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 هفت خان محاسبه حقوق و دستمزد
 

 

آماده میکنه حتی اگه اون چالش  همیشه خودشو برای خیلی از چالش ها یه حسابدار
 !هفت خان محاسبه حقوق و دستمزد باشه

 

 

 

 گروه آموزش حسابداری هدفکار

 

https://hadafkar.com/1195-6-Golden-Business-Opportunities
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 اول:محاسبه حقوق ثابتخان 

  

ساعت کار در هفته اعالم شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق  44در قانون کار 
 پرداخت میشود:

فرمول زیر استفاده میکنیم که این حقوق یک ساعت  2برای محاسبه حقوق یک ساعت از 
 در محاسبات زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

روز کاری بکنیم  6ساعت در هفته است را تقسیم بر  44را که اگر کارکرد قانون کار   -1
دقیقه به دست می آید و اگر همین عدد بدست آمده را در  22ساعت 3و یا  3.77عدد 
 به دست می آید 222روز ضرب کنیم عدد  72عدد 

ساعت به دست  191عدد حدود   روز کاری ضرب کنیم 26را در عدد  3.77اگر عدد   -2
 می آید

را  191عدد  222رو مد نظر قرار می دهیم اگر به جای عدد  222ین محاسبات عدد در ا
 در محاسبات بگنجانیم هم به نفع کارگر عمل کرده اید و هم کار قانونی کرده اید

  

 خان دوم:محاسبه اضافه کاری

  

 ثابت مزد/  ساعت 222 × % 142 ×اضافه کاری = ساعات اضافه کاری 

 عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است :در شرايط  - 99ماده 

 موافقت كارگر –الف 

 اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي. %42پرداخت  –ب 

 ثابت مزد/  ساعت 222 × %142 ×تعطیل کاری = ساعات تعطیل کاری 

 روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد .، روز جمعه  – 62ماده 

به شرطی که در انى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى كنند كارگر
در مقابل عدم استفاده مقابل، یکی از روز های هفته را به ازای روز جمعه تعطیل کنند، 

 اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد . %42از تعطيل روز جمعه 
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 خان سوم:محاسبه شب کاری

  

 ثابت مزد/  ساعت 222 × %179 ×شب کاری = ساعات شب کاری 

اضافه بر  % 79برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی  - 95ماده 
 مزدساعت کار عادی تعلق می گیرد .

  

 خان چهارم:محاسبه نوبت کاری

  

 کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد -(1

 ثابت مزد/  ساعت 222 × %112 ×حقوق = ساعات نوبت کاری 

 کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد -( 2

 ثابت مزد/  ساعت 222 × %119 ×حقوق = ساعات نوبت کاری 

 کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد -(7

 ثابت مزد/  ساعت 222 × % 9.  122 ×حقوق = ساعات نوبت کاری 

 (بامداد می باشد  6تا  22ز ا کاری شب ساعات) 

 

 
 

 

https://hadafkar.com/Unemployment-Insurance
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 خان پنجم:محاسبه ماموریت 

 حق ماموریت

کیلومتر  92العاده ماموریت مبلغی است که در صورتی که کارگر از محل کارگاه اصلی فوق
شود. این مبلغ معادل یک دور شود و یا شب را در مقصد به سر برد، به او پرداخت می

عالوه بر یک روز حقوق معمول، روز حقوق است. بنابراین کارگر به ازای هرروز ماموریت 
کند که نباید از مزد مبنای عنوان حق ماموریت دریافت مییک روز حقوق ثابت هم به

روزانه کارگر کمتر باشد. حقوق ثابت شامل دستمزد پایه و مزایایی است که برحسب 
 شود.ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می

قانون کار کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگران را  46ماده مطابق 
تأمین نماید. در این قانون پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور پیش بینی 
نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در کارگاه است و در غیر اینصورت 

 ه های فوق مالک عمل خواهد بود.توافق طرفین نسبت به پرداخت هزین

  

 خان ششم:محاسبه سنوات خدمت

  

 ثابت مزد/  روز 769 × كاركرد روزهاي تعداد=  سنوات✔

يكسال يا بيشتر براساس ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد  - 24ماده 
مزاياي به عنوان به نسبت کارکرد یک سال آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق 

 پرداخت نماید.پايان كار 

 

 
 

 

https://hadafkar.com/14-Golden-tip-ACCA
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 خان هفتم:محاسبه عیدی

  

 همان حقوق حداقل برابر سه از اينكه به مشروط ثابت مزد پايه برابر دو=  عيدي✔
 . نباشد بيشتر سال

 مزد ثابتاگر بيشتر نبود = دو برابر 

 حقوق پايه حداقل × 7/  769 ×اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد 

عبارت است از حقوق پایه به اضافه مزایای به تبع قانون مانند حق مسئولیت مزد ثابت 
 و حق فنی و ....

 

 

 منبع:هدفکار


