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  تجزیه بهاي دستمزد نفرساعت کارگرساده براساس قانون کار 

 براساس قانون کار 1400تجزیه بهاي دستمزد نفرساعت کارگرساده در سال 

  1400ساده در پایان سال محاسبه حداقل مبالغ پرداختی به کارگر

  فرمول براساس قانون کار   مبلغ(ریال)   شرح 

165،885  اقل دستمزد روزانه کارگر ساده حد  براساس قانون کار  

225،085،323  کارگر ساده حقوق یک سال   روز سال  365دستمزد روزانه ضرب در  

950،554،26  مزایاي پایان کار در یک سال   روز    30دستمزد روزانه ضرب در  

316،612،44  درصد دو فرزند)  70حق اوالد یک سال (متوسط   
درصد کارگران ساده با دو فرزند   70فرزند در ماه، 1براي  3دستمزد روزانه ضرب در

 ماه 12اند ضرب در بیشتر فرض شده و 

0000،000،54  حق مسکن یک سال   ماه  12ریال حق مسکن ماهانه ضرب در  4،500،000مبلغ  

000،000،72  اي یک سال مزایاي رفاهی و انگیزه   ماه  12ریال ماهانه ضرب در    6،000،000مبلغ  

900،109،53  عیدي و پاداش آخر سال   حداقل دو ماه حقوق  

391،362،573  ساده در سالمبالغ پرداختی به کارگرجمع     

 1400محاسبه روزهاي کاري در سال 

 براساس تقویم ساالنه  52  روزهاي جمعه در یک سال 

32  + تعطیلی روز کارگر 1400روزهاي تعطیالت رسمی سال   براساس تقویم ساالنه  

 براساس قانون کار  30  مرخصی استحقاقی در یک سال 

510  1400 روزهاي غیرکاري در سالجمع   براساس تقویم ساالنه و قانون کار  

602  1400جمع روزهاي کاري درسال   510-365  

 محاسبه دستمزد هر نفرساعت کار براي کارگر ساده 

240،205،2  دستمزد واقعی یک روز کاري    ساده در سال تقسیم بر جمع روزهاي کاري جمع مبالغ پرداختی به کارگر  

 براساس قانون کار  44  تعداد ساعت کار در هفته 

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

851،030 1400ساده در سال دستمزد نفرساعت کارگر  دستمزد واقعی روزانه تقسیم بر متوسط ساعت کار روزانه  
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  تجزیه بهاي دستمزد نفرساعت کارگرساده براساس قانون کار 

  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

انون کار،نفرساعت کارگرساده براساس سه مرجع، مرکز آمار، فهرست بها و ق )ریال(نمودار تغییرات دستمزد

1400تا  1391از سال 

قانون کار فهرست بها مرکز آمار


