راهنمای تکميلفرماطالعاتوضعيتپرداختها و ساختار نيروي كار
در سال 9317

الف  -مشخصات عمومی:
 -1نام شرکت /سازمان /موسسه را به طور کامل وخوانا درج نماييد( .توجه :درج نام کارگاه الزامی می باشد
در صورت عدم درج نام کارگاه ،اطالعات ثبت نهایی نمی شود و پیغام خطا نمایش داده خواهد شد).
-2کد کارگاه را وارد نمایید (توجه :درج کد کارگاه الزامی می باشد در صورت عدم درج کد کارگاه،
اطالعات ثبت نهایی نمی شود و پیغام خطا نمایش داده خواهد شد).
 -3نام استان و شهرستان محل استقرار واحد اقتصادي را انتخاب نماييد( .توجه :انتخاب استان محل استقرار
کارگاه الزامی می باشد در غیر اینصورت اطالعات ثبت نهایی نمی شود و پیغام خطا نمایش داده
خواهدشد).
 -4نوع فعاليت اقتصادي و نوع محصول توليدي را از گزينه هاي پيشنهادي انتخاب نماييد.
فعاليت اقتصادي بر اساس کدهاي استاندارد بين المللی تعيين شده ودر صورتی که فعاليت کارگاه با هيچ يک از
فعاليت هاي پيش بينی شده در سامانه مطابقت ندارد ،هيچ گزينه اي را انتخاب نکنيد.
 -5نوع مالکيت واحد اقتصادي مربوط را انتخاب نماييد.
 -6در اين بخش مشخص نماييد که آيا واحد اقتصادي ،داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون کار
و رفاه اجتماعی می باشد يا خير؟ گزينه مربوط را عالمت بزنيد.

ب -تعداد و ترکیب کارگران:
در این قسمت الزم است صرفا جدول مربوط به تعداد کارکنان به تفکیک جنسیت و نوع قررارداد
آنان( در مهر ماه )79تکمیل شود .
توجه :درج تعداد کارکنان الزامی است در غیر اینصورت اطالعات ثبت نمی شود و پیغام خطا نمایش
داده خواهد شد.

 -۱کارکنان اصلی واحد اقتصادي عبارتنداز :کارکنانی که به طور مستقيم با کارگاه قرارداد منعقد کرده اند (اعمم
از قرارداد دائم و يا موقت)
تعداد کل کارکنان اصلی برابر است با مجموع تعداد کارکنان با قرارداد دائم و يا قرارداد موقت ممرد ،بما تعمداد
کارکنان قرارداد دائم و قرارداد موقت زن.

تعداد این کارکنان به طور خودکار توسط سیستم محاسبه می شود.
 -۲در اين قسمت تعداد کارکنانی که بطور غير مستقيم و از طريق پيمانکاري به استخدام آن واحد در آمده انمد
درج خواهد شد .تعداد کارکنان پيمانکاري عبارتند از مجموع تعداد کارکنان مرد با قرارداد پيمانکاري بما تعمداد
کارکنان زن با قرارداد پيمانکاري .

تعداد این کارکنان به طور خودکار توسط سیستم محاسبه می شود.
 -۳در جدول مربوطه تعداد کارکنان دائمی و قراردادي (مربوط به کارکنان اصلی) و پيمانکاري را جداگانه به
تفکيک مرد و زن مشخص نماييد بطور مثال يک واحد اقتصادي در مهر  97جمعا تعداد  44کارکن اصلی دارد
که از کارکنان دايمی آن 55 ،نفر مرد و  6نفر زن و از کارکنان قراردادي آن 5 ،نفر مرد و  4نفر زن هستند.
همچنين آن واحد جمعا  15کارکن پيمانکار دارد که  14نفر آنان مرد و  5نفر زن می باشند .بنابراين جدول به
صورت زير تکميل می گردد.
تعداد کارکنان مرد
52

دائم
نفر

قراردادي
 2نفر

تعداد کارکنان زن
پیمانکاري
نفر

 6قراردادي

 91دائم
نفر

نفر

4

پیمانکاري
5نفر

ج-تغییرات پرسنلی:

تعداد کل کارکنان آن واحد اعم از اصلی و پيمانکار باتوجه به اطالعمات وارد شمده توسطط سیسطتم تکمیطل
خواهد شد .بطور نمونه در مثال فوق جمع کارکنان  55نفر می باشد.
-

