارای پرٍاًِ کسب

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ٔطغساضی  ٚپطٚضـ ا٘ٛاع عیٛض صٙؼتی
تِٛیس ٔصٛٙػبت ؾیٕب٘ی ٛٔ ٚظائیه
تِٛیس ِ ِٝٛؾیٕب٘ی  ٚپّٝ
تِٛیس وبقی  ٚؾطأیه
آجطپعی (اظ جّٕ ٝآجط فكبضی  ٚؾفبَ ،تِٛیس آجط لعالی)
تِٛیس ٌچ  ٚآٞه
ؾ ًٙثطی
ؾ ًٙوٛثی
وبضٌبٞ ٜبی تِٛیس آؾفبِت
تِٛیس قٗ ٔ ٚبؾٝ
چطْ ؾبظی
زثبغی
ؾبالٔجٛضؾبظی
ضٚز ٜپبن وٙی
وكتبضٌب ٜزاْ  ٚعیٛض
پبیب٘ٞ ٝبی ثبض  ٚا٘جبض ٔٛؾؿبت ثبضثطی
قبضغ ٌبظ زض وپؿَٛ
 ٕٝٞآة فّع وبضی ٞب (آة وبضی)
ضً٘ وبضی پطٚفیُ آِٔٛیٙیٔٛی (ضً٘ وٛض ٜی)
 ٕٝٞضیرتٌ ٝطی ٞب  ٚشٚة فّعات (اظجّٕ ٝچسٖٔ ،ؽ،
فٛالزٔ ،فطؽ  ٚثط٘ع،آِٔٛیٙی ٚ ْٛؾطة)
ٔطاوع ثبظیبثی اٚضاق ا٘ٛاع ذٛزضٛٔ ،ٚتٛض ؾیىّت ٔ ٚبقیٗ
آالت ضاٞؿبظی ،صٙؼتی  ٚوكبٚضظی
ا٘جبض ا٘ٛاع پؿٕب٘س  ٚضبیؼبت لبثُ ثبظیبفت ( فّعی،
لطاضٞ ٝب،وبغص ٔ ٚمٛا ،الؾتیه  ٚپالؾتیه ،پت ... )ٚ
تؼٕیطٌبٔ ٜبقیٗ آالت ؾٍٙیٗ

فاقد هجَز

ٍضعیت هَجَد
دارای

بدٍى

رأی

رأی

تَضیحات

