
 پایه سنواتی و مزایای پایان خدمت ) حق سنوات(تفاوت 

 پایه سنواتی :

و دارای یک معنی  یک مفهوم هستند نشانگر مزد پایه سنواتی ، سنوات پایه همه مزد سنوات ،  پایه سنواتی ،

و یا گذشتن یکسال از دریافت مبلغی که به ازای داشتن حداقل یکسال سابقه کار عبارت است از که باشند می

 215210. بر اساس بخشنامه شماره  شودبه مزد کارکنان افزوده و اعمال میآخرین پایه سنواتی در همان کارگاه 

از ابتدای  11/03/1394مورخ  44501و تصریح مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در نامه شماره  22/12/1391مورخ 

دارای یکسال سابقه کار  1392قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار که در سال کلیه کارکنان دارای  1392سال 

شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه مزایای پایان 

که اهند بود مشمول دریافت این مبلغ خوخود را تصفیه حساب کرده یا نکرده باشند ) یا حق سنوات( خدمت 

برای محاسبه آن در مؤسسات دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و مؤسسات و شرکتهای فاقد طرح اندک 

از  مبالغ ریالی متعلقه کارکنان خود تفاوتی وجود دارد ولی همه شرکتها و مؤسسات می توانند جهت محاسبه

وزارت تعاون کار و رفاه  خدمت جبرانو روابط کار منتشره توسط اداره کل  احتساب مزد سنواتجدول 

ت اجتماعی استفاده نمایند.این جدول همه ساله به همراه بخشنامه افزایش دستمزد ساالنه بر اساس مصوبا

 ( 1) جدول شماره گردد .منتشر میشورایعالی کار تهیه و 

از کمتر از یکسال در سطر سطر ) افقی ( برای کارکنان  31ماه و  12ستون ) عمودی ( برای  12این جدول به صورت 

اندک تفاوتی که بین انواع شرکتها و مؤسسات در استفاده از  شود .تهیه میدر سطر آخر تا سی سال سابقه یک 

بر اساس طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مؤسسات و شرکتهای دارای طرح  این جدول وجود دارد در این است که 

ولی ، از کلیه سطر و ستونهای جدول دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل  5موضوع ماده 

شرکتها و مؤسسات فاقد طرح فقط از ستون صفر جدول فوق الذکر جهت محاسبه مبالغ ریالی متعلقه به کارکنان 

بر و مؤسسات فاقد طرح بدین صورت است که  . نحوه استفاده از جدول برای شرکتها نمایندخود استفاده می

را در جدول پیدا نموده و مبلغ ریالی  در ابتدای سال ، ردیف مربوطه  میزان سابقه هر کدام از کارکنان خودمبنای 

در جدول  1399مثال برای سال نمایند . متناظر با آن را برای آن فرد در قرارداد یا حکم حقوق و دستمزد منظور می

که از تیرماه به بعد قابل اجرا می باشد برای افراد دارای یکسال سابقه افزایش دستمزد ساالنه منتشره اصالحی 

ریال روزانه بعنوان پایه سنواتی درنظر گرفته شده است . بر همین منوال برای افراد دارای دو سال  33،333مبلغ 

ریال ، برای افراد دارای چهار سال سابقه  82،257غ ریال ، برای افراد دارای سه سال سابقه مبل 60،166سابقه مبلغ 

تا افراد دارای سی سال سابقه ... ... ریال ، 122،714ریال ، برای افراد دارای پنج سال سابقه مبلغ  106،647مبلغ 

 ( 2دول شماره ج) گیرد. تعلق میریال روزانه بعنوان پایه سنواتی  221،105مبلغ 
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مبلغ ریالی مزد بدین صورت است که  سنوات کارکنان بیش از یکسال سابقهنحوه محاسبه مبلغ ریالی مزد 

سنوات سال قبل را در ضریب افزایشی اعالم شده برای سال جدید ضرب نموده و حاصلضرب را با نرخ پایه مزد 

 . نمایندسنوات سال جدید جمع می

سال سابقه باشد  4دارای  1399سال  دردر شرکت غیر مشمول طرح طبقه بندی و ارزشیابی بعنوان مثال کسی که 

که باید در میزان درصد ( 3) جدول شمارهبوده  ریال 63،751مبلغ ریالی روزانه مزد سنوات وی در سال قبل 

ریال  33،333است ضرب شده و با مبلغ ریالی مزد پایه سنوات سال جدید که  %15که بالغ بر  1399افزایش سال 

