
شاهرخ کرامت خواه: تنظیم کننده:نکاتی در مورد حقوق و دستمزد با مثال

افزایش حقوق سالیانه طی دستورالعمل اداره کار
روز حق بیمه پرداخت نموده است720ضمنا نامبرده قبال بیش از استخدام گردیده 1/4/93آقاي سهرابی با حقوق و مزایا ذیل در 

جمعحق اوالدبنحق مسکنفوق العاده شغلحق جذب حقوق پایھ
6,089,100500,000300,000200,000800,000608,9108,498,010

صادر می نمائید 94واحد اداري حکم جدید مطابق دستورالعمل افزایش حقوق 1/1/94در تاریخ 
در سایر سطوح حقوقی ضمنا حق درصد افزایش 17وریال روزانه مزد سنوات 10,000مبلع ریال و 7,124,250مبلغ 94حداقل حقوق : دستورالعمل اداره کار

.میگرددریال تعیین 1,100,000ریال وبن 200,000مسکن 

جمعحق اوالدبنحق مسکنفوق العاده شغلحق جذبحقوق پایھ
7,124,250585,000351,000200,0001,100,000712,42510,072,675

ریال پایه سنوات اعمال نمیشود زیرا نامبرده در این شرکت یکسال سابقه ندارد10,000افزایش روزانه :1نکته
شود زیرا مزایاي به تبع شغل می باشنددر حق جذب و فوقالعاده شغل اعمال میدرصدي 17افزایش :2نکته
حداقل حقوق همان سالحق اوالد در هر سال براي یک اوالد برابر است با : 3نکته

واحد اداري حکم افزایش سنوات اعمال می نماید و حکم جدید صادر میگردد1/4/94در تاریخ 

جمعحق اوالدبنحق مسکنشغلفوق العادهحق جذبحقوق پایھ
7,424,250585,000351,000200,0001,100,000712,42510,372,675

ریال بابت پایه سنوات به حقوق پایه نامبرده افزوده گردید300,000همانطور که مشاهده میشود مبلغ 
.حکم جدید صادر می نمایداداري بابت دستورالعمل افزایش حقوق سالیانه اداره کار واحد 1/1/95در تاریخ 

درصد افزایش 14ریال روزانه پایه سنوات در سایر سطوح حقوقی 10,000ریال و 8,121,660مبلغ 95حداقل حقوق :دستورالعمل
.ودریال تعیین میش1,100,000ریال و بن 200,000و حق مسکن 

جمعحق اوالدبنحق مسکنفوق العاده شغلحق جذبحقوق پایھ
8,463,645666,900400,140200,0001,100,000812,16611,642,851

درصد افزایش در حقوق پایه و مزایاي به تبع شغل14مبلغ حقوق نامبرده حداقل حقوق نیست 29/12/94بدلیل اینکه در تاریخ 
.استاعمال گردیده 

اعمال خواهدشد که یکسال از 1/4/95در تاریخ )مزدسنوات(ریال پایه سنوات10,000ضمنا چون سال گذشته افزایش روزانه 
.نامبرده خواهد گذشت) 1/4/94(آخرین دریافت سنوات 

..............................................................................................................................................
:مرخصی 

طبق آنچه قانون کار تعیین نموده بابت هر سال کار یکماه مرخصی با احتساب جمعه ها
استفاده نمائید واحد اداري ورت استفاده از مرخصی جمعه ها محاسبه نمیشود مثال پنجشنبه و شنبه اگر از مرخصیبا توجه به اینکه طی سال در ص



روز کاري طلب مرخصی سالیانه میشود26جمعه از یک ماه کسر و4پسجمعه را جز مرخصی شما در نظر نمیگیرد 
:توضیحی در مورد کارکرد

رکرد اگر بخواهیم از کارکرد تعریفی ساده داشته باشیم باید بگویم میزان وقت صرف شده یا مقدار کار انجام شده با توجه به نوع کارمیتوان کا
مقدارشودو اگر به تعداد تولید سنجیده)بجز زمان نهار و نماز(ور در محل کارخانه و انجام امور محوله کارکردساعتی ماـــــــــمثال حض.نامید 
مان کارکرد ما خواهد بودتولید

