
پودمان 2: محاسبه حقوق ...

47

محاسبه حقوق و دستمزد

پودمان 2
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طبقه بندی مشاغل
عبارت است از گروه بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف، سطح مسئولیت و شرایط 

احراز شغل )تحصیل، مهارت و تجربه( و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها.

طرح طبقه بندی مشاغل:
در  متحد الشکل  نظام  یک  برای  که  است  اصطالحی  مشاغل  طبقه بندی  طرح 
دولتی  مؤسسات  و  وزارتخانه ها  در  سازمانی  پست های  مشاغل  طبقه بندی  زمینه 
به کار می رود و شامل مشخصات رشته های شغلی هر رسته و همچنین مقررات و 

دستورالعمل ها و آیین نامه اجرایی مربوط به آن می باشد.

پایه سنوات
»پایه سنواتی«، مفهومی متفاوت از »مزایای پایان کار« است و معموالً کارگران آن را 
با معنای عرفی »سنوات« اشتباه می گیرند. »پایه سنواتی« را می توان بخِش حمایتِی 
پایه حقوق نامید که معموالً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، 
تصویب و ابالغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است 
که معموالً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هر چند می توان 
آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یک بار نیز پرداخت کرد. »پایه سنوات« 
یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان ساالنه آن ارتباطی با افزایش 

دستمزد ندارد.
اما یکی از دغدغه های کارگران تفاوت بین قراردادهای رسمی و غیررسمی است. 
تفاوتی  دیگر  ابالغ شد   92 در سال  کار  وزارت  از سوی  که  بخشنامه ای  بر اساس 
بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست. چه کارگران تسویه حساب کرده 
باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می شوند. آن دسته 
از کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند بر اساس فرمول مشخص شده در 
اما آن دسته  برایشان واریز می شود.  بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی 
از کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند، به شرط آنکه نیروی کار دارای 

سابقه یک ساله در آن کارگاه باشند )دائم و موقت( مشمول حق سنوات می شوند.

نحوه اجراي مصوبه شوراي عالی کار در مورد کارگاه هايی داراي طرح طبقه بندي مشاغل
دستورالعمل شماره  254085 مورخ 1395/12/25

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 253994 مورخ 1395/12/28 وزیر محترم تعاون، 
نحوه  کار،  عالی  مورخ 1395/12/25 شورای  مصوبه  موضوع  اجتماعی  رفاه  و  کار 
اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم می دارد:
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الف( نحوه اجرای بند يک بخشنامه راجع به افزايش مزد مبنا
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 139۶روزانه 12درصد )به نسبت آخرین مزد 

شغل آنان در سال 1395( به اضافه روزانه ۶7۶8 ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر:
مزد شغل روزانه در سال 139۶ = ۶7۶8 + )112% × آخرین مزد شغل روزانه در سال1395(

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل 
ریال در روز شود، مبلغ  از 309،977  افزایشات فوق الذکر کمتر  اعمال  از  حاصل 

309،977 ریال مالک خواهد بود.
تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی 
یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال  1395برقرار گردیده اند 
سال  اول  از  بایستی  می شود(  ایجاد  شغل ها  مزد  روی  بر  که  افزایشی  بر  )عالوه 
139۶معادل 12درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، 

مزایای ماندگان پست، مزد سنوات گذشته )تا پایان سال1395( و نظایر آنها.
طرح های  مزدی  جداول  ضرایب  بخشنامه،   1 بند  اجرای  در  همچنین  تبصره3: 
طبقه بندی مشاغل معادل 12 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته )سال 1395(، 

از ابتدای سال 139۶ افزایش خواهد یافت.
ب( نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال 1396

جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال 139۶به شرح ذیل است که در 
اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 253994 مورخ 1395/12/28 در مورد 
کارگرانی که از  139۶/01/01 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک 
سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل 

ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.
تبصره1: مزد سنوات )پایه( که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال139۶ 

و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش 12درصد نمی شود.

جدول نرخ پايه )سنوات( در گروه های بیست گانه ـ )ارقام ريال در روز(

گروه10987۶54321

نرخ پايه1880018۶001840018200180001780017۶00174001720017000

گروه201918171۶1514131211

نرخ پايه22۶002220021800214002100020۶0020200198001940019000
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تبصره2: در اجرای تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 253994 مورخ 1395/12/28 
از ابتدای سال139۶ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار 
که دارای یک سال سابقه کار شده و یا به یک سال از دریافت آخرین پایه )سنوات( 
آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود 

را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه )سنوات( خواهند بود.
ج( نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی می باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، 

مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.
در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند، اضافه مزد ناشی 
از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و 

پرداخت شود.

