
 بسمه تعالی

 نگحقوق قانون کار و نظام هماه قوانین

هر فرد شاغل ممکن است عالوه بر مزدی که به او تعلققم مققر   ققرد حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر قانون کار:

 تقسقق   غیرمستمرمستمر و   مبالغر را )نقدی یا غ ر نقدی( از کارفرما دریافت کند . این پرداخت ها یا مزایا به دو  روه

 حکقق   در  و  شققود  مققر  داده  اختصققا   پرسنل  به  ماهانه  که  هستند  هایر  پرداخت  مستمر  مزایای  و  ها  پرداخت .  شوند  مر

 هسققتند مزایققایر مسققتمر غ ر مزایای. باشد  مر  نقدی  غ ر  و  نقدی  مزایای  شامل  مستمر  مزایای  شوند  مر  ذکر  ه   حقوقر

است به پرسنل اختصا  یابد. این مزایا ممکن است در برخققر مققاه هققای  ممکن خا  کارکرد  یا  خا   مناسبت  بر  بنا  که

 سال به فرد شاغل تعلم   رد

حقوق و مزایای قانون کار شامل دو بخش مر باشد.بخش اول طبقه بندی مشاغل کار ری و بخش دوم قانون کققار عققادی 

 مر باشد.که تفاوت این دو بخش توض ح داده مر شود

فرد بر مبنای  روه شغلر از جدول  روه های شغلر ب ست  انققه قققانون کققار هققر سققاله نققر    الف(بخش اول:مزد شغل هر

 روزانه را مشخص مر کند.

 توسط دولت تع  ن مر  ردد.حقوق پایه  ب(بخش دوم:مزد شغل ثابت مر باشد که هر ساله  

 عبارت است از مجموع حقوق اصلر و مزایای ثابت پرداختر به تبع شغل  حقوق پایه قانون کار:

حقوق یا مزد اصلر بخش عمده پرداخت کارفرما به کار ر جهت انحام کققار خاصققر مققر باشققد و بسقق اری از محاسققبات از 

قب ل اضافه کار، کسر کار، سنوات خققدمت، طلققخ مرخصققر و همقق ن طققور افققزایش حقققوق بققر مبنققای  ن محاسققبه مققر 

 .)مشمول مال ات و ب مه مر شود(ودش

مطابم ماده ب ست و چهار قانون کار: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار مع ن یا مدت موقققت، کارفرمققا مکلققف مزدسنوات:

است به کار ری که مطابم قرارداد، یک سال یا ب شتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعقق  از متققوالر یققا 

 .متناوب بر اساس  خرین حقوق، مبلغر معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

 

پس در حق قت منظور از حم سنوات همان مزایای پایان کار است و فقط به کار رانر تعلم مققر   ققرد کققه قققرارداد  نهققا 

 .موققققققققت باشقققققققد و حقققققققداقل یقققققققک سقققققققال در کار قققققققاه مشقققققققغول کقققققققار باشقققققققند

)مشققمول  ر حم سنوات معادل سر روز حقوق پایه مر باشد که فقط یک بار در سال به کار ر پرداخققت خواهققد شققدمقدا

 مال ات مر شود(.

مبلغر ثابت است که بر اساس جدول ب ست  انه طبقه بندی مشاغل هر سال تع قق ن مققر شققود و مشققرو  بققه نرخ پایه:

 اینکه کار ر یک سال سابقه کار داشته باشد.



)مشمول مال ققات و ب مققه کمک هزینه های حم مسکن مبلغر ثابت که هرساله توسط دولت تع  ن مر  ردد:حق مسکن

 .مر شود(

)مشمول مال ات و ب مه مققر کمک هزینه های خواربار مبلغر ثابت که هر ساله توسط دولت تع  ن مر  رددحق خواربار:

 .شود(

هر ساله توسط دولت تع  ن مر  ردد)مشمول مال ققات و ب مققه :کمک هزینه های بن کار ری مبلغر ثابت که بن کارگری

 مر شود(.

 %10کمک هزینه های حقوق اوالد به افراد دارای فرزند تعلم مر   رد که نحوه محاسبه  ن به ازای هر فرزنققد حق اوالد:

 )مشمول مال ات و ب مه مر شود(حقوق پایه مر باشد.

