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 تفاوت پایه سنوات و سنوات

سنوات از مزایای شد. در ادامه این مقاله بطور  یسنوات پایان خدمت و پایه  ست که کارفرما موظف به پرداخت آن به کارگر می با ا

. با توجه به اینکه اکثر افراد این دو مورد را با یکدیگر ات و نحوه محاسننتات آن می پردازی کامل به تعریف حق سنننوات و پایه سنننو

شتتاه می گیرند، در ا ضیح می دهی .  ا سنوات و ین مقاله تفاوت این دو مورد را با یکدیگر نیز تو سته، حق  در آخر نحوه ثتت و محا

 پایه سنوات را در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان خدمتتان آموزش می دهی . 

 چیست ؟ حق سنوات

شستگی، سال یا به هنگام بازن ستعفا یکی  در روزهای آخر  سنوات کارمندان از کار افتادگی، فوت، ا سته  ضوعات محا از مهمترین مو

متلغی معادل  21، که طتق قانون کار ماده  یا مزایای پایان خدمت می شننناسننند می باشنند. حق سنننوات با عنوان مزایای پایان کار

متر ردد. اگر فردی کاخرین حقوق دریافتی کارگران می باشد، که از طریق کارفرما با پایان کار یا فسخ قرارداد می بایست پرداخت گ

ستت مدت کارکرد شد به ن شته با سنوات پرداخت میاز یکسال کارکرد دا سنوات را می توان در پایان شان به آن ها حق  گردد. متلغ 

سویه کرد.  سنوات را ت ساالنه  صورت  صطالح ب ساب کارگران واریز کردو به ا سال به همراه عیدی و پاداش، به ح  نکهینظر به اهر 

قرارداد کار از  یاجرا نیکار دائ ، چنانچه در ح یباشننند لدا در قراردادها یات خدمت منوط به خاتمه قرارداد کار مپرداخت سننننو

و در حک   یالحسناب تلق یپرداخت ها عل نیپرداخت گردد ا یمحاسنته و به و یهر سنال خدمت کارگر، سننوات و انیجمله در پا

مزد  نیکه بر اسنناآ آخر یشننود و در خاتمه کار و قطر رابطه از کل متلغ سنننوات خدمت و یمحسننوب م اکارگر به کارفرم یبده

 آن به کارگر پرداخت خواهد شد. یشود کسر و مابق یکارگر محاسته م

 نحوه محاسبات حق سنوات

سته مزا ضوع ماده ) انیپا یایماخد محا سنوات( مو فاقد طرح  یکارگاه ها آن قانون در گری( قانون کار و مواد مرتتط د24کار )حق 

ق شننود مانند ح یمزد پرداخت م  یترم یبه تتر شننغل که برا یثابت پرداخت یایمزا هیمشننا ل مصننوب مزد ثابت و کل یطتقه بند

 .باشد یمشا ل مصوب مزد متنا م یطرح طتقه بند یدارا یباشد و در کارگاه ها یو ... م تیریفوق العاده مد ،یجدب، حق سرپرست

سال در  شد و برای کارگرانی که کمتر از یک  سنوات معادل یک ماه آخر حقوق دریافتی می با شد  حق  همانطور که در باال گفته 

 سازمان فعالیت می کنند مطابق فرمول زیر محاسته می گردد. 

  (حقوق پایه / سال روز تعداد)* تعداد روزهای کارکرد =سنوات                                      

 99ات خدمت سنو

سال ها یسنوات خدمت شخص م هیپا کیگدشته معادل  یطتق روال  شد که بر ا یحقوق  ساآ برا نیبا ل معاد رانیبگ یحداقل یا

شد. ی( مالیر 1۸،۳۵4،2۷۰حقوق ) هیحداقل پا کی شد که متلغ  یبه ذکر م الزم . با سال  سنوات با ساآ حقوق  سته  ۹۸بر ا محا

 .مستقی  دارد یشخص ارتتاط یافتیگردد و با مزد شغل در یم
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  98سنوات خدمت سال 