پرداخت های تشویقی دستمزد
تا حدی  … که  و  کار  پیشرفت  پاداش  بهره وری،  پاداش  کارانه،  مانند  اصالحاتی 
مشابه اند مربوط به نوعی پرداخت مالی غیر از حقوق می شود که طبق تعریف هر 
شرکتی بر حسب میزان سودی که از فروش مازاد و یا تولید خود به دست می آورد 
آن را بین پرسنل تقسیم می کند. ولی نحوۀ تقسیم کردن آن متفاوت است و در هر 
شرکت و سازمانی فرق دارد. در اکثر سازمان ها این مبلغ را به مدیران ارشد می دهند 
تا تقسیم نمایند و متأسفانه مدیر بر حسب شناخت و نه بر حسب مفید بودن پرسنل 
را  فرمول هایی  کرده اند  سازمان ها سعی  برخی  در  ولی  می کند.  پرداخت  را  مبلغ 
برای آن به دست آورند که البته با مخالفت بسیاری از مدیران هم همراه است. در 
این فرمول، میزان ساعات کار عادی، کار اضافه کاری، میزان افزایش بهره وری هر 
پرسنل، سابقه کار، جنسیت، تحصیالت و … که در انجام کار مفیدند دخالت دارد.

محاسبه حقوق و دستمزد
در ادامه چند مثال برای محاسبات دستمزد آورده شده است. توجه داشته باشید 

محاسبات بر مبنای ساعت کار صورت گرفته است.
مثال 1: دستمزد کارگری در یک ساعت ۶0000 ریال می باشد این کارگر در یک 
هفته 54 ساعت کار کرده است در طول 54 ساعت، ۶ ساعت کار او در شب بوده 

است. اگر کارگر نوبت کار نباشد، مطلوب است: دستمزد استحقاقی وی.
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حل:
ساعت اضافه کاری     10= 44 - 54
دستمزد ساعت کار عادی     2۶40000 = ۶0000 * 44
دستمزد ساعت اضافه کاری     840000 = )140% * ۶0000( * 10
فوق العاده شب کاری     12۶000 = )35% * ۶0000( * ۶
مجموع دستمزد استحقاقی             3۶0۶000 = 12۶000 + 840000 + 2۶40000
مثال 2: اطالعات زیر مربوط به ساعت کار 4 هفته متوالی 3 نفر از کارگران نوبت کار 

یک شرکت تولیدی می باشد.
مطلوب است: محاسبه دستمزد استحقاقی آنان.

نرخ دستمزد ساعتی )ريال(نام کارگر
ساعت کارکرد کارگران

%10%15%22/5

5۶00017۶یاسری

۶400017۶ناصری

۶000017۶صابری

حل:

دستمزد استحقاقیفوق العاده نوبت کاریدستمزد عادینام کارگر

10،841،۶00 = 985۶00 + 985۶009،85۶،000 = )10% * 5۶000( * 9،85۶،00017۶ = 5۶000 * 17۶یاسری

12،953،۶00 = 1،۶89،۶00 + 2۶4،000 ،1،۶89،۶0011 = )15% * ۶4000( * 11،2۶4،00017۶ = ۶4000 * 17۶ناصری

12،93۶،000 = 37۶،000 ،2 + 2،37۶،00010،5۶0،000  =  )22/5% * ۶0000( *  10،5۶0،00017۶=۶0000 * 17۶صابری

مثال 3: دستمزد کارگری در یک ساعت ۶5000 ریال می باشد این کارگر در یک 
هفته 54 ساعت کار کرده است. وی در طول 54 ساعت، 8 ساعت مأموریت بوده 
است. اگر روز جمعه روز کاری کارگر مذکور بوده باشد و وی در روز جمعه 4 ساعت 

در محل کار حضور داشته باشد، مطلوب است: دستمزد استحقاقی وی.
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حل:
ساعت اضافه کاری     10 = 44 - 54
دستمزد ساعت کار عادی     28۶0000 = ۶5000 * 44
دستمزد ساعت اضافه کاری     910000 = )140% * ۶5000( * 10
حق مأموریت     520000 = ۶5000 * 8

فوق العاده تعطیل کاری     15۶000 = )40% * ۶5000( * ۶ 
مجموع دستمزد استحقاقی  444۶000= 15۶000 + 520000 + 910000 + 28۶0000

با توجه به اهمیت یادگیری نحوۀ محاسبات حقوق و دستمزد در نرم افزار اکسل، در 
ادامه محاسبات مثال کتاب در اکسل آموزش داده شده است. 

