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هـر اسـتان از    یصـنف  يهـا  کـانون انجمـن  . نامـه نیـی آ) 5(موضوع مـاده   ییکارفرما یصنف يها منانج  کانون: یاستان کانون -24
استان با توجه به تعداد اعضـا و طبـق اساسـنامه     عیصنا یصنف يها حرف و کانون انجمن یصنف يها کانون انجمن ندگانینما

  ؛شود یم لیکانون استان تشک
 یقیدست کم ده شخص حق تیبا عضو ،ییکارفرما یانجمن صنف. نامهینیآ )2(ماده انجمن صنفی کارفرمایی موضوع  :انجمن -25

استان تا سراسر کشـور   کیاز  یمورد درخواست در قسمت یائیصنعت در حوزه جغراف ایشاغل در آن حرفه ) کارفرما( یحقوق ای
  .شود یم لیتشک
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  اولفصل 
  شرایط متقاضیان اخذ پروانه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

 )متعاقباً ابالغ خواهد شدحیه در حال تنظیم بوده و اصال(
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  دوم فصل
  وظایف و تعهدات دارنده پروانه

 )متعاقباً ابالغ خواهد شداصالحیه در حال تنظیم بوده و (
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  سوم فصل

  و پروانه و تغییر مکان دفترضوابط اخذ پروانه، تمدید، انتقال، تعلیق، لغ
 )متعاقباً ابالغ خواهد شداصالحیه در حال تنظیم بوده و (
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چهارمفصل   
  شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر

  
با نوع و سـطح  اعمال مقررات متناسب و  پروانه دفتر تعهدات دارنده يفایا تخلف ازاین دستورالعمل روش رسیدگی به موارد  - 1- 4

  کند؛ مشخص می راتعهدات  يفایا تخلف از
توسـط    حسـب مـورد  هـا   مسـئولیت شـرح وظـایف و   موضوعات،  ،سازمان نیناظر فیوظا ،در دفاتر ارایهبا توجه به تنوع خدمات قابل  - 2- 4

 ؛شودیابالغ م نیو به ناظر نییسازمان تع
  ؛استدهنده خدمتعهده دستگاه ر بر خدمات واگذار شده به دفاتر ب ینظارت تخصص - 3- 4
 يهاها و دستورالعملهنام نییآو  ونیسیحاکم، مصوبات کم اصولو تعهدات مندرج در  بط، ضواطیشرا هیپروانه دفاتر مکلفند کل دارندگان - 4- 4

  ؛دنیاجرا نما و تیرا رعادهنده  خدمات يهاهمنعقده با دستگا ياه نامه متن قرارداد و تفاهم نیو همچن مرتبط
 ،دهنده خدمت يها دستگاهو  انیحقوق دارندگان پروانه، مشتر عییو تض قهیاعمال سلهرگونه از  يریلوگمنظور جه ب - 5- 4

   و 6-4بندهاي مندرج در  بیبا ترک و اعمال مقرراتدارنده پروانه تعهدات  يفایا رب نظارتکشوري و استانی  يها هتیکم
و به  گیري تصمیم اعضا تیاکثر يرأو با  1- 4اره شمجدول چارچوب  در مهیجرنوع و میزان و درخصوص  تشکیل 9- 4

