
روش محاسبه مزد روزانه 
انظرین هبداشیت دامزپشیک 

بررسـی نامـه مدیـرکل روابـط کار و 
جبـران خدمـات درخصـوص اعالم 

و مقایسه آن با مصوبه هیئت وزیران



محاسـبه مـزد روزانـه مسـئولین فنـی دارای مدرک دکتری عمومی دامپزشـکی شـاغل 

در کارخانجـات خـوراک دام و طیـور بـا محـل اسـتقرار واحـد تحـت نظـارت در کالن 

شـهر هـا براسـاس مصوبـه شـماره 237409/ت 46657 و مـورخ 1390/12/2 هیئـت 

وزیران: محتـرم 

الـف- مسـتفاد از مصوبـه فـوق االشـاره، مـزد روزانه مسـئول فنی بهداشـتی بـا لحاظ 

ضرایـب مـدرک تحصیلـی، سـختی کار و منطقـه ای ... در حداقل مـزد روزانه مصوب 

شـورای عالـی کار در هـر سـال تعییـن میشـود. یـادآوری مـی نمایـد کـه حداقل مزد 

روزانـه شـورای عالـی کار برای سـال 1401 مبلغ 1.393.250 لایر می باشـد. بنابراین مزد 

روزانـه مسـئول فنـی بهداشـتی کارخانجـات خـوراک دام و طیـور در سـال 1401 بقرار 

ذیل محاسـبه میشـود:

توضیـح اینکـه ضریـب 3 مربـوط به مـدرک تحصیلی دکتـری عمومـی و ضریب 1.06 

ضریـب سـختی کار در کارخانـه های تولیـد خوراک دام و ضریـب 1 ضریب منطقه ای 

محـل اسـتقرار کارخانـه  در کالن شـهرها مـی باشـد. نتیجتـاً حقوق ماهیانه مسـئول 

فنـی یادشـده بـرای مـاه های سـی روز عبـارت خواهد بـود از مبلـغ 132.916.050 لایر 

می باشـد.

مزد روزانه: 4.430.535= 1*1.06*3*1.393.250       
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ب- محاسـبه مـزد روزانـه مسـئول فنـی بهداشـتی کارخانجـات خـوراک دام براسـاس 

نظریه مشـورتی شـماره 5545 مورخه 1401/01/16 مدیرکل روابـط کار و جبران خدمت 

است: زیر  ح  بشـر

مدیـرکل روابـط کار و جبـران خدمـت وزارت تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی طـی نامه 

شـماره 5545 مورخـه 1401/01/16 در پاسـخ بـه اسـعتالم آقـای دکتـر صفری ریاسـت 

سـازمان نظـام دامپزشـکی وقـت اعـالم مـی نماینـد کـه مسـتفاد از مصوبـه هیئـت 

محتـرم وزیـران بـه شـماره و تاریـخ صدراالشـاره "ابتـدا بایـد ضرایـب هر جـدول در 

حداقـل حقـوق ضـرب شـود و سـپس حاصلضـرب هـای بدسـت آمـده با هـم جمع 

گـردد" همچنیـن ایشـان اعـالم میدارنـد کـه این پاسـخ نظـر  مشـورتی اداره کل می 

باشـد. براسـاس این نظریه محاسـبه دسـتمزد روزانه و ماهانه مسـئول فنی بهداشتی 

ج در بنـد الـف فوق به این شـرح محاسـبه  کارخانجـات خـوراک دام بـا شـرایط منـدر

می شـود.
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 حا ،ضشع  شمی  1401حوم ل زسمشوز نه مسم ساب 

   نیاب
 4.179.750 3مونی احبا،ر   شی   1.393.250
 1.476.845 1.06 شی  سیمر اان  1.393250
 1.393.250 1 شی  م ط م مر ا     ش   1.393.250