این  در  باشید  داشته  توجه  می باشد.  پرسنل  اطالعات  قسمت  طراحی  اول؛  گام 
نظر  در  پرسنل ستون مجزایی  کاربردی  اطالعات  برای هر گونه  قسمت می توانید 
بگیرید. به طور مثال می توانید شماره شناسنامه، نام پدر، شماره بیمه و نظایر آنها را 

بنابر نیاز در ستون های جداگانه وارد کنید.

ABCDEFGHIJ

اطالعات پرسنلی1

2
ف

ردي

لی
سن

 پر
ره

ما
ش

نام نام
خانوادگی

کد 
ملی

شماره حساب 
بانکی

میزان سابقه بیمه
)روز(

مشمول 
بیمه

سمت/ محل 
خدمت

تعداد 
اوالد

3

3اداریبله9۶۶آقای اسدی1. 419۶

0مالیبله897خانم بهاران2. 529۶

2انتظاماتبله33۶آقای یوسفی3. 639۶

 ستون میزان سابقه بیمه به منظور شرط تعلق حق اوالد در نظر گرفته شده است.
 ستون مشمول بیمه بیانگر آن است که از فرد بیمه کسر خواهد شد یا خیر.
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گام دوم؛ طراحی قسمت اطالعات حکمی پرسنل می باشد. 

KLMNOPQ

اطالعات حکمی1

حق اياب و حق مسکنبن کارگریحق اوالدپايه سنواتحقوق پايه2
ذهاب

جمع حکم
3

14،099،103ـ49،299،310510،0002،789،7931،100،000400،000

310  ،309  ،11ـ1،100،000400،000ـ59،299،310510،000

310  ،799  ،10ـ1،100،000400،000ــ69،299،310

 به منظور درج مبلغ حق اوالد در ستون حق اوالد می توانید از تابع IF به قرار زیر 
استفاده کنید:

= IF )G4 > 720; J4* )))K4/30(* 3((;0(
بیمه(  سابقه  )میزان   G4 سلول  عدد  اگر  که  است  معنی  بدین  فرمان  این 
 بزرگ تر از 720 باشد؛ سلول J4 )تعداد اوالد( را در 3 برابر حداقل مزد یک روز

)سلول K4 )حقوق پایه( تقسیم بر 30( ضرب کن؛ در غیر این صورت )عدم برقراری 
شرط( عدد صفر را نمایش بده.

ستون های  باید  توابع،  از  صحیح  جواب  دریافت  برای  باشید  داشته  توجه  نکته: 
انتخاب شده قالب عددی داشته باشد. 

 SUM به منظور جمع اقالم ریالی حکم در ستون جمع حکم می توانید از تابع 
= SUM (K4:P4)                                    :استفاده کنید به این ترتیب که
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گام سوم؛ طراحی قسمت اطالعات کارکرد پرسنل می باشد.

RSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL

اطالعات کارکردی1

2
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ا
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ت
نوب

ری
کا ب 

ش

ت
وری

مأم

ری
 کا

یل
عط

ت

صی
رخ

م

ساعتدقیقهساعتدقیقهساعتدقیقهساعتدقیقهساعتدقیقهساعتدقیقهساعتدقیقهساعتدقیقهساعتدقیقهروزروز3

430305200001580000000001۶

5303000000003500000000020

63030350000035120000000008

 به منظور محاسبات دقیق اطالعات به ساعت و دقیقه تفکیک شده است.
مورد  ماه  روز  صورت  به  استاندارد  کارکرد  ستون های  اطالعات  شرکت ها  در   

محاسبه ثبت می شود. )در این مثال ماه مورد نظر 30 روز است(
 توجه داشته باشید ستون ها می بایست قالب عددی داشته باشند.

گام چهارم؛ محاسبه حقوق و مزایا
در این گام قبل از انجام محاسبات می بایست نرخ محاسبات را مشخص کنیم.