 کنند؛ می شنهادیمربوط پ یمراجع قانون
  :باید شخصاً در جلسات شرکت کنند اعضا ؛خواهد شد لیتشکزیر  اعضا رییس و با حضور کمیته کشوري - 6- 4
  ؛)تهیکم رییس( اطالعات سازمان يو فناور یارتباط ،یمعاون امور پست - 1- 6- 4
 خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت سازمان؛نظارت بر دفتر  رکلیمد - 2- 6- 4
  ؛وزارت يهادیرکل دفتر هماهنگی امور استانم - 3- 6- 4
  ن؛سازما بازرسیو  یدفتر حقوق رکلیمد - 4- 6- 4
  ؛سراسري کانون رییس - 5- 6- 4
 :ندکدعوت  تهیو مدارك الزم به جلسه کم حاتیتوض ارایه براي أيبدون حق ررا  ریحسب مورد اشخاص زتواند  یس کمیته میری - 7- 4
 ؛منطقه رکلیمد - 1- 7- 4
 ؛کارگروه  ندهینما - 2- 7- 4
  ؛دارنده پروانه - 3- 7- 4
  ؛مرتبط با دستورکار جلسه دهندهدستگاه خدمت ندهینما - 4- 7- 4
  با دستورکار جلسه؛ ناظر مرتبط - 5- 7- 4
 ؛استانی انجمن رییس ،یکانون استان لیو در صورت عدم تشک یکانون استان رییس - 6- 7- 4
 :وظایف کمیته کشوري - 8- 4
 ؛تعهدات دارندگان پروانه يفایا تخلف ازدرخصوص موارد  یاناست يها تهیمدارك واصله از کم یبررس - 1- 8- 4
دارنده  تعهدات يفایاتخلف ازموارد  در خصوص یاستان يها تهیه شده توسط کمیارا هاي شنهادیو پها میتصم یبررس - 2- 8- 4

روانه و حسب پ رندهدا اتیو دفاع یاستان يها تهیبر اساس اسناد و مدارك واصله از کم لغو پروانه یاخدمات  قیتعل ،پروانه
به مراجع  شنهادیو ارسال پ 1- 4شماره جدول در چارچوب  یینها میدهنده و اتخاذ تصم دستگاه خدمت ندهیمورد نما

 ؛مربوط یقانون
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 ؛در سال جریمه بار سابقه) 3( سه از شیب يپروانه دفاتر دارا دیخصوص تمد در يریگ میتصم - 3- 8- 4
 ؛دفاتر تیریتعهد دارندگان پروانه در سامانه مد يفایا تخلف ازاتخاذ شده درخصوص موارد  ماتیتصم ثبت - 4- 8- 4
 ؛یاستان يها تهیکم شنهاداتیدر خصوص اعتراضات مرتبط با پ میو اتخاذ تصم یدگیرس - 5- 8- 4
 ؛جلسات رخانهیو محل دب ریدب نییتع - 6- 8- 4
 :اعضا باید شخصاً در جلسات شرکت کنند خواهد شد؛ لیتشکزیر اعضا  رییس و با حضور کمیته استانی - 9- 4
 ؛)تهیکم سییر(طقه سازمان من رکلیمد - 1- 9- 4
 ؛استان مربوط يزیر و برنامه تیریسازمان مد رییس - 2- 9- 4
 .)کانون استانی تشکیلدر صورت عدم (یس انجمن استانی یی یا رکانون استان رییس - 3- 9- 4
 :ندکدعوت  تهیو مدارك الزم به جلسه کم حاتیتوض ارایه براي أيبدون حق ررا  ریحسب مورد اشخاص زتواند  یس کمیته مییر - 10- 4
 ؛ارتباطات و فناوري استان رکلیدم - 10-1- 4
 ؛منطقه یکارشناس حقوق - 10-2- 4
 با دستورکار جلسه؛ دارنده پروانه مرتبط - 10-3- 4
 ؛دهنده دستگاه خدمت ندهینما - 10-4- 4
 .دستورکار جلسهناظر مرتبط با  - 10-5- 4
 :وظایف کمیته استانی به شرح زیر است -11- 4
 ؛عهدات دارندگان پروانهت يفایا تخلف ازدر خصوص موارد  نیناظر يگزارشات و مدارك واصله از سو یبررس  -1- 11- 4
دستگاه  ندهیدارنده پروانه و حسب مورد نما اتیبر اساس اسناد و مدارك واصله، دفاع ،یافتیدر اتیشکا یبررس  -2- 11- 4

شده در  ینیب شیتعهدات پ يفایا تخلف ازمتناسب با موارد  يکشور تهیبه کم شنهادیپ ارایه و یشاک ایدهنده و  خدمت
 ؛1-4 شمارهجدول 