:روزانه ساعات کار
44÷6=7,20ساعت در هفته عنوان شده بجز روزهاي جمعه که تعطیلی هفتگی خواهد بود پس 44در قانون کار صراحتا 

ئیمرا استفاده می نما7,33البته چون محاسبات در نرم افزار و ماشین حساب بر مبناي ده دهی می باشد ما عدد
این عدد یعنی حضورکاري در محل کار براي انجام امورمحوله است و ضمنا وقت نماز و نهار به آن اضافه میشود که میدانیم 

در دستگاه کارت ساعت ورود و خروج بصورت پیش بینی شده از ساعت حضور ما کسر تا حضور کاري تعیین شود
:ساعت مبنا 

ضروري استذکر چند نکتهقبل از تعریف ساعت مبنا 
44*4=176مجموع ساعت حضورکاري ما در یک ماه معادل ) الف
4*7,20=29,3) جمعه(دریافت می نمائیم )7,33(7,20روزکاري ما یک روزمعادل6هر) ب 
2*7,20=14,7ی تعلق میگیرد صروزکاري مرخ2هرماه ) ج

حقوق و دستمزد نباید ازحقوق ما،و با این تعریف دیگر در ادبیاتمیشود این یعنی ساعت مبناي دریافت 220مجموع ساعات فوق در یک ماه عدد 
،چرا؟ مگر زمانی که واقعا حضورکاري داشته باشیمساعت کارکرد استفاده نمود 220کلمه یا جمله 

.خواهم کردحال این ساعت مبنا کجا کاربرد دارد عرضکار نمیکنیم ولی حقوق می گیریم،مرخصی یا تعطیالت رسمی جمعههايما روز*
:بحث اضافه کار

اضافه کار شامل دو قسمت می باشد ساعت و مبلغ که براي محاسبه آنها هر کدام روش خود را دارد
:ساعت اضافه کار

میکنیمآن حقوق عادي دریافت ساعت حضورکاري داشته باشیم و بابت176خوب حاال میدانیم طبق قانون کار و بند الف ساعت مبنا در هر ماه ما باید 
ساعت حضورکاري داشتم پس اضافه کار188اگر حضورکاري داشته باشیم میشود اضافه کارمثال بنده درمحل کار )176(ولی بیش از این ساعت

دوازده ساعت188-176=12من خواهدبود
:مبلغ اضافه کار

براي توضیح بهتر با مثال عرض میکنم 
ساعت ) باال(3حقوقی با توجه به جدول روزمرخصی استفاده نموده است2وداشتهريحضورکاساعت 198جمعا94آقاي سهرابی در تیرماه

198-176=22ساعت اضافه کار .                                                                            تعیین میکنیماضافه کار ومبلغ را
می باشد% 40+یکساعت حقوق عادي ك هر ساعت اضافه کار معادل .میدانیم طبق ق: 1نکته

بر ساعت مبناي ماهیانه ،چرا؟تقسیم)روز30(خوب ساده است حقوق ماهیانه؟براي بدست آوردن یکساعت حقوق عادي چطور باید عمل نمائیم
اعت ـــــکسحقوق دریافت میکنیم پس براي بدست آوردن ی)29,3(جمعه ها)+14,7(مرخصی)+176(براي اینکه ما بابت ساعت حضورکاري
)220عدد(.نمائیمبرساعت مبنا تقسیمرا حقوق عادي در تمام سطوح حقوقی آن 

مبلغ مبناي محاسبه اضافه کار مزد است که وقتی ماهیانه آنرا دریافت می نمائیم به آن حقوق میگویند:2نکته 
به تبع شغلثابتو مزایايشغلبرابرست با  مزدثابتو طبق تعریف قانون کار مزد



8,360,250عدد=فوق العاده شغل جمع میشوند+حق جذب+حقوق پایھ ارقامحاال براي محاسبه حقوق مبنا 
:                                                                   محاسبات 