ALAMANAOAPAQARASATAUAV

اطالعات نرخ محاسبات1

دستمزد2

کسر کار 
)ساعتی(

اضافه کار
)ساعتی(

تعطیل 
کاری

)ساعتی(

فوق العاده نوبت کاری )ساعتی(

فوق العاده 
شب کاری 
)ساعتی(

حق مأموریت

ساعتیروزانه3
صبح 

و عصر 
)%10(

صبح و عصر 
و شب )%15(

صبح و شب 
یا عصر و شب 

)%22/5(
ساعتیروزانه

432۶،97744،58844،588۶2،42317،8354،459۶،۶8810،03215،۶0۶32۶،97744،588

532۶،97744،58844،588۶2،42317،8354،459۶،۶8810،03215،۶0۶32۶،97744،588

6309،97742،27042،27059،1771۶،9084،227۶،3409،51114،794309،97742،270
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فرمولعنوان

30 /(K4 + L4) =دستمزد روزانه

220 /(K4 + L4)=دستمزد ساعتی

AN4=کسر کار )ساعتی(

AN4*1.40=اضافه کار )ساعتی(

AN4*1.40=فوق العاده تعطیل کاری )ساعتی(

AN4*%40=فوق العاده نوبت کاری )ساعتی( %10

AN4*15%=فوق العاده نوبت کاری )ساعتی( %15

AN4*22.5%=فوق العاده نوبت کاری )ساعتی( %22/5

AN4*35%=فوق العاده شب کاری )ساعتی(

AM4=حق مأموریت )روزانه(

AN4=حق مأموریت )ساعتی(

فرمول های فوق را در ردیف های 5 و ۶ تکرار می کنیم.
حال با استفاده از اطالعات کارکردی و نرخ محاسبات، حقوق و مزایای پرسنل را 

محاسبه می کنیم. 

AWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBI
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14،۶14،092ــــــ514،989ـ49،809،3102،789،7931،100،000400،000

13،494،111ــــــ2،184،801ـ1،100،000400،000ـ59،809،310

11،543،959ــــــ744،۶49ـ1،100،000400،000ـ69،299،310



56

فرمولعنوان

IF (S4 = 0;0;((S4 /R4)*(AN4*220)))=  حقوق پایه

   IF (S4 = 0;0;((S4 /R4)*M4))=حق اوالد

   (IF (S4 = 0;0;(S4 /R4)*N4)=بن کارگری

   IF (S4 = 0;0;(S4 /R4*O4))=حق مسکن

  IF (S4 = 0;0;((S4 /R4)*P4))=حق ایاب و ذهاب

   AO4*(60/(Z4+(AA4*60))) =اضافه کار )ساعتی(

   AP4*(60/(AH4 + (AI4*60))) =تعطیل کاری )ساعتی(

   AQ4*(60/(AB4 + (AC4*60))) =فوق العاده نوبت کاری )ساعتی(%10

   AR4*(60/(AB4 + (AC4*60))) =فوق العاده نوبت کاری )ساعتی( %15

   AS4*(60/(AB4 + (AC4*60))) =فوق العاده نوبت کاری )ساعتی( %22/5

   AT4*(60/(AD4 + (AE4*60))) =فوق العاده شب کاری )ساعتی(

   AV4*(60/(AF4 + (AG4*60))) =حق مأموریت )ساعتی(

   SUM(AW4:BH4) =جمع حقوق و مزایا

گام پنجم؛ محاسبه کسور حقوق و مزایا
فرض کنید در مثال فوق، از پرسنل بیمه تکمیلی به مبلغ 500،000 ریال کسر 
می گردد و نیز آقای یوسفی مبلغ 2،000،000 ریال مساعده دریافت نموده است. 
را طراحی می کنیم. )سقف  مزایا  و  برای مثال فوق قسمت کسورات حقوق  حال 

معافیت مالیات ماهیانه 20،000،000 ریال در نظر گرفته شده است.(

BKBLBMBNBOBPBQBRBSBT

کسورات1

بیمه سهم 2
کارگر )%7(

کسور مالیات
قضايی

اقساط مساعده
وام

اضافه پرداخت 
ماه قبل

ساير بیمه تکمیلیکسر کار
کسورات

جمع کسورات
3

1،420،592ـ92،891500،000ـــــ4827،701

1،444،588ـ500،000ــــــ5944،588

3،332،734ـ24،۶57500،000ــ2،000،000ــ6808،077
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فرمولعنوان

(7%;0*(BI4-(AX4+BH4));"بله"=H4)IF=بیمه سهم کارگر )%7(

مالیات
=IF(BI4-BH4>((20000000/R4)*S4);((BI4-BH4-((2/7)*BJ4)-
BQ4)-((20000000/R4)*S4)*10%);0)

