
                                                                                                                                                                

 
@MizanSystem info@hesabdari-mizan.com                        www.hesabdari-mizan.com 

 آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد ميزان (نحوه محاسبه حقوق پرسنل در سال مالي جديد)

 

 ٩٧با توجه به شروع سال جديد و لزوم اجراي بخشنامه فوق در خصوص اعمال تغييرات حقوق سال 

به اين  ، كار فرمايان نيز بايد نسبت٩٧و همچنين افزايش و تغييرات آيتم هاي حقوقي در سال 

تغييرات اقدامات الزم را نيز به عمل آورند. لذا در اين خصوص جهت سهولت اعمال تغييرات در نرم 

به آموزش نكات مهم در خصوص اين  ،افزار حقوق و دستمزد ميزان براي كاربران اين نرم افزار

  تغييرات خواهيم پرداخت.

ل مالي جديددر نرم افزار مي باشد، ،ايجاد سا ٩٧نكته اول در خصوص انجام محاسبات حقوق سال 

در نرم افزار، مي توان از مسير زير سال مالي جديد را ايجاد  ٩٧كه در صورت عدم وجود سال مالي 

  نمود:

بعد از باز نمودن نرم افزار، از منوي مديريت آيتم ايجاد سال مالي جديد را انتخاب نماييد، پس  -

 ا ايجاد خواهد شد.مشبراي  ٩٧از تاييد نمودن عمليات سال مالي 

 

  

را انتخاب كرده، از مسير منوي  ٩٧پس از ايجاد سال مالي جديد وارد نرم افزار شده و سال مالي 

متغيير هاي محاسبه حقوق، به وارد نمودن مديريت و زير منوي اطالعات پايه و انتخاب گزينه 
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حق مسكن، حق جذب)كه در  (از قبيل: حداقل حقوق روزانه، حق بن، ٩٧متغييرهاي مربوط به سال 

  متن بخشنامه ذكر گرديد، اقدام نماييد.

همچنين سقف پرداخت بيمه را با توجه به حداقل حقوق روزانه، برنامه به صورت خودكار محاسبه مي 

  نمايد و احتياجي به وارد نمودن آن نيست

  

  

را وارد  ٩٧ات سال سپس از همين مسير و با انتخاب آيتم جدول ماليات حقوق، رقم معافيت مالي

  نماييد. (اطالعات جدول به صورت خودكار محاسبه خواهند شد و تنها بايد مبلغ معافيت وارد گردد)
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  و تغيير نحوه محاسبه معافيت  ٩٧نكته مهم: با توجه به تغيير جدول ماليات بر حقوق سال

بروزرساني نرم افزار هاي مالياتي كه در متن بخشنامه و جدول باال به آن اشاره شد، لذا جهت 

 از طريق تماس با واحد  پشتيباني اقدام نماييد. ٩٧و اعمال تغييرات جديد در سال 

 

پس از وارد نمودن تغييرات محاسباتي سال جديد، به تعريف حكم هاي حقوقي جديد مي پردازيم. 

  روش در اختيار شما قرار مي گيرد. ٢در اينجا 

  

 حكم تكي: -١

 ٠١/٠١/٩٧هر يك از پرسنل حكم جديد ايجاد نموده و تاريخ اجراي آن را از  اين روش برايدر 

قرار مي دهيم و آيتم هاي حكم حقوقي شخص را بر اساس تغييرات و افزايش مورد نظر وارد 

 مي نماييم.

  

  

 حكم گروهي: -٢
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در اين روش قادر خواهيد بود براي كليه پرسنل يا بخش مشخصي از آن ها به صورت يكجا و 

  دسته جمعي، اقدام به تغييرات و ايجاد حكم جديد نماييد.

پس از انتخاب حكم گروهي در پنجره باز شده ابتدا تاريخ اجراي حكم و شرح مربوطه را وارد نماييد 

و در قسمت بعدي ميزان افزايش هر يك از آيتم هاي حقوق روزانه، پايه سنوات و حق جذب را وارد 

  نماييد.

  

  

د كه اين افزايش براساس  آخرين حكم هر شخص اعمال خواهد شد و مبلغ وارد توجه داشته باشي

  شده با مبلغ آخرين حكم هر شخص جمع ميگردد.

نكته بعدي اين است كه شما در آيتم هاي مزد شغل روزانه و حق جذب قادر خواهيد بود مقدار 

در  ٤/١٠س با توجه به افزايش افزايش را بر اساس مبلغ(ريالي) يا در صد وارد كنيد؛ كه بر  اين اسا

  را وارد كرد. ٤/١٠صدي ذكر شده در بخشنامه، مي توان در قسمت حقوق روزانه عدد 
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پس از وارد كردن اين اطالعات و زدن دكمه تاييد ليست پرسنل باز شده و شما مي توانيد با انتخاب 

  پرسنل اقدام نماييد. و زدن دكمه تاييد، نسبت به ايجاد حكم جديد براي ايناشخاص مورد نظر 

  

  

نكته: بعد از ايجاد سال مالي جديد برنامه به طور خودكار اطالعات اشخاص و مانده وام ها را به سال 

جديد انتقال ميدهد، در صورت تغيير در محاسبات سال قبل، براي محاسبه و بروزرساني مجدد 

نتقال مانده وام از سال قبل نسبت اطالعات وام هاي منتقل شده مي توان از منوي مديريت و آيتم ا

  به وارد كردن اطالعات تسهيالتي سال قبل اقدام كرد.
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در مرحله آخر جهت محاسبه حقوق ماه جاري پس از ورود اطالعات كاركرد پرسنل در منوي محاسبه 

ه از منوي حقوق و كارت ساعت، آن را ذخيره كرده و نسبت به گزارش گيري ليست حقوق و بيم

 گزارشات اقدام نماييد.

 