  7.049.845 
 

مببوز نه مسببم م ببی ب ی ببر ب وم ببمر اانخاسجببا  خبب نمی زم  بببا ا جببم بببم سکشیببم مشبب نار مببویشال 
نه  و   30نیبباب ه ما ااسببم  7.049.845م ،بب  نهمبببط اببان ه ج ببشم  خببومد ه من  اببان بشمبببش مسببد بببا 

 نیاب مر با و.  211.495.350  ان  م  م ،  
مخببم م محاسبب م مببوز نه مسببم ه ما ااسببم م ببی ب ی ببر ب وم ببمر اانخاسجببا  خبب نمی زم  زن  -ج

 ب و ار مدف ه ی ر ب شمن ذیل مسد:
 

براساس مصوبه هیئت   
 وزیران 

براساس نظریه مدیرکل  
 وزارت کار 

 اختالف 

 ریاد ریاد ریاد 
 2619310 7.049.845 4.430.535 موز نه مسم م ی ب ی ر ب وم مر 
 78579300 211.495.350 132.916.050 موز ما ااسم م ی ب ی ر ب وم مر 

 
مببوز ما ااسببم م ببی ب ی ببر ب وم ببمر سبباجش زن اانخاسجببا  خبب نمی زم  ه طابب ن چ اسچببم م،حبب   مسببد 

ب بباان یبباح  ه  ادبباه  زن ببوا مخببم م زمنز اببم میببر 59نیبباب عمعببازب  78.579.300یبب ر م ،بب  
 ،احشاببل بببم اانخاسجببا  خبب نمی زم  ه طابب ن .شزیببو  مسببد. دببفم اانخاسجببا  ذی دبب  زن میببر م  بب  

م ببفهب سشای ببو. زن نیبب  مب ببا  م  مبب منز مطشهحببم بای ببمر ممحببو ه ممدببر  ش ببانر ه م ببا و      نم 
سشایببو اببم نها محاسبب م بشمسببام سکشیببم مببویشال زن ب اببا   ببار م مبببازر  شچ ببار یببازوهنر مببر 

زیاببش  ببامل اشببمان.ا   ببار زم  ه طابب ن، اانخاسجببا  ا داوا  ببو  زمنهر زمم و بب ر، زمنهخاسببم  ببا، 
 همحو ار پشهنا زم  ه طا ن ه ... ا شر مر یابو.
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مـزد روزانـه مسـئول فنـی بهداشـتی کارخانجـات خـوراک دام بـا توجـه بـه نظریـه 

مشـورتی مدیـرکل روابـط کار و جبـران خدمـت وزارت کار برابـر اسـت بـا مبلـغ 

7.049.845 لایر و ماهیانـه 30 روز آن عبـارت از مبلـغ 211.495.350 لایر مـی باشـد.

ج- اختـاف محاسـبه مـزد روزانـه و ماهیانـه مسـئول فنـی بهداشـتی کارخانجـات 

خـوراک دام در بندهـای الـف و فـوق بقـرار ذیـل اسـت:

چنانچـه ملحـوظ اسـت مـزد ماهیانـه مسـئول فنـی بهداشـتی ناظـر در کارخانجات 

خـوراک دام و طیـور فـوق مبلـغ 78.579.300 لایر )معـادل 59 درصـد( اختاف دارد 

کـه ایـن تفاوت بسـیار فاحش و تحمیل بـه کارخانجات خـوراک دام و طیور گردیده 

اسـت. لـذا کارخانجـات ذینفـع در ایـن موضوع، بایسـتی متحد و متفـق همکاری و 

مسـاعدت الزم را در رفـع ابهـام از موارد مطروحـه مبذول نماینـد. همچنین یادآوری 

مـی نمایـد کـه روش محاسـبه براسـاس نظریـه مدیـرکل در بنـگاه هـای اقتصـادی 

دیگر شـامل کشـتارگاه هـای دام و طیور، کارخانجـات تولیدکننده داروی دامپزشـکی، 

داروخانـه هـا، واحدهـای پـرورش دام و طیـور و ... تسـری می یابد.
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