 ؛يکشور تهینشده باشد به کم ینیب شیپ 1- 4شماره جدول  تعهدات در يفایا تخلف ازکه موضوع  يمربوط به موارد ارسال مدارك  - 3- 11- 4
 ؛تعهدات دارندگان پروانه در سامانه تخلف از ایفاياتخاذ شده و نحوه اعمال مقررات در خصوص موارد  ماتیتصم ثبت  -4- 11- 4
اطالعات  يکل ارتباطات و فناور در محل ادارات یاستان يها تهیکمجلسات در محل ستاد سازمان و  يکشور تهیکمجلسات  -12- 4

 ؛شودیاستان مربوط برگزار م
  ؛یابد رسمیت میو جلسات کمیته استانی با حضور هر سه عضو عضو از پنج عضو  سهحداقل جلسات کمیته کشوري با حضور  - 13- 4
ستان نتوانند یک انجمن منتخب به عنوان نماینده هاي سطح ا در صورتی که یک استان فاقد کانون یا انجمن استانی باشد و انجمن - 14- 4

در صورت عدم دریافت پاسخ . شود استعالم و بر آن اساس اقدام میاستان  یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ادارهمعرفی کنند موضوع از 
 ؛کند در جلسات شرکت می ، نماینده کانون سراسري به عنوان عضو کمیته استانیاستان یتعاون، کار و رفاه اجتماعکل  از اداره

 : است 1-4هاي هر کدام به شرح جدول شماره  و میزان جریمهتعهدات  يفایا تخلف ازموارد  -15- 4
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  هاتعهدات و جریمه تخلف از ایفايانواع   - 1-4شماره جدول 

جریمه تکرار میزان   جریمه تکرارمیزان   جریمهمیزان   تعهد ایفاي تخلف ازنوع  ردیف
  مجدد

وه مازاد بـر هزینـه خـدمات ابالغـی از     اخذ وج  1
  سوي سازمان

برابـر مبلـغ اضـافه     3پرداخت 
تـا   مـه یعنـوان جر ه ب یافتیدر

 2ســقف مبلــغ جریمــه ردیــف 
+  جدول پیوست اصول حـاکم 

ـ عودت مبلغ مازاد در بـه   یافتی
  یمنف ازیامت 50+ یمتقاض

 نیـی تع مـه یپرداخت سـقف جر 
 وستیجدول پ 2 فیشده در رد

ــغ  عــودت+ اصــول حــاکم  مبل
 6+ یبـه متقاضـ   یافتیمازاد در
 75+ همان خـدمت   قیماه تعل

  یمنف ازیامت

  لغو پروانه

2 
اسـناد و مـدارکی    و افشاءعدم حفظ و حراست 

دهنـده نیازمنـد    خدماتکه به تشخیص دستگاه 
  .است نگهداري و مراقبت

پرداخت سـقف جریمـه تعیـین    
جدول پیوست  1شده در ردیف 

  فیامتیاز من 100+اصول حاکم 

پرداخت سقف جریمه تعیین شده 
جدول پیوست اصـول   1در ردیف 
ــاکم  ــاه تعلیـــق  6+ حـ % 50مـ

ــا  ــدمات ب ــه   خ ــخیص کمیت تش
  امتیاز منفی 150+ کشوري

  لغو پروانه

اسـناد و مـدارك    ،پروانه کردن یا مخدوش جعل  3
 لغو پروانه جدولاین  2مشابه ردیف  این جدول 2مشابه ردیف   ها کردن آن یا مخدوش کنندگان خدمات تامین

عدم احراز هویت خدمات گیرندگان بر اساس قـوانین    4
 لغو پروانه این جدول 2مشابه ردیف  این جدول 2مشابه ردیف   هاي مرتبط نامه ها و آیین و مقررات، دستور العمل

5 
گیرنـدگان، بـه    واریز وجوه دریـافتی از خـدمات  

تعیین شده از  )هاي( غیر از حساب )یهای(حساب
  دهنده به هر دلیلخدمات  دستگاهوي س

ــز  3پرداخــت  ــغ واری برابــر مبل
نشده بـه ازاي هـر روز تـاخیر    

تـا سـقف مبلـغ     بعنوان جریمه
جدول پیوسـت   1جریمه ردیف 
ــز وجــوه +  اصــول حــاکم واری

