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  تجزیه بهاي دستمزد نفرساعت کارگر ساده براساس قانون کار

  

 براساس قانون کار  1399تجزیه بهاي دستمزد نفرساعت کارگرساده در سال 

  1399محاسبه حداقل مبالغ پرداختی به کارگرساده در پایان سال 

  فرمول براساس قانون کار   مبلغ(ریال)  شرح

809،611  1399خرداد  31حداقل دستمزد روزانه تا   روز) 93(1399خرداد سال  31براساس قانون کار از اول فروردین تا   

809،636  1399حداقل دستمزد روزانه از اول تیر   روز) 273(1399قانون کار از اول تیر ماه تا پایان سال براساس  

237،898،56  1399ماه اول سال  3حقوق   روز سال  93دستمزد روزانه ضرب در  

857،848،173  1399حقوق از ابتداي تیر ماه تا پایان سال   روز سال 273دستمزد روزانه ضرب در  

790،663،4  1399ماه اول سال  3مزایاي پایان کار   ماه  3براي   93ضرب در  366روز  تقسیم بر  30تمزد روزانه ضرب در دس 

906،249،14  1399ماه سال  9مزایاي پایان کار   ماه  9براي   273ضرب در  366روز  تقسیم بر  30دستمزد روزانه ضرب در  

793،708،7  درصد دو فرزند) 70حق اوالد سه ماه اول (متوسط    زند در ماهفر 1براي   3دستمزد روزانه ضرب در 

380،071،24  درصد دو فرزند) 70حق اوالد نه ماه (متوسط  درصد کارگران ساده با دو فرزند و بیشتر فرض شده اند  70  

000،000،36 1399حق مسکن سال   ماه 12ریال حق مسکن ماهانه ضرب در  3،000،000مبلغ  

000،000،48  1399مزایاي رفاهی و انگیزه اي سال   ماه 12ریال مزایاي ماهانه ضرب در  4،000،000مبلغ  

135،177،9  ماه اول 3عیدي و پاداش براساس دستمزد روزانه   ماه اول سال 3حداقل دو ماه حقوق براساس دستمزد روزانه   

405،656،28  ماه 9عیدي و پاداش براساس دستمزد روزانه   ماه سال 9قل دو ماه حقوق براساس دستمزد روزانه  حدا 

504،274،403  1399جمع مبالغ پرداختی به کارگرساده در سال     

  1399محاسبه روزهاي کاري در سال

 براساس تقویم ساالنه  53  1399روزهاي جمعه در سال 

 براساس تقویم ساالنه و تعطیلی روز کارگر 24  + تعطیلی روز کارگر1399روزهاي تعطیالت رسمی سال 

 براساس قانون کار 30  مرخصی استحقاقی در یک سال

 براساس تقویم ساالنه و قانون کار 107  1399جمع روزهاي غیرکاري در سال 

366-107 259  1399جمع روزهاي کاري درسال   

 محاسبه دستمزد هر نفرساعت کار براي کارگرساده

044،557،1  1399حداقل دستمزد یک روز کاري در سال   جمع مبالغ پرداختی به کارگرساده در سال تقسیم بر جمع روزهاي کاري در سال  

 براساس قانون کار 44  تعداد ساعت کار در هفته 

33/7  متوسط ساعت کار روزانه   روز 6تقسیم بر ساعت کار در هفته  44  

421،212  1399دستمزد نفرساعت کارگرساده در سال   دستمزد یک روز کاري، تقسیم بر متوسط ساعت کار روزانه  


