
 

 :نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي پرسنلي  

  آمك هزينه ازدواج و فوت: 

مبناي هر سال به عنوان آمك هزينه ازدواج و فوت به آارآنانرسمي پرداخت مي شود و به آارآنان پيماني آـه آمتـر از         برابر حقوق    ٢٠

 . روز سابقه پرداختبيمه تامين اجتماعي را دارند تعلق مي گرديد٧٢٠

  ۴٠٠/٢۵۴ * ٢٠ = ٠٠٠/٠٨٨/۵       ريال                                                                                                                        

 . روز را دارند از طرف سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود٧٢٠در مورد آارآنان پيماني آه پرداخت بيمه باالي 

فتوآپي از تمـام صـفحات       فتوآپي شناسنامه صفحه اول و دوم عروس و داماد ،          ، حكم حقوقي  ، فيش حقوقي  :  الزم پيوست  مدارك

 .معاون توسعه مديريت و منابع يا مدير نيروي انساني ) نامه(دستور عقدنامه،

 .ني خدمات درما گواهي فوت،آپي شناسنامه باطل شده،آپي دفترچه بيمه :مدارك براي هزينه فوت



 

 اضافه آار:  

اضـافه آـار و تأييـد مـدير يـا رئـيس واحـد بـه آارمنـد           مزايايي است آه به آارمند درغالب آار اضافه به تشخيص مقـام مـافوق و گـواهي      

 .پرداخت مي گردد 

 :نحوه محاسبه اضافه آار 

 حق شغل+ فوق العاده مديريت + حق شاغل = حق اضافه آا ر يك ساعت 

                                                                                    ١٧۶ 

 و در ماههاي مهر وآبـان و آذر سـه مـاه از طـرف مـدير امـور مـالي گـواهي                      آقاي جعفر رياضي آارمند رسمي اين اداره مي باشد        :مثال  

 . نمائيد آار سه ماه را محاسبهخواهشمند است با حكم حقوقي نامبرده اضافه .اضافه آار به شرح ذيل صادر گرديد

 )ساعت ١٢٠= ساعت ، ماه آذر ١١٠= ساعت ، ماه آبان ١٠٠= ماه مهر (  

 

 ۶٠٠/٩٢۵/٢ + ۶٠٠/٣٨١ + ٩٣٢/٨۶٧/١ = ۴٠۴/٢٩ حق اضافه آار يك ساعت   

 ١٧۶                                  )                     آقاي رياضي    ( 

              

 ۴٠۴/٢٩  *  ١٠٠ = ۴٠٠/٩۴٠/٢           ،               ۴٠٠/٩۴٠/٢% * ١٠ = ٠۴٠/٢٩۴                        ماليات ماه مهر                 

 )مهر(هزينه اضافه آار     )مهر(ماليات                        

  ۴٠٠/٩۴٠/٢           –          ٠۴٠/٩۴٢       = ٣۶٠/۶۴۶/٢                                                حق اضافه آار ماه مهر

 ۴٠۴/٢٩ * ١١٠= ۴۴٠/٢٣۴/٣              ،                        ۴۴٠/٢٣۴/٣% * ١٠ = ۴۴۴/٣٢٣  ماليات ماه آبان              

    )آبان(هزينه اضافه آار           )آبان(ماليات                                                                                                           

 ۴۴٠/٢٣۴/٣         -          ۴۴۴/٣٢٣         =  ٩٩۶/٩١٠/٢                                              حق اضافه آار ماه آبان 

                                   

 ۴٠۴/٢٩ * ١٢٠= ۴٨٠/۵٢٨/٣                ،        ۴٨٠/۵٢٨/٣  *  % ١٠=   ٨۴٨/٣۵٢                 ماليات ماه آذر             

 )آذر(هزينه اضافه آار          )آذر(ماليات                                                                                                              

 ۴٨٠/۵٢٨/٣        -          ٨۴٨/٣۵٢                =۶٣٢/١٧۵/٣                                             حق اضافه آار ماه آذر

 

 ٣۶٠/۶۴۶/٢ + ٩٩۶/٩١٠/٢ + ۶٣٢/١٧۵/٣ = ٩٨٨/٧٣٢/٨ريال                                   جمع سه ماهه اضافه آار

 

  ذخيره مرخصي  : 

وقت و حجم     روز در سال ذخيره مرخصي طلب دارد آه در طول سال استفاده نموده و يا به علت آمبود                  ٣٠ر آارمند رسمي و پيماني      ه

آـه ابتـدا اداره آـارگزيني       نماينـد  زمان بازنشستگي بـه وي پرداخـت مي        در.رئيس يا مدير واحد ذخيره ميگردد      غيره با موافقت  باالي آار و    

 . حسابداري اعالم مي نمايد دت اشتغال بازنشسته رابه ادارهآتبًا ذخيره مرخصي م

 . تمام اقالم حكم حقوقي مشمول پرداخت ذخيره مرخصي هستند :١ تذآر

 . ذخيره مرخصي ماليات ندارد  :٢تذآر 

 جمع هزينه حكم حقوقي*         تعداد روز ذخيره= ذخيره مرخصي  

                                     ٣٠ 

 

خواهشمند است طبق حكم صادره آارگزيني . سال خدمت بازنشسته شده اند  ٣٠ بعد از    ٢٨/۵/٨٩آقاي جعفر رياضي در تاريخ      : ثال  م

 :توجه به حكم پيوست،ذخيره مرخصي پايان خدمت نامبرده را محاسبه آنيد روز اعالم شده با ٣۴٣ذخيره مرخصي وي 

 

 ۶٧٨/۵۶٩/۶  *   ٣۴٣ = ٣١٨/١١٣/٧۵        ريال                                                                                                

                                                                                                                                   ٣٠ 

 

 



  پاداش بازنشستگي : 

آن طبق آخرين حكم زمان اشـتغال بازنشـسته    طريقه اي محاسبه و .  آه بعد از بازنشستگي آارمند پرداخت مي شوداشي است   پاد

 . ضمنًا پاداش بازنشستگي ماليات ندارد.ميشود،مشمول پرداخت پاداش مي باشد بازنشستگي% ٩آسوراتي آه مشمول 

خواهـشمنداست طبـق آخـرين حكـم صـادره          . سال خدمت،بازنشـسته شـده انـد       ٣٠ بعد از    ٢٨/۵/٨٩آقاي جعفر رياضي در تاريخ      :مثال  

 . نامبرده پاداش بازنشستگي را محاسبه آنيد

 بازنشستگي% ٩اقالم حكمي مشمول       سال   پاداش بازنشستگي                                                                        

 ٣٩٨/٧٨٧/۵                      *   ٣٠ =   ٩۴٠/۶٢١/١٧٣ريال                                                                           

 