+  بـه حسـاب دسـتگاه    مربوط
  امتیاز منفی 150

  -  لغو پروانه

 -  -  لغو پروانه  ییر مکان دفتر بدون موافقت منطقهتغ 6

7 
واگذاري یا انتقال امتیاز پروانـه بـدون اخـذ مجـوز از     

 -  -  لغو پروانه  سازمان تحت هر عنوان

8 
ه خدمات در مکانی غیر از مکان تعیین شده یارا

 -  -  لغو پروانه  منطقه در پروانه بدون موافقت

 -  -  لغو پروانه  عدم اقدام به تمدید پروانه در مهلت مقرر 9

تغییر و کاهش مسـاحت دفتـر بـدون موافقـت       10
 منطقه

مبلغ جریمه تعیـین شـده   % 20
ــف  ــت   1در ردی ــدول پیوس ج

  امتیاز منفی 50+ اصول حاکم 

مبلغ جریمه تعیین شده در % 30
جدول پیوسـت اصـول    1ردیف 
  امتیاز منفی 100+ حاکم 

  لغو پروانه

  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 50+ اخطار کتبی   از منفیامتی 25+ تذکر کتبی  غیبت بیش از یک روز دارنده پروانه 11
  تعلیق خدمات  نفیمامتیاز  75+ اخطار کتبی   امتیاز منفی  50+ تذکر کتبی   عدم همکاري با بازرسان و ناظران اعزامی سازمان  12
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جریمه تکرار میزان   جریمه تکرارمیزان   جریمهمیزان   تعهد ایفاي تخلف ازنوع  ردیف
  مجدد

هاي عدم همکاري با بازرسان و ناظران دستگاه  13
  خدمات دهنده و سایر مراجع قانونی و نظارتی

خـــدمات بـــا  % 50ق تعلیـــ
تشخیص کمیتـه کشـوري بـه    

  امتیاز منفی  25+ ماه  3مدت 

 3تعلیق کلیه خدمات به مدت 
ماه با تشخیص کمیته 

  امتیاز منفی 50+ کشوري
  تعلیق خدمات

  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 150+ اخطار کتبی   امتیاز منفی 75+ تذکر کتبی  بانکی عدم نصب دستگاه کارتخوان  14

15 
یري کارکنان فاقد گواهینامـه آموزشـی   به کارگ

  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 50+ اخطار   امتیاز منفی 30+ تذکر   هاي دفاتر معتبر مرتبط با فعالیت

فضاي دفتـر بـه   % 40کمتر از اختصاص حداقل   16
  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 100+ اخطار   امتیاز منفی 50+ اخطار   خدمات گیرنده

سـر درب دفتـر مطـابق بـا     عدم نصب تـابلوي    17
  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 75+ اخطار   امتیاز منفی 50+ اخطار   دستورالعمل مربوط

  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 100+ اخطار   امتیاز منفی 50+ اخطار   عدم رعایت مقررات طرح تکریم ارباب رجوع  18

19  

میز، (فنی و اداري  امکاناتعدم تجهیز دفتر به 
 کـت مـراجعین، کپسـول اطفـاي    صندلی و نیم

تجهیـزات رایانـه متناسـب بـا     یا  دزدگیرحریق، 
، نمابر، خطوط ارتباطی و تمام ارایهخدمات قابل 

  )برودتیوسایل حرارتی و 

  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 100+ اخطار   امتیاز منفی 50+ اخطار 

ه خدمات بـه  یعدم وجود امکانات الزم براي ارا  20
 و سالمندانجانبازان، معلوالن 

  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 30+اخطار   منفیامتیاز  10+ تذکر 

21 
هـاي   نامه و دسـتورالعمل  عدم رعایت مفاد آیین

تعلیق خدمات مرتبط با   امتیاز منفی 50+ اخطار   منفیامتیاز  30+ تذکر   دهندهاجرایی مربوط به دستگاه خدمات
  دستگاه

