
 جامعه کنترل کیفیت و انجمن مسئولین فنی صنایع غذایی استان یزد

 اشته باشددحق بیمه  ختسابقه پرداحداقل دو سال شرطی به فرد تعلق میگیرد که ب و اشدمیب ریال 1835427، به ازای هرفرزند  1399در سال  حق اوالد

 قابل توجه مدیران محترم کنترل کیفیت و مسئولین فنی گرامی

 ردد :، مراتب خدمتتان اعالم میگ 1399احتراما با توجه به بخشنامه وزارت کار در خصوص تعیین مزد روزانه و حقوق ماهیانه در سال 

 98شاغلین در سال 
 

  باتوجه به زمان شروع  )به ریال ( ) + پایه سنوات روزانهریال  30338( +  15/1×  1398)مزد روزانه سال =  1399مزد روزانه در سال

 لین قرارداد (او

  ( + بن کارگری + حق مسکن روزهای کارکرد×  1399سال  محاسبه شده درروزانه مزد ) = حقوق ماهیانه 

 براساس جدول سطح بندی اداره کار جهت واحدهایی  مسئولین فنیمدیران کنترل کیفیت و  توضیح : عدد اعالم شده پایه سنواتی

 میباشد ( 14و  13و  12که دارای طرح طبقه بندی نمیباشند ) گروه 

مسئول فنی میباشند و حداقل یک مدیر کنترل کیفیت یا تا سه سال سابقه  مسئولین فنی که دارای یکمدیران کنترل کیفیت و :  12روه گ

 ریال( 60733سال در واحدی که مشغول فعالیت میباشند دارای سابقه کار هستند ) پایه سنواتی روزانه : 

مسئول فنی میباشند و حداقل یک مدیر کنترل کیفیت یا سال سابقه  پنجتا  سهمسئولین فنی که دارای مدیران کنترل کیفیت و :  13گروه 

 ریال( 61133سال در واحدی که مشغول فعالیت میباشند دارای سابقه کار هستند ) پایه سنواتی روزانه : 

مسئول فنی میباشند و حداقل یک مدیر کنترل کیفیت یا سابقه  به باال دارای سال پنج مسئولین فنی کهمدیران کنترل کیفیت و :  14گروه 

 ریال( 61533سال در واحدی که مشغول فعالیت میباشند دارای سابقه کار هستند ) پایه سنواتی روزانه : 



 جامعه کنترل کیفیت و انجمن مسئولین فنی صنایع غذایی استان یزد

 اشته باشددحق بیمه  ختسابقه پرداحداقل دو سال شرطی به فرد تعلق میگیرد که ب و اشدمیب ریال 1835427، به ازای هرفرزند  1399در سال  حق اوالد

 

 بدون سابقه کار در واحدی که می خواهند مشغول فعالیت شوند و همچنینمدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی صفر 

 )باتوافق طرفین میتواند بیشتر از این مبلغ باشد( :

 

  ریال 30338( +  15/1×  1398سال مزد روزانه حداقل )=  1399مزد روزانه در سال 

  ریال 721718 = ریال 30338( +  15/1×  601200 )=  1399مزد روزانه در سال 

  ( + بن کارگری + حق مسکن روزهای کارکرد×  1399سال  محاسبه شده درروزانه مزد ) = حقوق ماهیانه 

  ریال 27373258 = 1000000+  4000000( +  31 × 721718)  =روز(  31حقوق ماهیانه )ماه های 

  ریال 26651540 = 1000000+  4000000( +  30 × 721718)  =روز(  30حقوق ماهیانه )ماه های 

  ریال 25929822 = 1000000+  4000000( +  29 × 721718)  =روز(  29حقوق ماهیانه )ماه  


