
 به نام اول معلم  

برای سرمایه گذاری آینده هيشاند ترینبهدهی آموزش کیفی سازمان،  سامان  

 

                 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) گرایش منابع انسانی ( مدیریت دولتی کارشناس ارشد حاج نوروزیجناب آقای  با حضور ارزشمند 

 سامان به اندیشمرکز همایش های   16الی 8:30،از ساعت 1398ماه  خرداد 20 دوشنبه  زمان و مکان برگزاری:

 

  انسانی کشور  ارزیاب ارشد جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع  

   ملی( –ارزیاب جایزه تعالی منابع انسانی )موسسه مطالعات منابع انسانی 

  عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 

  ارائه تجربه برتر در خصوص منتورینگ در چهاردهمین کنفرانس مدیریت 

 .درپایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد 

 

 118948 شماره:

 29/01/98تاریخ: 

 آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل ، آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی آن
 

 ثبت نام :شرايط     
 

 ارسال معرفی نامه ازسازمان / شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشور  (1
بانک ملت شعبه  41/17618043به حساب جاری شماره  خالص(هزار ريال دويست و پنجاهمیلیون و  چهار) ريال 000/025/4 مبلغبه  شهریه واریزارائه فیش بانکی بابت  (2

شامل هزينه استاد،پذيرايی، بسته آموزشی و گواهی  { شرکت سامان به اندیش رهاورد یادبه نام  IR250120000000001761804341شبا  63594کد میدان هفت تیر
 { نامه

درنظر گرفته خواهد شد .تخفیف   %15نفر 8و بیشتراز %10نفر 8تا6،%5نفر 5تا3در صورت ثبت نام گروهی درکارگاه  توجه:  
تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت  کتبی(انصراف فقط به صورت 3

  شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد. نخواهدپرداخت شهریه هزینه مسترد 
خط( 10) 88318550ب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های خواهشمنداست جهت ثبت نام و کس

 تماس حاصل فرمائید. 88318551و یا نمابر 88329241و یا شماره مستقیم  (106داخلی)

جهت اطالع از تقويم دوره های آموزشی و سمینارهای ويژه سال 1398 به آدرس سايت شرکتwww.sbaco.irمراجعه نمايید.      

 ، طبقه هشتم 95تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان خردمند شمالی ، پالک  نشانی دبیرخانه :   
 Email:info@sbaco.ir            web:wwwsbaco.ir               88318551نمابر:       خط(10)  88318550تلفن :

 
 

 کلیات وتعاریف •

 تاریخچه طبقه بندی مشاغل •

 اهداف طرح طبقه بندی مشاغل •

 کاربردهای طبقه بندی مشاغل •

 انواع روشهای متداول ارزشیابی مشاغل •

 طبقه بندی مشاغل درقانون کار •

 قانون کار 48نظام ارزیابی مشاغل موضوع ماده  •

 امتیازات درارزیابی مشاغلتوزیع  •

 تشریح عوامل در ارزیابی شغل •

 عملیات اجرائی برای ارزیابی شغل وتهیه طرح طبقه بندی مشاغل •

 

طبقه بندي مشاغل مستلزم صرف وقت ، انرژي وهزينه است كه مقدار آن برحسب روش انتخاب شده ممكن است شكي نيست كه تهيه واجراي هرنوع طرح 

اهد دادكه حضور كم يا زياد شود.ولي درهرحال نتيجه اي كه اين دوره آموزشي مي تواند دربرداشته باشد به نحو شايسته اي هزينه هاي شما را بعدا كاهش خو

 وجبران مي نمايد اهداف طرح طبقه بندي مشاغل به شرح زيراست:شما را دراين دوره توجيه 

 سپردن كاربه كاردان -1

  پرداخت مزد عادالنه ومساوي براي كار مشابه درشرايط كاري يكسان -2

 رعايت شرايط احراز شغل  -3

 پيش گيري از اعمال نظرهاي شخصي احتمالي سرپرستان ومديران -4

 كاهش شكايات ونارضايتي ها  -5

 تفاهمات بين كاركنان وسرپرستانرفع سوء  -6

 كمك به كارگزيني جهت برآورد ميزان ونوع احتياجات پرسنلي در سالهاي آينده و...اينها مواردي است كه در دوره به آن پرداخته خواهد شد.  -7

... 

 

 جمع آوری اطالعات وتجزیه وتحلیل آنها •

 شناسنامه شغل •

 شرح مهارتها وتوانائیها •

 تطبیق کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل واجرای طرح •

 تعیین مزد مبنا •

 عیین ضریب ریالی وتنظیم جدول مزدچگونگی ت •

 تعیین ضریب ریالی •

 بارمالی ناشی از اجرای طرح •

 تغییرات شغلی: ارتقاء، استخدام،تنزل گروه و... •

 وظایف کمیته های طبقه بندی مشاغل •

 

 

 رهای دوره :حوم
 

 

http://www.sbaco.ir/