AN4*(60/((Y4*60+X4)+(W4*60+V4)+(U4*60+T4)))=کسری کار و غیبت

بیمه تکمیلی
امروزه تنها داشتن بیمه هاي اجتماعي در هنگام بیماري و بروز حادثه براي بیمه شدگان 
کافي نیست. هزینه هاي بستري و عمل جراحي در بیمارستان ها، فشار مالي فراواني 

را به افراد وارد مي نماید.
انواع  خود  کارکنان  رضایت مندي  بردن  باال  براي  موفق  شرکت هاي  و  سازمان ها 
آنان فراهم مي آورند. زیرا معتقدند که کارکنان  براي  را  خدمات رفاهي و درماني 
راضي به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام برمي دارند. به 
همین منظور سازمان هاي دولتي و خصوصي که تعداد کارکنان آنها و افراد تحت 
تکفلشان بیش از 70 نفر باشند، مي توانند در جهت دستیابي به این هدف، این گروه 
را تحت پوشش بیمه نامه درمان تکمیلي بیمه قرار دهند. با این کار سازمان آرامش 

و اطمینان را در هنگام بروز بیماري یا حادثه به آنان هدیه مي کند. 
هزینه هایي که توسط این بیمه نامه مي تواند پرداخت گردد، به شرح زیر مي باشد:

مراکز جراحي  و  بیمارستان  در  و جراحي  بستري  بیمارستاني:  هزینه هاي  جبران 
محدود )با بیش از ۶ ساعت بستري(، آنژیوگرافي قلب و انواع سنگ شکن.

همچنین جبران هزینه هاي جراحي مغز و اعصاب )به استثناء دیسک ستون فقرات(، 
قلب، پیوند کلیه، مغز استخوان و پیوند ریه و کبد حداکثر تا دو برابر تعهد بیمارستاني.

هرینه هاي زایمان طبیعي و سزارین.
هزینه هاي پاراکلینیکي شامل موارد زیر:

آندوسکوپي،  انواع  سي تي اسکن،  انواع  ماموگرافي،  سونوگرافي،  هزینه هاي  جبران 
ام آر آي، اکو کار دیوگرافي، رادیوتراپي.

جبران هزینه هاي مربوط به تست ورزش، نوار عضله، نوار مغز، آنژیوگرافي چشم، نوار 
عصب. اعمال مجاز سرپایي شامل: شکستگي ها، گچ گیري، ختنه، بخیه، کرایوتراپي، 

اکسیزیون، لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درماني.
جبران هزینه هاي مربوط به رفع عیوب انکساري چشم به میزان 4 دیوپتر و بیشتر 
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براي هر چشم.
هزینه آمبوالنس )داخل شهري و بین شهري( و سایر فوریت هاي پزشکي در صورتي 

که نهایتاً به بستري شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.
در بیمه نامه درمان گروهي، جهت تعداد بیش از 4000 نفر، تخفیفات گروهي از 5 

درصد الي 20 درصد اعمال مي گردد.

گام ششم؛ تکمیل لیست حقوق و دستمزد
از  استفاده  با  دستمزد  و  حقوق  لیست  در  کردید  مشاهده  تاکنون  که  همانگونه 
کارکنان  از  یک  هر  دریافت های  مربوط،  قوانین  آخرین  رعایت  و  الزم  مستندات 
)حقوق و مزایا( را محاسبه سپس به استناد آخرین قوانین و مقررات مربوط به بیمه 
و دارایی، حق بیمه سهم کارگر و مالیات حقوق هر فرد را تعیین و با در نظر گرفتن 
سایر کسورات توافقی و یا قانونی، کسورات حقوق و مزایا را محاسبه نمودیم. آخرین 

مرحله تهیه لیست حقوق و دستمزد شامل دو قسمت می باشد:
1 تعیین مبلغ خالص پرداختی حقوق.

2 کنترل محاسبات جمع حقوق و مزایا و خالص پرداختی حقوق.