8,360,250÷220=35,001حقوق یک ساعت 
35,001×%40=53,202حقوق یکساعت اضافھ کار

53,201×22=1,170,444مبلغ اضافھ کار نامبرده
:نتایج 

ساعت حضور کاري داشته باشد آن اضافه کار تلقی میشود176هر شخص اگر بیش از-1
براي بدست آوردن مبلغ یکساعت اضافه کار هر شخص نسبت به حقوقش از فرمول زیر استفاده می نمائیم-2

نا                                                                                                                           حقوق مب

)ساعت مبنا(220×1.40

رفاهی و انگیزشی)به تبع شغل  ب)مزایا را به دو قسمت مستمروغیرمستمر تفکیک میشوند ولی بهتر است بگوئیم مزایاي الف،غالبا درتعاریف: زایام
به شخص پرداخت میگردد ماننددسته از مبالغی که بدلیل نوع کار وشرایط انجام ومسئولیت ایجاد شده؟ آنمزایای بھ تبع شغل چیست

ابقهــــابه وهم ســـــبنابر دالیل مختلف قصد دارند در سطح کاري مشحق جذب یا فوق العاده شغل که در حال حاضر با توجه به اینکه کارفرمایان
حقوق پایه یکسان پرداخت نمایند گاها مجبورند براي جلب نظر پرسنل خاص در همان سطح جبران کسر حقوق پایه نمایند یا بدلیل نوع کاري که

:بگذارید مثال بزنمو مستمررداخت میشود ،انجام میدهد
پاي دستگاه کار میکند و دیگريند یک نفر مستقیماکارگر با سابقه یکسان در همان شرکت کار می نمای2در یک سالن تولید ریخته گري -1

قطعات را از او تحویل میگیرد خوب مسلم است نفر اپراتور مبلغی بعنوان سختیکار دریافت دارد 
....سابقه کار،مدرك وکه درتمام موارد مثلاستخدام میگرددمیلیون در حسابداري استخدام شدم چند روز بعد شخص دیگري1بنده با حقوق -2

او را استخدام نماید ولیکن با حقوق پایه مشابه دنیازکارفرما می پذیرمیلیون نیست اینجاست که بدلیل1با بنده هم تراز است ولی حاضر به پذیرش
)                                                                                      اینها زیر سرمدیراداري(حفظ کند را چون میخواهد ظاهر شرایط یکسان ،چرا؟ولی ما به تفاوت بعنوان حق جذب ،بنده

.البتھ این مثالھا فقط بابت این بود کھ متوجھ مفھوم بھ تبع شغل شوید
)اشدنمونھ ھای مزایای بھ تبع شغل می ب....حق جذب،فوق العاده شغل،سختی کار،حق سرپرستی و(

کمک و ترمیم کمبود حقوقی مزایاي است که قانون صراحتا برعهده کارفرما قرارداده بابت نوعیمزایای رفاھی و انگیزشی چیست؟
بعضی موارد مثل کارانه ،پاداش تولید که توسطیا شود و مر باید پرداختــــــمواردي چون حق اوالد،مسکن،بن که مست) مثال(کارگر و ایجاد رفاه

وغیر مستمر پرداخت میشود البته ازاین دست میتوان به خانه سازمانی،استمجدانهتالشویق کارگران درــــــکارفرما براي ایجاد انگیزه و تش
.اشاره نمود کودكدهق مـح،ایاب و ذهاب

آیا پرداخت مزایای رفاھی قانونی الزامی و کامل باید انجام شود؟
نیز همین نظر را دارد در تبصره مادهرداخت الزامیست ولیکن کامل آن منوط به کارکرد کامل حقوق بگیر است وقانوندر پاسخ باید عرض کرد پ

+حضورکاري(ساعات مبنا پرداخت میشود و به تعبیري صحیح بابت روز 31مبنايروزه بر31وق و مزایا در ماههاي ـك صراحتا پرداخت حق.ق37
)روز مرخصی2+جمعه روزهاي

نمود نتیجتاًدارد حق اوالد ،مسکن یا بن پرداخت) روزهاي اکتسابی+حضورکاري(روز مبنا 15با این دیدگاه نمیشود به شخصی که مثالپس
.روز پرداخت خواهیم داشت نه بیشتر29روز اسفند را هم به نسبت 29