-

-

اگر تعداد کل کارکنان نسبت به سال گذشته (مهر )96صرفا کاهش داشته است ،تعداد نفرات کاهش يافته را
در محل مربوط وارد نماييد .در مثال فوق اگر سال گذشته  64نفر کارگر در شرکت مشغول به کار بوده و اين
تعداد به  55نفر در سال جاري کاهش يافته باشد ،در محل مربوطه عدد  8وارد می شود.
اگر تعداد کل کارکنان نسبت به سال گذشته صرفا افزايش داشمته اسمت ،تعمدادکارکنان جديمد را در محمل
مربوط وارد نماييد ،در مثال فوق اگر سال گذشته  48نفر کارگر در شرکت مشغول به کار بوده و ايمن تعمداد
به  55نفر در سال جاري افزايش يافته باشد ،در محل مربوط عدد  ۴وارد نماييد.
گاهی ممکن است از تعداد کل کارکنان ،هم تعدادي از آن واحد اقتصادي جمدا شمده باشمند و همم تعمدادي
جديد استخدام شده باشند به طور مثال اگر:
 4نفر کارگر در طول اين يکسال از واحد جدا شده و  14نفر استخدام شدهاند ،بنابراين جمعا اين واحد  6نفر
افزايش نيروي انسانی داشته است.
چنانچه  4نفر کارگر در طول اين يکسال از واحد جدا شده و  5نفر استخدام شدهاند ،بنابراين جمعا اين واحد
 5نفر کاهش نيروي انسانی داشته است.

 چنانچه از مهر سال96تاکنون آن واحد اقتصادي کاهش نيروي انسانی داشته است ،تعداد کارکنان منفکشده را بر حسب داليل آن مشخص نماييد.
 اگر افرادي به داليلی غير از آنچه که در جدول مشخص شده است ،از واحد اقتصادي جدا شدهاند ،تعداد آنهارا در قسمت ساير وارد نماييد( ،بطور مثال استعفاي از کار ،تعطيلی کارگاه ،فوت کارگر ،اخراج و )...
 تعداد افرادي را که به دليل تعديل نيروي کار ،اخراج شده اند را در قسمت کاهش فعاليت اقتصادي واردنماييد.
 در اين بخش ،منظور از تغيير ساختار در واحد اقتصادي تغيير در نوع فعاليت آن واحد است بطور مثال يککارخانه توليد محصوالت لبنی فعاليت خود را به توليد محصوالت پروتئينی تغيير داده است و طی اين تغيير
مجبور به کم کردن تعداد نيروي انسانی خود شده است
د -امور پیمانکاری:
در قسمت مشخص نماييد که چه اموري به پيمانکار واگذار گرديده است ،اگر واحد اقتصادي بيش از يک مورد را
به پيمانکار واگذار کرده است ،تمامی مواردي که صدق میکنند را عالمت بزنيد.
هر -حقوق و مزایای پرداختی در مهر ماه سال  97به کارکنان اصلی:

جمع اقالم پرداختی به کار کنان اصلی در مهر ماه 97را به تفکيک مشخص شده درج نماييد.

در این قسمت توجه داشته باشید که این سوال فقط در مورد کارکنان اصلی آن واحد اقتصادي
تکمیل میگردد و کارکنان پیمانکاري مد نظر نمی باشند.
منظور از جمع ساير پرداخت ها ،اقالمی است که بطور مستمر براي ترميم مزد به کارگر پرداخت میگردد مانند
هزينه اياب و ذهاب و نظاير آن.

توجه :درج ارقام مربوط به جمع حقوق (مزد) ثابت یا مبنا ،جمع کل هزینه مسکن و خواربار و جمع
کل حق اوالد ضروري است و در صورت عدم ورود ارقام مربوط ،اطالعات ثبت نهایی نمی شود و پیغام
خطا نمایش داده خواهد شد..
و -توزیع مزد با حقوق ثابت(مبنا) بر حسب طبقات مزد بگیر:
 در اين بخش ميزان مزد يا حقوق ثابتی که کارکنان اصلی دريافت میکنند ،به طبقات مختلف تقسيم بنمديشده است .با توجه به ردههاي مختلف ،تعداد افراد مربوط به هر رده را درج نماييد.
 دقت کنيد که در اين مورد فقط مزد يا حقوق ثابت مد نظر می باشد و ساير مزاياي دريافتی را شمامل نممی-شود.

توجه :تعداد کارکنان بر حسب توزیع طبقات درآمدي در این قسمت باید با تعداد کارکنان اصطلی در
قسمت ب یکسان باشد .در غیر اینصورت اطالعات ثبت نشده و پیغطام خططا بطه صطورت " تعطداد
کارکنان اصلی در قسمت طبقات مزد بگیر با مجموع تعداد کل کارکنان اصطلی در قسطمت ب برابطر
نیست" نمایش داده خواهدشد.
پیغام خطا

تعداد کارکنان
اصلی

مجموع توزیع کارکنان در این سطوح باید با تعداد کارکنان اصلی برابر باشد.

ز -نظرات و پیشنهادات در مورد افزایش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی:
در اين بخش ،نظرات خود را در مورد نحوه افزايش مزد سال 1396و نظرات مربوط به افزايش مزد سمال 1397
را مشخص نماييد.

در پايان پس از تکميل فرم مذکور،گزينه ثبت اطالعات را بزنید .در صورت ثبت کامل و صحيح اطالعمات ،کد
رهگیري به شما داده خواهد شد .چنانچه بعد از خروج از سامانه  ،نياز به ويرايش اطالعات داشته باشيد و يا بمه
هر دليل از سامانه خارج شويد با اين کد می توانيد به اطالعات کارگاه خود دسترسی پيدا نماييد.