BU

1

خالص پرداختی حقوق 2

3

413،193،500

512،049،523

68،211،225

یکی از راه های کنترل محاسبات آن است که:
»محاسبات  مزایا«،  و  حقوق  » محاسبات  در  مندرج  ستون های  انتهای  در   1

کسورات« و »خالص پرداختی حقوق« جمع هر ستون را درج کنیم. برای جمع زدن 
ستون ها از تابع SUM= استفاده کنید. به طور مثال برای ستون »حقوق پایه« از 

فرمول )SUM)AW4:AW6= استفاده کنید.
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صبح و عصر 

)%10(

صبح و 

عصر و شب 

)%15(

صبح و شب 

يا عصر و شب 

)%22/5(

14،۶14،092ــــــ514،989ـ49،809،3102،789،7931،100،000400،000

13،494،111ــــــ2،184،801ـ1،100،000400،000ـ59،809،310

11،543،959ــــــ744،۶49ـ1،100،000400،000ـ69،299،310

39،۶52،1۶2ــــــ3،444،439ـ728،917،9302،789،933،300،0001،200،000

BKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBU

کسورات1

خالص پرداختی 
حقوق 2

بیمه سهم 
کارگر )%7(

کسور مالیات
قضايی

اقساط مساعده
وام

اضافه پرداخت 
ماه قبل

ساير بیمه تکمیلیکسرکار
کسورات

جمع کسورات

1،420،59213،193،500ـ92،891500،000ـــــ3827،701

1،444،58812،049،523ـ500،000ــــــ4944،588

3،332،7348،211،225ـ24،۶57500،000ــ2،000،000ــ5808،077

۶،197،91433،454،248ـ117،5481،500،000ــ2،000،000ــ62،580،3۶۶

2 سپس در انتهای ستون های »جمع حقوق و مزایا« و »جمع کسورات« و در زیر 

جمع به دست آمده از مرحله 1، جمع افقی سلول های به دست آمده از مرحله 1 را 
محاسبه کنیم )توجه داشته باشید هر بخش باید جداگانه جمع گردد(. نتیجه حاصله 
باید با سلول به دست آمده از مرحله 1 برابر باشد. برای جمع زدن ستون ها از تابع 
SUM= استفاده کنید. به طور مثال برای ستون »جمع حقوق و مزایا« از فرمول 

SUM(AW7:BH7)= استفاده کنید.
3 نهایتاً در انتهای ستون »خالص پرداختی حقوق« و پس از سلول جمع حاصل 

از مرحله 1، سلول به دست آمده از مرحله 2 ستون »جمع کسورات« را از سلول 
به دست آمده از مرحله 2 ستون »جمع حقوق و مزایا« کسر کنیم. نتیجه حاصله باید 
 =BI8-BS8 با سلول به دست آمده از مرحله 1 برابر باشد. برای این مرحله از فرمول

استفاده کنید.



60

ABBIBSBT

1
کسوراتحقوق و مزايااطالعات پرسنلی

خالص پرداختی حقوق
جمع کسوراتجمع حقوق و مزاياشماره پرسنلیرديف 2

3

419۶0114،۶14،0921،420،59213،193،500
529۶0213،494،1111،444،588120،049،523
639۶0311،543،9593،332،7348،211،225
739،۶52،1۶2۶،197،91433،454،248
839،۶52،1۶2۶،197،91433،454،248
محاسبات صحیح استمحاسبات صحیح استمحاسبات صحیح است9

ABBIBSBT

1
کسوراتحقوق و مزايااطالعات پرسنلی

خالص پرداختی حقوق
جمع کسوراتجمع حقوق و مزاياشماره پرسنلیرديف 2

3

419۶0114،۶14،0921،420،59213،193،500
529۶0213،494،1111،444،58812،049،523
639۶0311،543،9593،332،7348،211،225
739،۶52،1۶2۶،197،91433،454،248
839،۶52،1۶2۶،197،91433،454،248

می توانید برای کاهش خطای مقایسه نتایج حاصل از مراحل 2 و 3 با نتایج حاصل 
از مرحله 1 ستون های »جمع حقوق و مزایا«، »جمع کسورات« و »خالص پرداختی 
حقوق« از تابع IF استفاده کنید و در زیر نتایج مراحل 2 و 3 فرمول زیر را وارد کنید: 

)البته توجه داشته باشید که در فرمول آدرس ستون مربوطه را بنویسید(:
= FI )BI7 = BI8 محاسبات نیاز به بررسی مجدد دارند« ؛ »محاسبات صحیح است« ؛«( 
شرح فرمول فوق بدین صورت است که اگر سلول BI7 با سلول BI8 برابر باشد پیام 
»محاسبات صحیح است« را نمایش بده در غیر این صورت پیام »محاسبات نیاز به 
بررسی مجدد دارند« را نمایش بده. پیام داخل »  « را می توانید به دلخواه تغییر دهید.


