
  آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی
 تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید

 
ن کارگاههای مشـمول قـانون کـار بـا     کارفرمایا قانون کار جمهوری اسالمی ایران، 47در اجرای ماده  :1ماده 

کـه اختصـاراً قـرارداد    ( مقررات این آئین نامه اقدام به انعقاد قرارداد پرداخت پـاداش افـزایش تولیـد   عایت ر
 .با کارگران خود می نمایند )نامیده می شود

ی اسالمی کار یا  انجمن صـنفی  ااست که بین شور قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید قراردادکتبی: 2ماده 
وی از طـرف  ف و کارفرما یا نماینـدگان قـانونی   کارگران کارگاه از یک طرمنتخب یا رسمی و یا نمایندگان 

سـطح درآمـد    بردنبهتـر و تقلیـل ضـایعات و بـاال    کیفیت  یابه منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و گر دی
انتعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت کار و امور اجتماعی منعقد مـی  کارگران با رعایت اصول کلی 

 .گردد
 .به تولید مبنا محاسبه و پرداخت می شوددرصد کمی تولیدات نسبت  به تناسبتولید  پاداش افزایش: 3ماده

سـبب افـزایش   کـاال و همچنـین   نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیـت  کوشش در زمینه افزایش : 1تبصره
 .بیش از حد مجاز و نرمال گردد )مواد و محصول(میزان ضایعات 

به حد مجاز و نرمـال   نسبتافزایش یا کاهش ضایعات و یا سطح کیفیت در ارتباط با افزایش تولید  :2تبصره
 .هر کارگاه می باید در قرارداد پرداخت افزایش تولید آن کارگاه حسب مورد اثرات منفی با مثبت داشته باشد

ن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسـبه  آعبارتست از میزان تولیدی که بر مبنای  تولید مبنا :4ماده
 .می گردد
در کارگاه می باید طوری باشد که برمبنای آن درصـد افـزایش تولیـد در دوره    تولید مبنا  ماخذ تعیین: تبصره

 .تجاوز ننماید%  30تناوب مورد محاسبه از 
درصـد افـزایش تولیـد در قـرارداد      است کـه بـرای تعیـین    دوره تناوب عبارتست از طول دوره هائی: 5ماده

  . مشخص می شود و مدت آن حداکثر یکسال است
یر عمده در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذاری، نیروی کار، ماشین آالت و امثال اینها کـه  هرگونه تغی: 6ماده

 .ر خواهد شدثیر در تولید مبنا از تاریخ تغییدر وضعیت تولید مبنا موثر باشد موجب تا
قرارداد بین طرفین می تواند بصورت جمعی شـامل تمـام قسـمتها و کارکنـان کارگـاه بـوده و یـا در        : 7ماده

 .برگیرنده یک یا چند قسمت از کارگاه مربوط باشد
محصول تولید می نمایند با محاسبه و اعمال ضرایب همگن از طریـق روشـهای   کارگاههائیکه بیش از  :8ماده

 .را به یک نوع محصول تبدیل می نمایند متداول محصوالت خود



مزد «می باشند که فاقد طرح طبقه بندی  ییافزایش تولید در کارگاهها ماخذ محاسبه ریالی مبلغ پاداش: 9ماده
 »مزد مبنـا « هستندطرح طبقه بندی مشاغل  ی که داراییدر مورد کارگاهها و) قانون کار 36طبق ماده ( »ثابت

 .خواهد بود) قانون کار 36ماده  2طبق تبصره (
برکاهش ضایعات و یا  توان قراردادهایی مبنیندارد می افزایش تولید وجودکه امکان  یدر کارگاههای :10ماده

 .و یا هر دو را منعقد نمودافزایش کیفیت 
 ب با درصد افزایش تولیـد متناسآئین نامه  این 10و  3مواد حداکثر مبلغ قابل پرداخت بابت اجرای : 11ماده 

کارگـاه  یا مزد مبنای کـارگران  ابت و افزایش کیفیت جمعاً تا میزان پنجاه درصد کل مزد ثات عیا کاهش ضای
 . سال مورد قرارداد تجاوز نخواهد کرددر 
ید واحدهای ذیربط وزارت کـار و  یکول به تاؤموضوع این آئین نامه مشده  اجرای قراردادهای منعقد :12ماده

 .امور اجتماعی می باشد
مختلـف اداره کـل   صنایع و فعالیتهای  ردهای الزم نامه و هماهنگی اجرای این آئین به منظور حسن  :تبصره
 .روشها و فرمهای الزم را تهیه و اعالم می نماید مزد و  بهره وری ضوابط اجرائی، دی مشاغل،طبقه بن

موضوع این آئین نامه در مراجـع حـل اخـتالف پـیش      اختالف ناشی از اجرای قراردادهای نههرگو :13ماده 
    . رسیدگی خواهد بود قابل بینی شده در فصل نهم قانون کار

به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسـیده   11/8/70تاریخ  رتبصره د 4ماده و  13 این آئین نامه مشتمل بر
 .است

 



 بسمه تعالی
 کارگاه /شرکتپاداش افزایش تولید فرم قرارداد پرداخت 

 
 مشخصات کارگاه 

 نوع صنعت یا فعالیت -1
 انواع محصول -2
 ظرفیت اسمی -3
 نوع مالکیت  -4
 تعداد کل کارکنان  -5
 کارکنان مشمول قرارداد تعداد  -6
 

