
اضافه کار هر ساعتحق الزحمه به ریالاضافه کار هر ساعتحق الزحمه به ریالاضافه کار هر ساعتحق الزحمه به ریال
5,114,48539,7806,089,10047,3607,589,10059,026سال اول

فدراسیون نجات غریق و غواصی
جدول حق الزحمه ماهیانه و اضافه کار ساعتی منجیان غریق اماکن آبی در سال 1393

سنوات خدمت
منجی درجۀ 1منجی درجۀ 2کمک منجی

5,114,48539,7806,089,10047,3607,589,10059,026سال اول
5,264,48540,9466,239,10048,5267,739,10060,193سال دوم

6,389,10049,6937,889,10061,360سال سوم
6,539,10050,8608,039,10062,526سال چهارم
6,689,10052,0268,189,10063,693سال پنجم
6,839,10053,1938,339,10064,860سال ششم
6,989,10054,3608,489,10066,026سال هفتم

7,139,10055,5268,639,10067,193سال هشتم
7,289,10056,6938,789,10068,360سال نهم

7,439,10057,8608,939,10069,526سال دهم
7,589,10059,0269,089,10070,693سال یازدهم

7,739,10060,1939,239,10071,860سال دوازدهم
7,889,10061,3609,389,10073,026سال سیزدهم

8,039,10062,5269,539,10074,193سال چهاردهم
8,189,10063,6939,689,10075,360سال پانزدهم

750,0001,250,000فوق العادة سرمنجی
فوق العادة سختی کار در 

استخرهاي شلوغ و همچنین 
منجیان دریا

1,312,5001,500,000

توضیحات :
1)  به علت شرایط خاص کاري منجیان غریق در اماکن آبی هر 6 ساعت کار در روز معادل یک روز کاري کامل ( 8 ساعت) در جدول محاسبه گردیده است و پرداخت حق الزحمه کمتر از 156 ساعت در ماه براساس 

توافق مندرج در قرارداد فی مابین مدیر اماکن و منجیان غریق می باشد.
2)  دستمزد مدیران استخرها در صورت داشتن گواهینامۀ نجات غریق درجه یک یا دو به مأخذ دستمزد سال پانزدهم منجیان درجه دو و درجه یک پرداخت می شود.

3)  مبالغ مندرج در جدول، کمینۀ پرداختی به منجیان غریق براي 156 ساعت کار در ماه است که براساس حداقل دریافتی اعالم شده از طریق وزارت رفاه، تعاون و امور اجتماعی تعیین شده است.

4)  میزان کار در روز شش ساعت ( در هفته 36 ساعت) و یک روز تعطیلی در هفته با نظر مدیر استخر و بیش از آن اضافه کاري محسوب می شود. تعطیالت رسمی در مدت قرارداد جزء ساعت کار منجیان محاسبه 
می گردد و در صورت حضور در استخر به صورت اضافه کار پرداخت می شود.

5)  بیشینۀ اضافه کاري روزانه 4 ساعت تعیین می شود.
6)  براي منجیان/مدیران که از ابتداي روز به کار مشغولند و به صورت تمام وقت فعالیت می کنند، از ساعت 18 لغایت 22 به میزان 15% و از ساعت 22 لغایت 6 صبح به میزان 40% عالوه بر حق الزحمۀ کار عادي به 

منجی تعلق می گیرد. چنانچه اماکن آبی بنا به ضرورت به طور موقت از سوي مدیریت تعطیل می گردد و در صورت حضور منجیان در محل حق الزحمه می بایست پرداخت گردد.
7)  براي مناطق گرمسیري کشور 20% به پایۀ حقوق در استخرهاي روباز اضافه می شود.

13)  سابقۀ  سنواتی منجیان غریق بر اساس کار انجام شده  و آمادگی در هر سال تعیین می گردد.

7)  براي مناطق گرمسیري کشور 20% به پایۀ حقوق در استخرهاي روباز اضافه می شود.
8)  براي منجیان سواحل دریا  20% به پایۀ حقوق اضافه می شود.

9)  براي استخرهاي سرپوشیده که منجیان آن در طول سال به فعالیت مشغول اند و بر اساس مدت کارکرد، عیدي تعلق می گیرد.
10)  مدیران استخرهاي روباز در پایان قرارداد موظفند با پرداخت مطالبات قانونی متعلقه به منجیان غریق با آنها تسویه حساب نمایند.

11)  بر اساس قانون وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی منجیان غریق بر اساس مدت کارکرد مشمول مقررات قانونی و مصوبات دو سازمان مذکورند.
12)  کارفرمایان و صاحبان استخرها باید نسبت به تأمین بیمۀکامل دیه اماکن آبی و شناگران اقدام  و از بکارگیري منجیان فاقد آمادگی معتبر خودداري نمایند.

14)  براي  منجیان غریق که گواهینامۀ دورة کمکهاي اولیه و حیات بخشی را از مرکز پزشکی دریافت نموده اند، 15 % به حقوق پایه اضافه می گردد.
15)  منجیان غریقی که در هر استان مشغول به کار خواهند شد در دوره هاي آمادکی همان استان شرکت می نمایند.

16)  افزایش حق الزحمۀ منجیان:  از سال  15 به بعد به ازاء هر سال 150/000 ریال به حقوق منجیان غریق اضافه می گردد.

سید مصطفی میرسلیم
رئیس فدراسیون