 

 

 )مشمول مال ات و ب مه مر شود(براساس قانون کار اضافه کاری باید دارای شرایط ذیل باشد.اضافه کار:

 

 ا ر نوبت کار باشد سه حالت نوبت کار به شرح ذیل مر باشد.نوبت کاری:

عالوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العققاده نوبققت کققاری تعلققم مققر  %10ا ر نوبت کاری در صبح و عصر واقع شود،  •

 .  رد

عالوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کققاری تعلققم  %1۵ا ر نوبت کاری در صبح و عصر و شخ واقع شود،  •

 .مر   رد

عنوان فوق العققاده نوبققت  عالوه بر دستمزد عادی به %۲۲٫۵ا ر نوبت کاری در صبح و شخ و یا عصر و شخ واقع شود،  •

 .کاری تعلم مر   رد



ساعت در هفته تجققاوز  ۴۴ساعت در شبانه روز و  ۸نکته قابل توجه این است که ساعات نوبت کاری ا رچه ممکن است از 

 .)مشمول مال ات و ب مه مر شود(ساعت در چهار هفته ب شتر شود 1۷۶کند اما نباید از 

 :فوق العاده ماموریت

ک لومتر از محل کار اصلر دور باشند و نا زیر بققه اقامققت شققبانه در محققل کققار   ۵0به کارکنانر تعلم مر   رد که حداقل  

باشند.این فوق العاده نباید از مزد مبنای روزانه کمتر باشد همچن ن تام ن وس له یا هزینه ایاب و ذهاب به عهده کارفرمققا 

 .)مشمول مال ات و ب مه مر شود(مر باشد  

در پایان دوره مالر یا پایان هر سال مبلغر به عنوان ع دی و پاداش از سوی کارفرما پرداخت مر  ققردد عیدی و پاداش:

که یک ماه حقوق به عنوان ع دی و یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کار ر پرداخت مر  ردد کققه سقققف  ن مطققابم بققا 

 باشد(.)مشمول مال ات مر  سه ماه حقوق مر باشد.

 حقوق و مزایا مستمر نظام هماهنگ:

است که با توجه به  روه مربوطه و به شرح جدول زیر در هققر سققال بققا توجققه بققه درصققد ضققریخ   مبلغر: حقوق مبنا ق1

  ردد.)ضریخ سال*عدد  روه شغلر(اعالمر از سوی دولت تع  ن مر

است که بر اساس حقوق سال قبل و از طریم فرمول زیر براسققاس نتققایز ارزشقق ابر سققاالنه   مبلغر: افزایش سنواتی -۲ 

 .باشدقابل محاسبه مر

برای ب شتر(+افزایش سنوات حکقق    %۵سال دوم و تا    %3تازه کار،%0حقوق مبنا حک  قبل*ضریخ افزایش سنوات)فرمول:

 ری ناشر از افزایش سنواتر تشویقر) روه شغلر(قبل+بستانکا

 ردد)درصققد هققر پسققت مبلغر است کققه بققا توجققه بققه مققدر  تحصقق لر و نققوع شققغل تع قق ن مر: فوق العاده شغل-3

 سازمانر*حقوق مبنا(

با توجه به حقوق مبنا نسبت به شرایط کار تعلم مر   رد)درصد سختر کققار : کار محیط شرایط سختی  العاده  فوق ق۴

 برای پست سازمانر*حقوق مبنا(

با توجه بققه حقققوق مبنققای  ققروه و بققا توجققه بققه درجققه محروم ققت از : ت از تسهیالت زندگی فوق العاده محرومی ق۵

 )درصد محروم ت از تسه الت شهر محل خدمت*حقوق مبنا(.تسه الت زند ر مناطم و شهرستانها



با توجه به حقوق مبنا در صورت انتقال از یک شهرسققتان بققه شهرسققتان دیدر)درصققدی از : فوق العاده محل خدمت ق۶

 حقوق مبنا که نت جه  ن در محل خدمت دیده مر شود(

 ققردد. )بققه افققراد به شاغل ن در مناطم محروم طبم جدول مربو  پرداخققت مر : فوق العاده جذب مناطق محروم ق۷

