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 به نام خدا

 راهنمای محاسبه عیدی کارکنان در نرم افسارحقوق ودستمسدزروان

فرم << را جهت هرکارمند در منوی اطالعات پایه سیستم  (مانده اول دوره )جهت محاسبه عیدی کارکنان می بایست ابتدا مانده استقرار 

.اول دوره استقرار وارد نمایید << پرسنل  

جهت ورود اطالعات ابتدا در باالی فرم نوع اول دوره رااززبانه باالی فرم عیدی انتخاب نموده وسپس روی دکمه جدید کلیک نموده و سال 

.و ماه مورد نظر را انتخاب وسپس تعداد روز را وارد نموده ذخیره می نماییم  
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شایان ذکر است که اطالعات استقراردر صورتی که سیستم حقوق و دستمزد جهت اولین بار در خالل سال مالی راه اندازی می شود کاربرد 

.دارد  

.که فرم زیر باز می شود. محاسبه وپرداخت عیدی رفته وروی فرم کلیک می نماییم<< جهت محاسبه عیدی به منوی حقوق ودستمزد  

 

 

.جهت محاسبه باید موارد ذیل رعایت و کنترل گردد تا عیدی کارکنان به درستی محاسبه شود  

.الگوی صدور سند حسابداری و ایتم های مربوط به هر پارامتر عیدی در فرم الگو طبق تصویر ذخیره شود-  

. عیدی به درستی درج شود<< حداقل و حداکثر عیدی کارکنان در قسمت تنظیمات سیستم -   



3                                                              
 

6040063-6040019:  تلفن 141پالک - 9و7بین –بلوار استقالل -مشهد:دفتر مرکزی  

www.zarvangroup.com 

.عیدی درج شود<< حداکثر تعداد روز عیدی در قسمت تنظیمات سیستم  -   

در صورتی که می خواهید تعداد روز محاسبه شده توسط سیستم را بعد از درج در جدول سمت راست ویرایش نمایید تنظیم  - 

.عیدی به بلی تغییر دهید<< مربوط به ویرایش تعداد روز را درقسمت تنظیمات سیستم   

:تنظیمات عیدی طبق تصویر ذیل می باشد  

 

 

:تعریف الگو عیدی  

.جهت تعریف الگو روی فرم محاسبه عیدی در سمت چپ بروی الگو کلیک نمایید  

دقت فرمایید که در این قسمت باید فرمول . جهت تعریف هزینه عیدی در قسمت هزینه آیتم هزینه عیدی و پاداش راانتخاب نمایید

فرمول << محاسبه هزینه عیدی را حتما انتخاب نمایید که جهت تعریف فرمول ابتدا فرمول مذکور را درقسمت تنظیمات سیستم 
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سپس فرمول مذکور را در این قسمت .نویسی وارد نموده و تیک استفاده در ایتم های حقوقی را نیز جهت هر فرمول می زنیم

.انتخاب می نماییم  

.به عنوان مثال فرمول باید به این شکل باشد  

مبنای محاسبه عیدی = 2* 366/حقوق پایه درحکم   

.تعداد روز قابل محاسبه از جدول سمت راست بدست می آید: نکته  

. عیدی بر مبنای آخرین حکم شخص در سیستم حقوق ودستمزد محاسبه می شود  

.جهت تعریف خالص پرداختی عیدی به شکل زیر از فرم ایتم های حقوقی اقدام فرمایید  

 

با نوع کسورات تعریف نمایید (کسورات عیدی)جهت تعریف کسورات از فرم ایتم حقوقی فلم حقوقی تحت همین عنوان  
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 سپس ایتمهای تعریف شده را به الگو اختصاص داده وذخیره نمایید
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:ذخیره الگو  

 

و در صورتی که تنظیمات برنامه جهت . پس از تعریف الگوی عیدی افراد را از جدول سمت راست به جدول سمت چپ منتقل می نماییم

ضمنا کارکرد اول دوره و کارکرد طی دوره بصورت اتوماتیک در این قسمت محاسبه .ادیت بلی  باشد می توانید کارکرد را ادیت نمایید

.ودرج می شود  

 

.جهت ادیت تعداد روز در قسمت مانده روز کلیک و تعداد دلخواه را با توجه به تنظیمات وارد نمایید  
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در فرم الگو چنانچه ایتم مالیات به درستی انتخاب شده باشد مالیات عیدی بر اساس  یک معافیت مالیاتی در سال محاسبه ومالیات الباقی به 

به شرط تعریف درست جدول مالیاتی در سال مربوطه و ).محاسبه می شود% 5محاسبه می شود که جهت مناطق محروم % 10نرخ 

(تعریف درست تمام سطور جدول مذکور  

نوع مالیات قابل محاسبه در فرم عیدی بصورت اتوماتیک از آخرین نوع مالیات هر شخص در اطالعات حقوقی پرسنل محاسبه می : نکته

باشد بر مبنای جدول مالیاتی سال  که قبال در قسمت جدول  (شامل عادی و مناطق محروم)شود یعنی اگر نوع مالیات شخص عدم معافیت 

. مالیاتی تعریف نموده اید محاسبه می شود  

چنانچه عیدی بصورت سالیانه محاسبه می شود و بخواهید یک معافیت مالیاتی کامل را جهت  شخص در نظر بگیرید نیازی به زدن تیک 

 روز باشد وبخواهید معافیت کارکنان را بر 366محاسبه مالیات بر اساس کارکرد نمی باشد ولی در صورتی که کارکرد شخصی کمتر از 

.اساس کارکرد محاسبه نمایید از این تیک استفاده فرمایید  

.سپس بروی دکمه محاسبه عیدی کلیک نمایید تا فرم زیر باز شود  
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چنانچه در جدول سمت راست فرم قبلی عدد کارکرد هر شخص را ویرایش نمایید در این فرم عدد کارکرد جدید محاسبه و نمایش داده 

.خواهد شد   

حال چنانچه دکمه دخیره را بفشاریم اگر اطالعات دارای اشکال از قبیل سقف عیدی یا مغایرت در محاسبات باشد به شما نمایش داده خواهد 

:همانند فرم ذیل.شد و می توانید اعداد را به دلخواه ویرایش و رفع اشکال وسپس ذخیره نمایید  

 

.پس ازذخیره سازی می توانید از قسمت نمایش اطالعات فیش ولیست عیدی را تهیه نمایید  

:یاداوری  

.جهت صدور سند حسابداری عیدی ابتدا الگو را از قسمت الگوی صدور سند تهیه و سپس ماه را کنترل و به سیستم مالی ارسال فرمایید  

                                                                                              باتشکر             

                                                                       واحد پشتیبانی گروه نرم افساری زروان