سال ها یسنوات خدمت شخص م هیپا کیگدشته معادل  یطتق روال  شد که بر ا یحقوق  ساآ برا نیبا ل معاد رانیبگ یحداقل یا

 یته ممحاس ۹۸بر اساآ حقوق سال  سنوات باشد که متلغ  یبه ذکر م الزم باشد. ی( مالیر 1۵.1۶۸.۸1۰حقوق ) هیحداقل پا کی

 .مستقی  دارد یشخص ارتتاط یافتیگردد و با مزد شغل در

 بازخرید حق سنوات در زمان بازنشستگی

مشمول قانون کار در صورت  یرساند بازنشستگان شا ل در واحد ها یم یسنوات خدمت بازنشستگان به آگاه دیدر خصوص بازخر

حقوق به  کماهیمعادل  یحقوق متلغ نیهر سننال سننابقه کار بر اسنناآ آخر یخاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف اسننت به کارگر برا

ستحقاق  .دینماپرداخت  یبه و کار انیپا یایمزاعنوان  سایر کارگران ا شتغال پیدا کنند، همانند  ستگانی که مجددا به کار ا ش بازن

 دریافت سنوات پایان کار را دارند. 

 سنوات مشاغل سخت 

سابقه که یکارگران شتن  شسته م انیسخت و ز یدر کارها مهیپرداخت حق ب با دا سا ،شوند یآور بازن ست ریهمانند  ت کارگران به ن

 .ردیگ یقرار م یپاداش بازنشستگ کماهی افتیهر سال سابقه مشمول در یبرا یسابقه کارگاه

  98ساله محاسبه مزد سنوات تا سال  30جدول 
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 چیست ؟پایه سنوات 

رمول بر اساآ فپایه سنوات مطابق با اعالم شورای عالی کار برای کارگاههایی که بر اساآ طرح طتقه بندی مشا ل پیش می روند، 

شخص سنواتی برای آنم ستمزدی وزارت کار پایه  شنامه د سته از کارگاهها واریز میشده در بخ هایی که فاقد طرح گردد. اما آن د

ساله در آن کارگاه باشند )دائ  و موقت( مشمول حق سنوات که نیروی کار دارای سابقه یکرط آنشطتق بندی مشا ل هستند، به

و یا یک سال از اخرین دریافت پایه سنواتشان گدشته باشد. در پایه سنوات سابقه کارگران در حقوق آن ها نمود پیدا می  شوندمی

ستند حقوق متفاوتی با کارگرانی که تازه وارد سازمان شده اند، دارند. کند. کارگرانی که بیش از یک سال در محیطی مشغول بکار ه

سال  شود. طتق اعالم وزارت کار در  سنوات بخش حمایتی حقوق محسوب می  سمی در  ۹2پایه  تفاوتی بین کارگران قراردادی و ر

ر صورتیکه بین کارکرد ان ها فاصله پرداخت حق  سنوات وجود ندارد و سنوات جتران کمتود حقوق به کارگران می باشد. این حق د

 افتاده باشد نیز محق می شود. 

 نحوه محاسبه پایه سنوات در حقوق 

 سنوات * تعداد روزهای کاری ماه (پایه حقوق پایه ماهانه در سال دوم = حقوق اعالم شده سال جاری + ) 

 99سنوات سال  هیمحاسبه مزد پا

 ایگدشته باشد و سال از زمان کار آن ها در سازمان  کیموقت دارند و  ایکه قرارداد دائ   میشود یسنوات شامل همه کارگران هیپا

 یکه دارا یکارگران یتمام یبرا ۹۹سنوات سال  هیپا. گدشته باشد کسالیسنوات آن ها در همان سازمان  هیپا نیآخر افتیاز در

 است . الیر 1،۷۵۰،۰۰۰که معادل ماهانه   الیر ۵۸،۳۳۳برابر روزانه  1۳۹۹ لمدکور باشند در سا طیشرا

  98محاسبه پایه سنوات سال 

متلغ اعالم شده توسط قانون کار می باشد و از شروط ان کارکرد بیش از  ۹۸همانطور که در مقاله باال ذکر شد پایه سنوات سال 

