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نرخ اضافه کاری ،شب کاری ،نوبت کاری  وکمک هزینه عائلهه ننه ی بهه شهرل میهس ن اپهده و ریاگهت نهر یهریی یرای  

 ش ه اپت  تشریحاثنا نفای قانونر آن نیز 

و  %01: کاریری که یر طول ناه بطهور نهوب ر کهار نهر کنه  و نوب اهای کهار وی یر صهدح و عمهر واقه  نهر شهوی 65نایه 

و یر صهورتر کهه نوب اها بهه صهدح و شهب، عمهر و شهب بیف ه   %06صهدح و عمهر و شهب قهرار ییهری چنانچه نوب اا یر 

  .عالوه بر نزی بعنوان فوق العایه نوبت کاری یریافت گواه  کری 22/6%

 .اضافه بر نزی پاعت کار عایی تعلق نر ییری %56: برای هر پاعت کار یر شب تناا به کاریران غیر نوب ر 65نایه 

 شرل حقوق و نزایا ندلغ )ریال( پدهن وه ن ا 

=(7.33 ) / ( 49یپ مزی روزانه پال   حقوق ندنا )یک پاعت ( 32,396 ( 

= (1.17) *( 49نزی یک روز پال   حقوق ندنا )یک روز( 237,475 (

=( ( *)نزی یک روز پال1.1.روز(* )93  روز( 93حقوق ندنا ) 7,124,100 (93 

= (1.40)* (7.33) /( 49پال نزی یک روز   اضافه کار ی ) یک پاعت ( 45,356 (

= (1.40)* (7.33) /( 49نزی یک روز پال   تعطیس کاری ) یک پاعت ( 45,356 (

= (1.20)* (7.33) /( 49نزی یک روز پال   نانوریت ) یک پاعت ( 26,997 (

= (1.35)* (7.33) /( 49نزی یک روز پال  ) یک پاعت (  شب کاری 43,736 (

( 3.روز( * )%93( *)49 نزی یک روز پال  نوبت کاری )صدح و عمر ( 712,410 (

=( 1.روز(*)%93(*)49نزی یک روز پال   (  نوبت کاری )صدح و عمر و شب 1,068,615 (

 

=( 1155روز(* )%93(*)49نزی یک روز پال   ( )عمر و شب (  نوبت کاری ) صدح و شب 1,602,923 (

= ( روز( *)نزی یک روز پال9یک اوالی(* )  زای هر اوالی اکمک هزینه عائله نن ی به  712,410 (94 

 

یرایانه به جات نشخص ش ن نوضوع با مکر اع ای وندالغ فرضر نثال های نخ لفر نطرل نر یریی:         

 1تمری  

ساعت کار او در شب بوده  0ساعت  45ساعت کار کرده است در طول  45ریال می باشد این کارگر در یک هفته  066دستمزد کارگری در یک ساعت  

 است اگر کارگر نوبت کار نباشد. 

 مطلوب است: دستمزد استحقاقی
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 اطالعات مسئله حل مسئله

      06×066=0666دستمزد عادی                                     

 

        0666×  %56= 0566فوق العاده اضافه کاری               

 

      0×066×  %54=0006فوق العاده شب کاری               

 

          55×066=00566دستمزد عادی                                 

 

 = دستمزد عادی066ریال          

 = کار در دو هفته 45ساعت       

 = کار در شب0ساعت             

 0×55=55س کار عادی در یک هفته     

 45-55=06ساعت اضافه کاری              

 55       س عادی                                

 06س اضافه کاری                             

 0س شب کاری جزء ساعات عادی  

 = کل دستمزد عادی 0666+ 00566= 50566                                    -0 

 = کل فوق العاده ها0566+  0006= 5006                                         -0

 = مجموع دستمزد استحقاقی 50566+ 5006=  50606                      -5

 2تمری  

ساعت از کار عادی وی شب کاری و کارگر غیر نوبت کار باشد  9ساعت کار انجام داده است چنانچه  006ریال در مدت دو هفته  066کارگری با نرخ 

 آن؟مطلوبست محاسبه ی دستمزد استحقاقی وی و ثبت مربوط به 

 اطالعات مسئله حل مسئله

       00×066=04566دستمزد عادی                                  

 

        04566×  %56= 0006فوق العاده اضافه کاری               

 

       9×066×  %54=0064فوق العاده شب کاری               

 

           88×066=00066 دستمزد عادی                                 

 

 = دستمزد عادی066ریال                  

 = کار در دو هفته 006ساعت            

 = کار در شب9ساعت                      

 006-88=00ساعت اضافه کاری           

 0× 55= 88  س کار عادی در دو هفته 

 88س عادی                                         

 00س اضافه کاری                               

 9س شب کاری جزء ساعات عادی  

 = کل دستمزد عادی 04566+ 00066= 00666                                           -0 