 )ریال( جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان       
7-   __________________________ 

 )ریال(جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان        
 

 )ریال(ماهانه کارکنان مشمول قرارداد جمع متوسط مزد ثابت        
8-   _________________________________ 

 )ریال( جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کارکنان مشمول قرارداد       
 
 محل کارگاه -9

 آدرس دفترمرکزی -10
  نمایندگان رسمی و منتخب کارگران    / انجمن صنفی/ بین شورای اسالمی کاراین قرارداد 

 باسامی 
 نمایندگان قانونی کارفرما باسامی/ و کارفرما

               و ضـوابط و روشـهای اجرائـی                      شـماره       11/8/70بر اساس آئین نامه مصوب مـورخ  
ر و امور اجتماعی بشرح اداره کل طبقه بندی مشاغل،مزد و بهره وری وزارت کا                    مورخ 

 .می گردد زیر منعقد
 .می باشد   لغایت                      از تاریخ     قرارداداین مدت :1ماده 



بـا ذکـر   (             تعیین گردیده و رقم آن معادل         تولید مبنا در این قرارداد با روش      :2ماده
 .نفر ساعت می باشد) معیار سنجش

ماهه            که   بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوبدرصد افزایش تولید بر اساس مازاد :3ماده 
 .می گردد ضوابط و روشهای اجرایی مزبور محاسبه ) 5(باشد طبق فرمول بند 

تولیـد در محـدوده   در هر دوره تناوب بازاء هر یک درصد افـزایش   دتولیسهم پاداش افزایش  :4ماده 
نحـوه و  ( : و محاسـبه مـی شـود    تعیـین  زیـر  مقرر در ضوابط و روش های اجرایی آئین نامه به شرح

 .گی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شودچگون
ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز در اثر اجرای این قرارداد چنانچه : 5ماده

 بلـغ پـاداش  ممی باشد،گردد،افزایش یا کـاهش ضـایعات در   درصد         و نرمال کارگاه که معادل   
 .تاثیر خواهد کردافزایش تولید باین ترتیب 

ی کارکنـان  مزد مبنـا /کل مزد ثابت یش ضایعات معادل          درصدبازاء هر          درصد افزا: الف
 .کسر خواهد شد کل مبلغ پاداش افزایش تولید از طهمربودر دوره تناوب  مشمول قرارداد

مزد مبنای کارکنان /ثابت  کل مزددرصد    کاهش ضایعات معادل      بازاء هر               درصد : ب
ضـمناً محاسـبات   . (مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش تولید اضافه خواهد شـد 

        ایـن قـرارداد  ضـمیمه  هـر دوره تنـاوب    درنرمال و نیز ضـایعات کارگـاه    ضایعات مجاز و مربوط به
  .)می باشد

یـا بـاالتر از    تر فیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پائینکیدر اثر اجرای این قرارداد چنانچه : 6ماده
. سطح کیفیت در مبلغ پاداش تـاثیر خواهـد گذاشـت   حد مجاز و نرمال کارگاه گردد کاهش یا افزایش 

 .منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشدضوابط و محاسبات مربوط باین امر و اثرات 
در ارتباط  سطح کیفیت کاال و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش بمنظور نظارت صحیح :تبصره

 :کیفیت مرکب از با افزایش تولید طرفین موافقت می نمایند کمیته نظارت بر
این امر در نسبت به اثرات منفی یا مثبت  تشکیل گردد تا بر اساس اعالم نظر آنان،                          

 . د اقدام گرددمیزان پاداش افزایش تولی



و تبصره مربوطـه در  ) 9(نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند  :7ماده
 .ضوابط و روشهای اجرائی مزبور صورت می گیرد

 در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامـل تولیـد از قبیـل سـرمایه گـذاری،     چنانچه  :8ماده
بوجود آیـد از زمـان تغییـر در     ت و امثال اینها که در وضعیت تولید موثر باشد،ماشین آال ،نیروی کار

 .محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد
بمنظور نظارت برحسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکـب از   :9ماده

  ) سمت اعضای کمیتهنام و نام خانوادگی و : ( افراد زیر تشکیل می شود
 

نسـخه       برگه در    تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل       این قرارداد مشتمل بر     ماده و    : 10ماده
به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پـس          تاریخ          در و تنظیمدر حکم واحد است که همگی 

 .باشد از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می
 
 

     / نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسالمی کار                        نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما
       نمایندگان رسمی و منتخب کارگران                     نمایندگان قانونی کارفرما / انجمن صنفی 

 

 :توضیحات راجع به این قرارداد
وابط و روش های اجرائی آئـین  ضبا توجه به این قرارداد  9کمیته نظارت موضوع ماده  پیش بینی: الف

 .نیست نامه الزامی 
کار سه نسخه تنظیم و پس از تائید یک نسخه آن در مرجع ذیربط در وزارت  دراین قرارداد حداقل : ب

 .و امور اجتماعی نگهداری می شود
               . عایت ضوابط آئین نامه مانعی نداردپیش بینی سایر مواردی در قرارداد با ر: ج

             
 
 