:ماموریت
شوداز محل کار خود کیلومتر 50امور محوله اي که شخص مجبور به طی مسافتی بیش از 

:حق ماموریت
ولیکن کارفرما میتواند بیش ازطبق قانون صراحتا هر روز ماموریت برابر است با حقوق یک روز البته این حداقلی است که تعیین گردیده

روزضرب30مبنا تقسیم برنحوه محاسبه هم  حقوق.پرداخت شودآن پرداخت نماید ضمنا هزینه هاي ایاب و ذهاب و اقامت وغذا جداگانه باید
در روزهاي ماموریت

روزکامل حق ماموریت تعلق میگیرد 1)ساعت رفت و برگشت و انجام کار(باشد ) 7,33(اگر ساعت ماموریت شخص کمتر از یک روز کاري: نکته
،افه کار محاسبه کنیمــــــــرا اض7,33یعنی ساعت و ساعت کاري10ماموریت داشت چگونه عمل کنیم آیا مابه تفاوت ساعت10خوب حاال اگر شخصی 

وزماموریت محاسبه شودر2میشود عمل نمود ولی صحیحتر این است
:بازخرید مرخصی

براي یک سال کارکرد مرخصی با حقوق یا همان استحقاقی)روز30با احتساب جمعه ها (روز کاري26همانطور که میدانید قانونا هر پرسنل 
و استفاده ننماید و تا اینجا ربطیروز را به سال بعد انتقال دهد 9حق استفاده دارند و ضمنا در صورت اتمام سال  شمسی هر پرسنل فقط میتواند 

روز مانده مرخصی دارد که باید محاسبه 9به حسابداري ندارد و زمانی به حسابداري مربوط میشود که شخص  در اتمام سال شمسی بیش از 
ضرب در روزهاي مرخصی30حقوق مبنا تقسیم بر و مبناي پرداخت بازخرید مرخصی  هم مانند ماموریت است یعنی  به او پرداخت شودو 

براي مبلغ بازخرید اصال حق اوالد ،مسکن، بن  و دیگر مزایاي رفاهی و انگیزشی مبنا قرار نمیگیرد چرا؟ چون پرسنل در طی مدت:1نکته 
قبال دریافت کرده است  فقط یک روز حقوق مبنا را بستانکار است بابت مرخصی کارکرد خود آنها را

مالیات استزآیا باید از این مبلغ مالیات کسر شود طبق قانون که میگوید کلیه پرداختهاي مربوط به اتمام قرارداد شخص معاف ا:2نکته 
روز به9ه کار باید مالیات کسر شود و یکی از شواهد همان  انتقال کامال تسویه نماید نیاز به کسر نیست ولی ادامدر صورتی که شخص 

)یعنی ادامه همکاري(سال بعد است و ثبت ذخیره بازخرید خدمت و عدم پرداخت آن 
:بازخرید سنوات

نموده و البته افراد هر پرسنل در پایان قرارداد مستحق دریافت حق سنوات می باشد و قانون براي هر سال کار یکماه آخرین حقوق را اعالم
با کارکرد کمتر به نسبت مقدار کارکرد آن را دریافت میدارند ذکر این نکته حائز اهمییت است این در حالت عادي است در موارد دیگر

ماه مدنظر قرار میگیرد2روز و 45
)اي دریافت حقوقروزهاي مبن(روز و ضرب در روزهاي کارکرد365محاسبه بازخرید ازحاصل تقسیم حقوق مبنا بر 

.جمعه ها و مرخصی تعلق گرفته و تعطبال رسمی درمدت کار می باشد+قبال عرض شد روزهاي مبنا یا ساعات مبنا همان روزهاي کاري * 
درصد میشود10ریال دارد افزون بر آن  ضرب 11,500,000کسر میشود البته یک معافیت 94مالیات در صورت ادامه همکاري تا پایان سال *
حذف شده است و کال بازخرید سنوات معاف از مالیات است 95مالیات فوق از سال *

:عیدي و پاداش سالیانه
برابر حداقل حقوق اداره کار بیشتر باشد3که نباید از)قبال توضیح دادم(برابر حقوق مبنا 2رقم عیدي  طبق ماده واحده مربوطه  