ـ تمد ،رصـدو  ایفاي تعهدات دستورالعمل تخلف از  22  د،ی
  لغو پروانه  امتیاز منفی 50+ اخطار   منفیامتیاز  25+ تذکر   لغو پروانه ی ونشان رییتغ ،ازیانتقال امت

23  
ــتورالعمل  ــداري دس ــدم نگه ــنامه ع ــا، بخش ــا،  ه ه

هـاي ابالغـی از طـرف     ها و فهرست تعرفه نامه آیین
دهنـده و سـایر مراجـع     خدمات هاي سازمان، دستگاه

  ذیصالح

  تعلیق خدمات  امتیاز منفی 30+ اخطار   منفیامتیاز  10 +تذکر 

 
 اقدام خواهد شد؛کشور  يو مقررات جار نیقوان بر اساس 1- 4در خصوص تخلفات خارج از جدول شماره  - 1- 15- 4
و  یقیاشخاص حق ریدهنده و سا خدمت يها، دستگاهمشتریان يریگیپ مانع  موضوع این دستورالعملاعمال مقررات  - 15-2- 4

  نیست؛ صالحیمراجع ذ ریدارنده پروانه، از سا تخلفاز  دهیخسارت د یوقحق
توسط سازمان، مراتب  يها ها و دستورالعملنامهنییو آ ونیسیاصول حاکم، مصوبات کمموضوع تعهدات  يفایا تخلف ازدر صورت   - 3- 15- 4

 ؛دمقررات خواهد شاعمال در چارچوب مفاد این دستورالعمل و  یبررس 9- 4و  6- 4 بندهاي موضوع هاي کمیته
 ؛از تاریخ ابالغ استدو ماه تا ، حداکثر نقدي مهیجرمهلت پرداخت  - 15-4- 4
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تخلف از در موعد مقرر و رفع موارد  دیه درخواست تمدیمشروط به ارا ابدیاعتبار پروانه خاتمه  ق،یدر زمان تعل که یدرصورت  - 15-5- 4
 ؛کرد اقدام خواهد دیتمد يدر چارچوب مقررات برا ،قیتعل انی، سازمان پس از پاایفاي تعهد

در  ایشود  ازیامت 200از  شیب سال کیاختصاص داده شده به دارنده پروانه در طول  یمنف ازاتیجمع امت که یدر صورت - 15-6- 4
 ؛شود، پروانه دفتر لغو خواهد شد شتریب یمنف ازیامت 500از ) سال 5( طول دوره اعتبار پروانه

دهنده، توسط خدمت يهابا دستگاهمنعقده بین دارنده پروانه   نامهتفاهمقراردادها و موضوع تعهدات  يفایا تخلف ازموارد  - 15-7- 4
دستورالعمل،  نیا 1-4جدول شماره  مطرح و مطابق استانی تهی، موضوع در کمتخلفدر صورت احراز  و یمناطق بررس

 ؛اعمال مقررات خواهد شد
 نییدهنده باشد، مطابق ضوابط تع تگاه خدمات دس ياز سو ، به دلیل اقدام یا عدم اقدامتعهدات يفایا تخلف ازچنانچه  - 15-8- 4

 ؛شودیکشور، اقدام م یو استخدام يسازمان ادار توسطشده 
 ازدارنده پروانه تا دو سال شده باشد  یمراجع قانون ياز سو یاحکام قطعدر صورتی که تخلف دارنده پروانه منجر به صدور  - 15-9- 4

 ؛روم خواهد شدمح 14- 15- 4تا  10- 15- 4موضوع بندهاي  تشویقی امتیازات
در ( وي یمنف ازاتیامت )%25( ،درده باشنک افتیدر یمنفمتوالی امتیاز شش ماه حداقل پروانه  دارنده که یدر صورت -15-10- 4

 ؛حذف خواهد شد) صورت وجود
مدت اخذ شده  یمنف امتیازات )%50(، نداشته باشد یمنف که دارنده پروانه در سال آخر اعتبار پروانه، امتیاز یدر صورت -15-11- 4