 = کل فوق العاده ها0006+  0064= 8504                                                   -0

 = مجموع دستمزد استحقاقی 00666+  8504=  84504                                -5

 

   اضافه کاری

                   

 شب کاری

 عادی

   اضافه کاری

                   

 شب کاری

 عادی



 

3 
 

 

 

 3مری  ت

گرفته است نرخ ساعتی یا صبح روز بعد انجام  0تا  00ساعت از کار عادی این کارگر بین  00ساعت کار انجام داده است  008روز  04کارگری در مدت 

 ریال می باشد در صورتیکه کارگر مورد بحث غیر نوبت کار باشد. مطلوب است: دستمزد استحقاقی، همراه با ثبت مربوطه؟ 806همان دستمزد ساعتی 

 اطالعات مسئله حل مسئله

 8×806=0586دستمزد عادی                                     

 

        0586×  %56= 0490ی               فوق العاده اضافه کار

 

 00×806×  %54=5450فوق العاده شب کاری            

 

 006×806=90066دستمزد عادی                                 

 

 = دستمزد عادی806ریال                  

 = کار در دو هفته 008ساعت           

 = کار در شب00ساعت                   

 04×8=006روز  04س کار عادی در 

 008-006=8ساعت اضافه کاری          

 006ی                                        س عاد

 8س اضافه کاری                                 

 00س شب کاری جزء ساعات عادی  

 = کل دستمزد عادی 0586+ 90066= 065086                                         -0 

 = کل فوق العاده ها0490+  5450= 0008                                                 -0

 = مجموع دستمزد استحقاقی 065086+  0008= 006868                         -5

 4تمری  

 نفر از کارگران نوبت کار تولیدی شرکت ره پویان می باشد. 0هفته متوالی  5اطالعات زیر مربوط به ساعت کار 

 نرخ دستمزد ساعتی شماره کارگر

 کارکرد کارگران نوبت کار چهار هفتهساعات 

 %4200صبح و شب  %4200عصر و شب  %04صبح و عصر و شب  %06صبح و عصر 

0 406 000    

0 586  000   

5 006   000  

5 486    000 

اضافه کاری 

 محاسبات

ب( در بردن 

اطالعات بر 

روی ماشین 

)ضبط 

 اطالعات(

ن ج( در گرفت

جواب از 

ه اضافماشین

کاری             

         

 شب کاری

 عادی 

Main - 

Storage

 عادی
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4 406  000   

0 406 000    

 

 

 نطلوب اپت:

 محاسبه دستمزد عادی -0

 محاسبه فوق العاده نوبت کاری -0

 هفته متوالی هر یک از کارگران  5محاسبه دستمزد استحقاقی  -5

 

 دستمزد استحقاقی فوق العاده نوبت کاری دستمزد عادی شماره کارگر

0 985406=406×000 9840 =06%  ×98406 068500=9840 +98406 

0 85586 =586 ×000 00000 =04%  ×85586 90040=00000 +85586 

5 069006 =006 ×000 05440 =4/00%  ×0690066  055000=05440 +069006 

5 060686=486×000 00908=4/00%×060686 004658=00908+060686  

4 98406=406×000 05085 =04%  ×98406  005555=05085+98406 

0 90406=406×000 9040 =06%  ×90406 066000=9040+90406 

 

 5تمری  

 است: بهیننفر از کارگران نوبت کار تولیدی ابزار  3هفته متوالی  3اطالعات زیر مربوط به ساعات کار 

 ریال 00666با نرخ ساعتی  نوبت کار صبح و عصر 0کارگر شماره 

 ریال 08666نوبت کارصبح و عصر و شب با نرخ ساعتی 0کارگر شماره 

 ریال  05666نوبت کار صبح و شب با نرخ ساعتی  5کارگر شماره 
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 از: سایر اطالعات عبارتند

 کارگران مورد بحث فوق العاده اضافه کاری نداشته اند .

 

 

 

 مطلوب است: 

 محاسبه دستمزد عادی و محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران  -0

 محاسبه دستمزد استحقاقی کارگران درسه هفته -0

 3×44=132پاعت کار یر په هف ه      

 دستمزد استحقاقی فوق العاده نوبت کاری دستمزد عادی شماره کارگر

0 054855666=00666×050  0485566 =06%  ×054855666  050505566=0485566+054855666  

0 055005666=08666×050  5405566=04%×055005666  050505566=5405566+055005666  

5 050×05666=550085666 550085666 × %4200=0005866 550085666+0005866=558865866 

    

 

                                                                         

 

 


