
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2 از 1 صفحه:

  كشور بها و تعديل (سافات) سازمان برنامه و بودجهتدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرستمهندسي شركت 

04/08/1398 تاريخ :  كد سند :
Tadkar.Dastmozde.Kargar.Sadeh.Rev.41668000تلفن  11و  8، 5هاي ، واحد33هفتم، پالك تهران، خيابان كارگرشمالي، خيابان  ٩٫١ 

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  ن كار گر ساده براساس قانونفرساعت كار تجزيه بهاي دستمزد

 براساس قانون كار 1397تجزيه بهاي دستمزد نفرساعت كارگرساده در سال 

  1397محاسبه حداقل مبالغ پرداختي به كارگر ساده در پايان سال 
  فرمول براساس قانون كار  مبلغ(ريال)  شرح

 براساس قانون كار 370,423  حد اقل دستمزد روزانه كارگر ساده

 روز سال  365دستمزد روزانه ضرب در  135,204,395  كارگر ساده حقوق يك سال  

 روز  30دستمزد روزانه ضرب در  11,112,690  مزاياي پايان كار در يك سال

  درصد دو فرزند) 70حق اوالد يك سال (متوسط 
18,669,319 

درصد كارگران  70فرزند در ماه 1براي  3دستمزد روزانه ضرب در
 ماه  12بيشتر فرض شده اند ضرب در ساده با دو فرزند و 

 ماه  12ريال حق مسكن ماهانه ضرب در 400،000مبلغ  4,800,000  حق مسكن يك سال 

 ماه  12ريال ماهانه ضرب در  1،100،000مبلغ  13,200,000  مزاياي رفاهي و انگيزه اي يك سال

 حداقل دو ماه حقوق 22,225,380  عيدي و پاداش آخر سال

   205,211,784  پرداختي به كارگر ساده در سالجمع مبالغ 

  

 1397محاسبه روزهاي كاري در سال

 براساس تقويم ساالنه 52  روزهاي جمعه در يك سال

 براساس تقويم ساالنه 21  1397روزهاي تعطيالت رسمي سال 

 براساس قانون كار 30  مرخصي استحقاقي در يك سال

 براساس تقويم ساالنه و قانون كار  103  جمع روزهاي غيركاري در سال

 103 - 365 262  1397جمع روزهاي كاري درسال 

  

 محاسبه دستمزد هر نفرساعت كار براي كارگر ساده 

جمع مبالغ پرداختي به كارگر ساده در سال تقسيم بر جمع   783,251  دستمزد واقعي يك روز كاري 
 روزهاي كاري در سال 

 براساس قانون كار 44  تعداد ساعت كار در هفته 

 روز 6ساعت كار در هفته تقسيم بر  44  7.33  متوسط ساعت كار روزانه

  
 دستمزد واقعي روزانه تقسيم بر متوسط ساعت كار روزانه 1397106,856دستمزد نفرساعت كارگر ساده در سال 

  

  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2 از 2 صفحه:

  كشور بها و تعديل (سافات) سازمان برنامه و بودجهتدكار، مشاور و مجري سامانه ملي فهرستمهندسي شركت 

04/08/1398 تاريخ :  كد سند :
Tadkar.Dastmozde.Kargar.Sadeh.Rev.41668000تلفن  11و  8، 5هاي ، واحد33هفتم، پالك تهران، خيابان كارگرشمالي، خيابان  ٩٫١ 

 www.tadkar.com  افزارشركت مهندسي تدكار نرم

  ن كار گر ساده براساس قانونفرساعت كار تجزيه بهاي دستمزد

 براساس قانون كار 1398تجزيه بهاي دستمزد نفرساعت كارگرساده در سال 

  1398محاسبه حداقل مبالغ پرداختي به كارگر ساده در پايان سال 
  فرمول براساس قانون كار  مبلغ(ريال)  شرح

 براساس قانون كار 505,627  حد اقل دستمزد روزانه كارگر ساده

 روز سال  365دستمزد روزانه ضرب در  184,553,855  حقوق يك سال كارگر ساده 

 روز  30دستمزد روزانه ضرب در  15,168,810  مزاياي پايان كار در يك سال

  درصد دو فرزند) 70حق اوالد يك سال (متوسط 

25,483,601 

درصد   70فرزند در ماه 1براي  3دستمزد روزانه ضرب در
كارگران ساده با دو فرزند و بيشتر فرض شده اند ضرب در 

 ماه  12

 ماه  12ريال حق مسكن ماهانه ضرب در 1،000،000مبلغ  12,000,000  حق مسكن يك سال 

 ماه  12ريال ماهانه ضرب در  1،900،000مبلغ  22,800,000  مزاياي رفاهي و انگيزه اي يك سال

 حداقل دو ماه حقوق 30,337,620  عيدي و پاداش آخر سال

   290,343,886  جمع مبالغ پرداختي به كارگر ساده در سال

  
 1398كاري در سالمحاسبه روزهاي 

 براساس تقويم ساالنه 52  روزهاي جمعه در يك سال

 براساس تقويم ساالنه 24  1398روزهاي تعطيالت رسمي سال 

 براساس قانون كار 30  مرخصي استحقاقي در يك سال

 براساس تقويم ساالنه و قانون كار  106  جمع روزهاي غيركاري در سال

 106 - 365 259  1398جمع روزهاي كاري درسال 

  

 محاسبه دستمزد هر نفرساعت كار براي كارگر ساده 

جمع مبالغ پرداختي به كارگر ساده در سال تقسيم بر جمع   1,121,019  دستمزد واقعي يك روز كاري 
 روزهاي كاري در سال 

 براساس قانون كار 44  تعداد ساعت كار در هفته 

 روز 6ساعت كار در هفته تقسيم بر  44  7.33  متوسط ساعت كار روزانه

  

 دستمزد واقعي روزانه تقسيم بر متوسط ساعت كار روزانه 152,936 1398دستمزد نفرساعت كارگر ساده در سال 

  