 ؛خواهد شدحذف  بار پروانهاعت
 يمندتیرضا )%80(از  شیب ازیامت ،یافتیاز خدمات در انیمشتر تیرضا زانیم یکیالکترون يهایکه در نظرسنج يدفاتر -15-12- 4

 ؛حذف خواهد شد )در صورت وجود( یابیسال مورد ارز یمنف امتیاز )%50( ند،یرا اخذ نما
اختصاص داده شده در  یمنف ازاتیامت )%50( ،شده باشدسب ک%) 80(ي تمندیرضا یدر سه دوره متوال که یدر صورت -15-13- 4

 ؛اعتبار پروانه حذف خواهد شدمدت 
 ؛در اولویت قرار خواهند داشت، در واگذاري خدمات جدید باشندنکرده  افتیدر یمنف ازیساالنه امت یابیدفاتري که در ارز - 14- 15- 4
ه ینسبت به ارا ،تعهد يفایا تخلف ازرات، ضمن رفع موارد اعمال مقر هیشده در ابالغ نییاست ظرف مدت تع موظفپروانه  دارنده - 15- 15- 4

 ؛کند، اقدام ربطیبه منطقه ذ ازیگزارش مکتوب اقدامات انجام شده به همراه مستندات مورد ن
است ظرف  موظفپروانه   نشود، دارنده پذیرفته یاستان تهیپروانه توسط کم دارنده يه شده از سویگزارش ارا که یدرصورت -15-16- 4

 ؛کندنسبت به اصالح موارد اقدام  يکار روز 10مدت 
نحوه  .شود یانجام م شکایات و پاسخگوییسامانه  قیمربوط به نحوه عملکرد دفاتر از طر اتیو شکا شنهاداتیپ فتدریا -15-17- 4

 ؛استپروانه دارندگان ریدر خصوص سا یابالغ يها همانند روش ییگو پاسخ
 نییپروانه و مدارك و مستندات در مراحل رسیدگی قبل از تع تعهدات دارندهتخلف از ایفاي کلیه مراحل رسیدگی به  -15-18- 4

  .استکننده ممنوع دگیمحرمانه بوده و افشاي آن از سوي مراجع رسی مه،یجر
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پنجمفصل   
  بندي دفاتر نظارت و ارزیابی عملکرد و ضوابط رتبه

  
 است؛به آنها  یازدهیو امت یابیانجام ارز وهیها و شآن يبند  رتبهدفاتر و  یابیارز يارهایمع نییدستورالعمل، تع نیا نیهدف از تدو - 1- 5
  ؛شودانجام می 1-5 شماره ارزیابی دفاتر بر اساس جدول - 2- 5
  ؛شودانجام می 1-5 جدول شماره 3تا  1هاي  ردیفارزیابی متقاضیان دریافت پروانه بر اساس  - 3- 5
پس از اعمال تغییرات در ، 1-5شماره  جدولدر صورت تغییر وضعیت دفتر در خصوص هر یک از معیارهاي ارزیابی موضوع  - 4- 5

  اي بعدي لحاظ خواهد شد؛امتیازات جدید، در ارزیابی دورهها توسط ادارات کل، سامانه توسط دارنده پروانه و تایید آن
دفاتر بر اساس برنامه تعیین شده از سوي سازمان، مورد بازدید قرار خواهند گرفت و نتایج حاصـله از ایـن بازدیـدها توسـط      - 5- 5

 شود؛مدیریت دفاتر ثبت می مانهاظرین در سان
 جـدول معیارهاي دفتر بر اساس  رتبهمحاسبه و  1-5 جدول شمارهاساس هاي شش ماهه بر  دورهدفاتر در  ارزیابیامتیازات  - 6- 5

 د؛شو تعیین می 2-5 شماره
 2-5 ضـوع جـدول شـماره   مو  رتبـه تعیـین  ضـوابط   از شمولدستورالعمل  نسال از ابالغ ای سهتا دفاتر پیشخوان روستایی  - 7- 5