 درصد ب شتر()درصد هر پست سازمانر*حقوق مبنا( ۵غ ربومر  

 *ضریخ فوق العاده ویژهجذب+تفاوت تطب م+برجستدر()حداقل سال انه +فوق العاده  فوق العاده ویژه:-8

  %۷۵، عالر    %۵۵، خبره  %3۵ضریخ فوق العاده ویژه شامل:ارشد  

حققداقل دریققافتر در جققدول از  کققوچکتر    >)حقوق مبنققا+افزایش سققنواتر+فوق العققاده شققغل(:حداقل دریافترتفاوت ـ9

 استخدامر باشد مابه تفاوت  ن به عنوان ترم   پرداخت مر  ردد.  

 . رددبه همکاران متأهل ماه انه پرداخت مر : مندیکمك هزینه عائله ق10

فرزنققد پرداخققت مققر کنقق   (  3همکاران مرد یا زنان سرپرست خانوارتا دو فرزند )البتققه مققا تققا : کمك هزینه اوالد ق11

 . رددداخت مرپر

درصد حقوق مبنققای  ققروه همکققارانر کققه بققاالترین نمققره ارزشقق ای را کسققخ  ۲0تا  :10  فوق العاده برجستگی  ق1۲

 .باشداند به مدت یک سال قابل پرداخت مرنموده

 درصد بدی  ب هوای شهر محل خدمت*حقوق مبنافوق العاده بدی آب و هوا:-13

:به صورت کلر همه  یت  های پرداختر به کارمند غ ر ازحم عائله مندی و حققم اوالد مشققمول مال ققات و ب مققه مققر نکته

 شوند 

 

 

 

 



هر ساله توسط دولت معاف ت پرداخت مال ات حقققوق مشققخص مققر شققود کققه حقققوق و مزایققای سقف معافیت مالیاتی:

 جدول ذیل محاسبه م دردد.مشمول مال ات از معاف ت مال اتر سال کسر مر شود و طبم  

 

 ه مال ات بر اساس سال مر باشد که با ذکر مثال توض ح داده مر شود.نحوه محاسبتعدیل مالیاتی:

  :روش سال انه1- 

ریال و دراردیبهشت   3,000,000مثال : فردی را در نظر مر   ری  که در مد مشمول مال ات وی در فروردین ماه مبلغ 

ریال بدیهر است که این فرد در ماه   ۴,3۷۵,000ریال است. با توجه به مبلغ معاف ت ماهانه  ۷,000,000ماه مبلغ 

 .فروردین مال اتر پرداخت نخواهد کرد ، چراکه در مد مشمول مال ات فروردین ماه کمتر از معاف ت ماهانه است

 3,000,000ریال ) 10,000,000 ماه  ۲در اردیبهشت ماه : کل در مد مشمول مال ات : جمع در مد مشمول 

 .( است ۷,000,000+

                                           ریققال ۶0,000,000=  10,000,000*  1۲/  ۲کققل در مققد مشققمول سققاالنه : 

             ریققققال ۵۲,۵00,000=  ۴,3۷۵,000*  1۲معاف ققققت سققققال انه : 

                   ریققال ۷,۵00,000=  ۶0,000,000 – ۵۲,۵00,000خققالص مشققمول سققال انه : 

                    ریققال ۷۵0,000=  ,000۷,۵00/  10مال ققات پرداختققر سققال انه : 

                        ریققال 1۲۵,000=  ۷۵0,000*  ۲/  1۲مققاه :  ۲مال ققات پرداختققر 

 ماه همان مال ات پرداختر اردیبهشت مققاه ۲با توجه به اینکه مال ات پرداختر در فروردین صفر مر باشد مال ات پرداختر 

 .است

                                             ریققال 1۲۵,000مال ققات پرداختققر مققاه اردیبهشققت : 

ساد ر سعر شد که رق  ها کوچک باشند ولر مر توان مثالهایر ته ه کرد که محاسبات تحققت تققاث ر در این مثال جهت  

 .سقفهای مال اتر باشند

 