ریال می باشد و با فرض اینکه یک سال از اخرین  ۷۰۰،۰۰۰متلغ ماهانه برابر  ۹۸یک سال در سازمان مربوطه می باشد. در سال 

 ریال می باشد.  2۳.۳۳۳برابر   ۹۸. که پایه سنوات روزانه در سال  رگاه گدشته باشددریافت پایه سنوات انان در کا

میزان سنوات  ۹۸یابند. در سال کند افزایش میهای پس از تطتیق با توجه به درصدهایی که شورای عالی کار اعالم میاما در سال 

 :کنندصورت زیر محاسته میرا به

 حقوق پایه ماهانه در سال دوم= شده در سال جاریحقوق پایه ماهانه اعالم(+ تعداد روزهای کاری ماه* 23.333)
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  98جدول مزد و پایه سنوات طبقه بندی مشاغل در سال 

 مزد شغل مزد پایه سنوات گروه شغلی ردیف 

1 1 23,333 505,627 

2 2 23,533 507,247 

3 3 23,733 508,576 

4 4 23,933 510,491 

5 5 24,133 512,117 

6 6 24,333 514,275 

7 7 24,533 516,438 

8 8 24,733 518,602 

9 9 24,933 521,305 

10 10 25,133 524,009 

11 11 25,333 527,251 

12 12 25,733 530,498 

13 13 26,133 533,745 

14 14 26,533 538,065 

15 15 26,933 542,385 

16 16 27,333 546,724 

17 17 27,733 552,122 

18 18 28,133 557,532 

19 19 28,533 564,015 

20 20 28,933 570,506 
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 سنوات  هیکار در رابطه با پا یعال یبخشنامه شورا

 

 شودیدارند نم یکه مشا ل تابستان یآموزانو دانش انیسنوات شامل دانشجو هیپا 

 حقوق  نیکارفرما موظف است معادل آخر 24کار( متفاوت است و طتق ماده  انیسنوات با سنوات خدمت )پاداش پا هیپا

 بپردازد. یکار به و انیعنوان پاکارگر را به

 سال به  انیحساب کارگران منظور شده و در پاصورت روزانه بهتومان است که به 1۷۰۰سنوات  هیپا زانیم ۹۷سال  در

 .شودیم  یآنان تقد

 سال به  انیحساب کارگران منظور شده و در پاصورت روزانه بهاست که به الیر 2۳.۳۳۳سنوات  هیپا زانیم ۹۸سال   در

 .شودیم  یآنان تقد

 سال است مشغول  کیرا که  یموظف است سنوات کارگران زین دیجد یبه سنوات ندارد و کارفرما یکارفرما ربط ضیتعو

 به کارند بپردازد.

 به  دیسنوات با زانیم نیمحاسته ا یو برا ردیگیکارکردشان سنوات تعلق م زانیبا توجه به م زین یکارگران فصل به

 .دیوجود دارند مراجعه کن نهیزم نیکه در ا ییهاتتصره

 یحساب وبه زین گرید یهامتلغ سال سال نیسنوات ا هیکارگر باشد عالوه بر پا کیسال کار  نیچهارم ۹۸سال  اگر 

 .شودیمنظور م یصورت تصاعدبه

 محاسبه حق سنوات و پایه سنوات در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان 

امکان ثتت پایه سنوات و محاسته روزانه آن در حک  حقوق افرادی که بیش از یکسال در  نرم افزار حقوق و دستمزد میزاندر 

 سازمان مشغول به فعالیت هستند،  میسر می باشد. 
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بازنشستگی در فرم حق سنوات در پایان خدمت یا  خودکار امکان محاسته  عالوه بر کزارش فهرست سنوات خدمت و همچنین

 می باشد. ب کارکنان میسر اتسویه حس

 

ا ر در ادامه  با امید به اینکه این مقاله اطالعات مفید و کاملی را در اختیارتان قرار داده باشد، می توانید در پایان مقاله سواالت خود

 در رابطه با حق سنوات یا پایه سنوات مطرح نمایید تا کارشناسان مالی ما در اسرع وقت به سواالت شما پاسخ دهند. 
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