 ضوابط مربوط تدوین و ابالغ خواهد شد؛ ،مستثنی بوده و پس از مدت مذکور
بر . شودتواند ارایه دهد، با توجه به تعداد خدمات قابل ارایه در محدوده شهر یا روستا تعیین میتعداد خدماتی که هر دفتر می - 8- 5

 رتبـه درصد خدمات یاد شـده و دفـاتر    70دو حداکثر  رتبهدفاتر درصد خدمات مذکور،  30سه، حداکثر  رتبهاین اساس دفاتر 
 کنند؛ارایه  توانندیک همه خدمات را می

کل، موضوع در کمیته  یک نباشند با پیشنهاد اداره رتبهشرایط تعیین شده براي دفاتر  واجدچنانچه دفاتر موجود در یک شهر  - 9- 5
 .شودگیري می کشوري طرح و تصمیم
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  معیارهاي ارزیابی دفاتر -1-5ره شما جدول

حد   سنجه  معیار ارزیابی  ردیف
  سقف امتیاز  امتیاز  مطلوب

 70  10  متر120 متر 50متر مازاد بر  10به ازاي هر فضاي دفتر 1

 مکان استقرار دفتر 2
 50 در طبقات داراي آسانسور و یا پله برقی 150 150    همکف

 75 75    حقوقی نوع شخصیت دارنده پروانه 3

 تعداد پرسنل 4
 200 10  نفر 20  شاغل موجود در فهرست بیمه  فردبه ازاي هر 

از  تیقانون جامع حما 13ماده موضوع  فردبه ازاي هر 
 حقوق معلوالن

 60 20  نفر 3

 دارنده پروانه سابقه فعالیت 5
پروانه از سازمان پروانه دارنده  به ازاي هر سال فعالیت

 150 15  سال 10  پیشخوان

6 
مندي مردم از  میزان رضایت

خدمات بر اساس نتایج نظر 
 )درصد(سنجی 

  70تا  51

-  

50 

- 
 100 80تا   71از 

  170 90تا  81
  250 100تا  91

7 
انجمن صنفی /امتیاز کانون

 به دفتراستانی 
-  -  45 

امتیاز منفی موضوع جدول   8
  1-4شماره 

-  -  - 
  

  ردفات رتبهتعیین  معیار - 2-5 جدول شماره

  ه دفتررتب  امتیاز  سطح جغرافیاي  ردیف

 کالن شهرها 1
  یک 1000الی  650
 دو 649الی  300

 سه 300زیر 

هـا بـه اسـتثناي     مراکز سایر اسـتان   2
  کالن شهرها

 یک  1000الی   500
 دو 499الی   250

 سه 250زیر 

3  
 نفـر  50.000بـیش از  بـا  شهرهاي 

ها و  استان ي مراکزبه استثناجمعیت 
 شهرها النک

 یک  1000الی   400
 دو  399 الی  200

 سه 200زیر 

  جمعیت نفر 50.000زیر  يشهرها  4
 یک  1000الی   300
 دو 299الی   150

 سه 150زیر 
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  ششمفصل 

  هاي کارفرمایی استانی هاي موجود در انجمن ها و پتانسیل برداري از ظرفیت  نحوه بهره
  در امور اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتر) قانون کار جمهوري اسالمی ایران 131موضوع ماده (  

  
کانون استانی و در صورت عـدم وجـود کـانون    کل به  اتادار صیکارگروه با تشخ رخانهیدب فیاز وظا یبخش ایهمه تفویض  - 1- 6

 ؛، بالمانع استانجمن استانی استانی به
براي انجام امور اجرایی دفاتر  )انجمن استانی ،در صورت عدم وجود کانون استانی(ون استانی کان یدر صورت اعالم آمادگ - 2- 6

 ؛بالمانع استمناطق  صیبا تشخ  آنبه  مذکوراز امور  یبخش ایهمه  يواگذار ،الزحمه حق افتیدربدون 
کانون سراسري از ظرفیت در صورت نیاز به هماهنگی در سطح کشور و موضوعات مرتبط با بیش از یک استان، سازمان  - 3- 6

 ؛کند استفاده می
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