ریال عیدي بگیرد و چون کمتر از 20,000,000می نماید  اگر یکسال کامل کارکرد داشته باشد باید دریافتریال 10,000,00شخصی  حقوق مبنا : مثال
همان رابعد از کسر مالیات دریافت می نمایداستحداکثر رقم عیدي 

بیشتر است پس همان مبلغ حداکثرحداکثرزو ا24,000,000ریال دارد  اما دوبرابر  حقوقش میشود12,000,000شخص دیگري حقوق مبناي دریافتی * 
ریال پس از کسر مالیات دریافت می نماید21,372,750=3×7,124,250را که  برابر است با 



ماه کارکرد دارد محاسبه عیدي چگونه است  ؟6ریال و مدت 20,000,000شخص دیگري حقوق مبنا * 
ریال این رقم از حداکثر کمتر است باید پرداخت شود؟20,000,000دمیشو) کارکرد(6تقسیم بر )یکسال(12خوب  حقوق ضرب دو تقسیم بر 

21,372,750÷2ماه نعدیل کرد یعنی 6بدلیل اینکه حداکثر اعالم شده براي یکسال می باشد براي مقایسه باید آن را به .جواب خیر
ریال است که پس از کسر مالیات پرداخت میشود 10,686,375ونتیجه  

)ھستیم٩۴فرضا در سال (ٍٍ : يیدمالیات حقوق ،ع

درصد20ریال به باال80,500,001درصد و از مبلغ 10ریال 80,500,000ن تا مبلغ ریال معاف است و بیشتر از آ11,500,000تا مبلغ ماهیانه حقوق 
ریال است که تمام آیتمهاي آن مشمول مالیات است 91,000,000مثال شخصی حقوق و مزایا 

91,000,000-80,500,000= 10,500,000درصد 20مالیات2,100,000
80,500,000-11,500,000=69,000,000درصد 10مالیات 6,900,000

مالیات متعلقه خواهد بود9,000,000
اصطالحاً ماه به ماه انجام میگردد ولیکن در پایان سال  تعدیل الزم را عمل کنیم آن هم به شرطیبراي محاسبه مالیات در زمان تنظیم لیست حقوق 

ارقام به هزار کوچک شده:ریال دریافت داشته باشد  مثال 11,500,000که پرسنل در طول سال غالبا حقوقی کمتر یا مساوي مبلغ معافیت مالیاتی یعنی 
ریال11,500,000عنی عددعیدي یک دوازدهم معافیت دارد ی* 

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

11,00012,50012,00012,00012,70012,10012,80010,90011,00012,00011,50015,100

در اسفند ماه بصورت تجمعی عمل کنیم به نفع پرسنل استماه مالیات پرداخت کرده چون ماه به ماه عمل شده اگر7همانطور که مشهود است پرسنل در 

قابل پرداختمالیات پرداختیمالیات متعلقهمعافیت ساالنهجمع حقوق سال

144,600,000138,000,000660,000560,000100,000

ولی به این شکل  کمتر پرداخت می نمایدریال مالیات پرداخت می نمود 360,000اگر اسفند جداگانه محاسبه می شد بتایدکامال مشخص شده 
ضمنا در گذشته  عیدي را تجمیعی عمل می نمودیم چون مثل حاال اینترنتی و شرایط نبود ممیزها هم ایراد نمیگرفتن ولی حاال جداگانه

باید محاسبه کرد
:حداقل و حداکثر سقف بیمه

کمترین رقم قابل قبول  براي تامین اجتماعی در لیست رقم حداقل حقوق اعالمی اداره کار در هر سال است  به انضمام مزایا مربوطه 
)94در سال (7,124,250×7= 49,869,750برابر حداقل حقوق است یعنی 7) جهت کسر حق بیمه(و حداکثر رقم قابل قبول بیمه 

درصدسهم 7ریال شود شما باید 62,000,000حقوق ناخالصش 95اگر شخصی سال 8,121,166×7= 56,848,162رقم 95در سال 
ضرب کنید 56,848,162درصد سهم کارفرما را در عدد 23کارگر و 