جمع گردد تا مبلغ ریالی پایه سنوات این فرد در سال جدید به دست و مبلغ ریالی سال قبل خود فرد اعالم شده 

 آید به شرح زیر :

9،563  =15%  *63،751  

106،647  =33،333  +9،563  +63،751  

جدول احتساب مزد ریال دقیقا مطابق با ردیف چهارم ستون صفر  106،647گردد مبلغ  همانگونه که مالحظه می

منتشره توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در  98تا پایان سال سنوات 

 ( 4) جدول شماره . باشد) اصالحی قابل اجرا از تیرماه ( می 1399سال 

 

مؤسسات و شرکتهای دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل چون نظام گروه و پایه شغلی  بدیهی است که در

بلکه بر اساس گروه و پایه شغلی افراد دارای سوابق یکسان لزوماً مزد سنوات یکسانی دریافت نمیکنند وجود دارد 

  در گروههای بیست گانه جدول نرخ سنوات درکه در آن ارزشیابی شده اند از مبلغ ریالی مزد سنوات مندرج 

گردند که این جدول نیز همه ساله به همراه بخشنامه افزایش دستمزد ساالنه بر اساس مصوبات مند میبهره

 ( 5) جدول شماره گردد .شورایعالی کار تهیه و منتشر می

اجرا می باشد برای  در جدول اصالحی افزایش دستمزد ساالنه منتشره که از تیرماه به بعد قابل 1399مثال در سال 

ریال روزانه در نظر گرفته شده است و بر همین روال برای  33،333افراد دارای یکسال سابقه در گروه یک مبلغ 

ریال و برای افراد دارای یکسال سابقه در گروه سه مبلغ  33،533افراد دارای یکسال سابقه در گروه دو مبلغ 

ریال و برای افراد دارای یکسال  33،933ابقه در گروه چهار مبلغ ریال و برای افراد دارای یکسال س 33،733

  ریال روزانه تعیین گردیده است . 38،933ریال و ....... تا گروه بیست مبلغ  34،133سابقه در گروه پنج مبلغ 

 ( 5) جدول شماره 
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 مزایای پایان خدمت  :

همه نشانگر یک مفهوم هستند  مزایای پایان خدمت ، پاداش سنوات ، حق سنوات ، پاداش پایان خدمت 

، از قرارداد  در هنگام فراغت از کار مانند خاتمهمبالغی که  باشند آن هم  عبارت استو دارای یک معنی می

 آخرین مزدمعادل یک ماه و  گرددباید به کارکنان پرداخت  بازنشستگی یا اخراج  کار افتادگی و یا درهنگام

موانع تولید قانون رفع  41قانون کار که در ماده  7ماده  4صره بر اساس تبو  به ازای هر سال سابقه کار می باشد

افزوده شده است  1369به قانون کار مصوب  01/02/1394 از تاریخت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رقاب

کارفرمایان موظف هستند برای کارکنان دارای قرارداد موقت نیز به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان 

لذا به کارکنانی که کمتر از یکسال سابقه . کار را به ماخذ هر سال معادل یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند 

. همچنین بر اساس رای دیوان عدالت اداری به کارکنانی که  کار  دارند نیز مزایای پایان خدمت تعلق میگیرد

گیرد.مالک محاسبه پرداخت مزایای پایان استعفا دهند و یا ترک کار نمایند نیز مزایای پایان خدمت تعلق می

 15/02/1399مورخ  15902دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه شماره  3328بر اساس دادنامه شماره خدمت 

بط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ابالغ گردید آخرین مزد یا حقوق ماهانه مدیرکل روا

 باشد .کارکنان می

 نحوه محاسبه مزایای پایان خدمت مطابق فرمول زیر می باشد 

 /   )آخرین مزد ماهانه * تعداد روزهای کارکرد (  365مزایای پایان خدمت   =       

 

باید مد نظر داشت در خصوص کارکنانی است که با قراردادهای موقت مشمول قانون کار  دیگری کهنکته 

باشند بدین صورت که اگر در طول قرارداد و قبل از خاتمه قرارداد مبالغی بابت مزایای پایان خدمت دریافت می

تمه قرارداد و بر اساس نمایند این مبالغ علی الحساب تلقی شده و مبلغ نهایی مزایای پایان خدمت در زمان خا

فقط صدق برای افرادی که دارای قرارداد موقت بیش از یکسال دارند  این موضوع آخرین مزد باید محاسبه گردد . 

