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" شرکت توسعه نرم افزارهای هوشمند نوآور"  

1399/04/21

                            ریال611,809

15%

                                       ریال33,333

                                  ریال4,457,663

                                       ریال55,338

                       ریال55,062,810

                         ریال3,670,854

: توجه 

بخشنامه جدید مزد " بنا به درخواست تعداد زیادی از مشتریان   ، جدول ذیل بر اساس اطالعات منتشر شده مربوط به 

الزم االجرا از ابتدای تیر ماه ، تنظیم شده است و نحوه استفاده از آن و هرگونه تغییرات الزم در احکام  "1399سال 

. می باشد کاربرانپرسنل به عهده 

1399از اول تیر ماه سال 1399 سه ماه اول سال 

                                  ریال4,000,000

                                     ریال636,809

:  برای اعمال تغییرات فوق در سیستم حقوق و دستمزد راهنماییجهت * 

.سیستم حقوق و  دستمزد وارد گردد  "جدول پارامترهای عمومی "در  فرم  "تیر ماه"ابتدا تغییرات فوق در 

 ریال 636،809، به مبلغ       "فرم حکم"باشد باید در  "(روزانه)حداقل حقوق "اگر حقوق پایه در حکم های پرسنل کمتر از مبلغ - ب 

.تغییر یابد 

، افزایش دستمزد  (%15)، درصد افزایش   " 1399فروردین  "برای سایر سطوح مزدی بیش از حداقل ، اگر هنگام افزایش حقوق در - ج 

 اعمال شده باشد ، در حال حاضر نیازی به انجام 1398نسبت به آخرین حقوق سال  ( ریال58،333)و پایه سنوات  (ریال30،338)مبلغی 

.اتفاق افتاده است    "حداقل مزد روزانه"و    "پایه سنواتی"تغییرات نمی باشد و صرفا جابجایی بین 

پایه سنوات اضافه نشده باشد و یا کمتر از   " 1399فروردین  "برای سایر سطوح مزدی بیش از حداقل ، اگر هنگام افزایش حقوق در - د 

 مجددا بررسی  شود و 1398اضافه شده باشد ، الزم است تغییرات ذکر شده در بخشنامه نسبت به آخرین حقوق سال  ( ریال58،333) 

.اعمال گردد  "فرم حکم"تغییرات الزم در 

                                  ریال3,820,854

                       ریال18,354,270                               ریال19,104,270

                                  ریال3,000,000

                         ریال1,835,427                                  ریال1,910,427

                         ریال4,282,663

                         ریال4,000,000

                         ریال1,000,000

                              ریال30,338

                              ریال58,333

. نمی باشد         "محاسبه افزایش حقوق ساالنه"نیازی به استفاده از       :       تذکر مهم 

                               ریال30,000,000                       ریال30,000,000

                               ریال57,312,810

15%
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