میکند و در خصوص موسساتی که قراردادهای کمتر از یکسال منعقد میکنند کاربردی ندارد . اینگونه شرکتها 

شود. قطعی تلقی میکنند در پایان قرارداد موقت کمتر از یکسال بابت مزایای پایان خدمت پرداخت میمبالغی که 

بابت باشند یا قرارداد دائم دارند مبالغ پرداختی میقراردادهای موقت چندین ساله  کارکنانی که دارایولی برای 

و مبلغ نهایی بر  گرددعلی الحساب تلقی میدر طول دوره قرارداد و قبل از خاتمه قرارداد ای پایان خدمت مزای

اساس آخرین مزد در پایان دوره قرارداد باید محاسبه و پرداخت شود . ثبتهای حسابداری آن نیز به صورت زیر 

 خواهد بود :

 نفر در سه سال  کی یبرا میکنیفرض م

 250سال سوم  مزد - 200سال دوم  مزد - 150سال اول  مزد



 کماهیمعادل  می زنیم مزایای پایان خدمت نهیکه در حسابها بابت هز یا رهیذخ ثبت اول سالدر پایان 

 باشدر میتعیین شده است به صورت زی 150 مزد که به عنوان مثال

 150 بد –خدمت  انیپا یایمزا نهیهز

 150 بس –خدمت  انیپا یایمزا رهیذخ                                        

 

 معادل دو  ماهچون دارای دو سال سابقه شده است  یول  میریگیم رهیذخ 200 مزد یدوم بر مبنا سال

400= 2 * 200 

 :    به قرار زیر استسال دوم  رهیپس ثبت  ذخ برای سال اول ثبت شده است رهیذخ 150 یول

 250=400-150  

 250 بد –خدمت  انیپا یایمزا نهیهز

 250 بس –خدمت  انیپا یایمزا رهیذخ                                        

 شده است 400مانده بستانکار دارای فرد  نیخدمت ا انیپا رهیحساب ذخ در پایان سال دوم

 

 .  دچون سه سال سابقه دارمعادل سه  ماه   یول  میریگیم رهیذخ  250 مزد یسوم بر مبنا سال

750 =3 *250   

 :  ودشیسال سوم م رهیداره پس ثبت  ذخ یقبل رهیذخ  400 یول  

 350 بد –خدمت  انیپا یایمزا نهیهز    

 350 بس –خدمت  انیپا یایمزا رهیذخ                                        

 شده است 750مانده بستانکار  دارایفرد  نیخدمت ا انیپا رهیحساب ذخ در پایان سال دوم

 بعد یسالها یال نطوریهم و

  میو پرداخت کن هیتصف ساله باشد باید در پایان سال چهارم مزایای پایان خدمت را 4اگر قرارداد این فرد 

 مبالغ متعلقه بابت مزایای پایان خدمت برابر است با 300   مزدمثال در سال چهارم  با 

1200  =  300  *  4   



 : میزنیمحسابداری سال چهارم ثبت  پایاندربنابراین 

 750بد  -خدمت   انیپا یایمزا رهیذخ

  450 بد – یخدمت سالجار انیپا یایمزا نهیهز

  1200        بس –بانک                                                            

را محاسبه و  نهیهز یکه به همان نسبت کارکرد در سالجار میکرد هیاگر هم در خالل سال چهارم تصف 

  300 مزدماه دوم  با همان  انیمثال در پا میزنیسند م

950 =( 12/2   *300)(+3  *300 ) 

  میزنیسند م پس

 750بد  -خدمت   انیپا یایمزا رهیذخ

  200 بد – یخدمت سالجار انیپا یایمزا نهیهز

  950        بس –بانک                                                            

همچنین اگر این فرد در خالل سالهای قرارداد مبالغی را بابت مزایای پایان خدمت دریافت نموده باشد 

و در محاسبه نهایی از جمع قابل پرداخت آن مبالغ علی الحساب تلقی شده چون قبل از زمان خاتمه قرارداد بوده 

 کسر میگردد 

 

قانون کار تغییر کارفرما در کارگاههای مشمول قانون کار از انواع خاتمه کار  12بر اساس ماده  نکته مهم :

شود و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قبلی تلقی گردیده و موظف به پرداخت کلیه مطالبات منجمله تلقی نمی

 باشند .پایان خدمت بر مبنای آخرین مزد به کارکنان میمزایای 
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