
 ریال به مبلغ شرح شرح

14677,207 گروه با (1399 سال)  روزانه14677,207 گروه با (1399 سال)  روزانه

20,654,814(روز 30/5) پایه ماهیانه حقوق20,654,814(روز 30/5) پایه ماهیانه حقوق

3,000,000 مسکن و خواربار3,000,000 مسکن 

4,000,000کارگری بن4,000,000خواربارکارگری بن

0(نفر 1 میانگین) اوالد2,031,621*  اوالد

27,654,814: حقوق جمع27,654,814: حقوق جمع

129,344 ساعت به کاری اضافه129,344 ساعت به کاری اضافه

36,533 روزانه سنوات پایه1436,533 گروه با روزانه سنوات پایه

1,095,990 ماهیانه سنوات پایه1,095,990 ماهیانه سنوات پایه

3,386,035 ماهیانه عیدی3,386,035 ماهیانه عیدی

1,693,018 ماهیانه سنوات1,693,018 ماهیانه سنوات

6,175,043:دستمزد جمع6,175,043: دستمزد جمع

33,829,856: ماهیانه دستمزد هزینه جمع33,829,856:  ماهیانه دستمزد و حقوق جمع

0  سالیانه مرخصی خرید845,746 روز 9 ازاء به مرخصی خرید

33,829,856: مرخصی خرید و پرداختی کل جمع34,675,602:  مرخصی خرید و پرداختی کل جمع

0 لباس0 لباس

34,675,602 بیمه مشمول34,675,602: پرداختی ناخالص

16.675,780,423 اساس بر بیمه16.675,780,423 اساس بر بیمه

40,456,025 بیمه و ناخالص جمع40,456,025 ناخالص جمع

4,045,603(حقوق ناخالص درصد 10اکثر حد) نفر هر ازاء به شرکت باالسری سود4,045,603%10(حقوق ناخالص % 10اکثر حد) نفر هر ازاء به  باالسری سود

 شرکت باالسری سود اعمال با مناقصه در کننده شرکت پیشنهادی مبلغ

44,501,628 پذیرش قابل سقف44,501,628

ضمن مطالعه شرایط مناقصه تامین نیروی کارشناس راهنما در شهرهای تهران و رامسر بر اساس شرایط مناقصه........................اینجانب 
مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و فهرست بهاء و مقادیر را با مبلغ کل 

ریال برای................................................................................ (به حروف )ریال  .................................. (به عدد)ا

.تامین نیروی کارشناس راهنما موسسه در شهرهای تهران و رامسر  انجام می دهم 

*

 کارشناسان

 99 سال در کارشناس نیروهای حقوق آنالیز 99 سال در کارشناس نیروهای حقوق آنالیز

 ریال به مبلغ

 شرکت باالسری سود اعمال با مناقصه در کننده شرکت پیشنهادی مبلغ

 قرارداد بستن برای موسسه پذیرش قابل سقف

. و سایر افزایش های احتمالی بر اساس مصوبه فوق قابل پرداخت می باشد 1400 مصوبه ی وزارت کار و امور اجتماعی توافق گردیده است و هر گونه افزایش دستمزد برای سال 1399مبلغ فوق بر اساس حقوق و دستمزد سال  : 3تبصره 

(با ذکر سمت )نام و نام خانوادگی 
امضاء و اثر انگشت 

صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور 
مهر شرکت 

.به صورت وضعیت ماهانه اضافه می شود  ( ریال 2.370.292بیمه   % 16.67با احتساب ضرایب ) ریال 2.031.621در صورتی که نیروی جذب شده دارای اوالد باشد به ازای هر اوالد  : 1تبصره 

.به صورت وضعیت ماهانه اضافه می شود  ( ریال 150905بیمه % 16.67با احتساب ضرایب  ) ریال 129.344در صورتی که نیروی جذب شده با مجوز کارفرما اقدام به اضافه کاری نمودند به ازای هر ساعت  : 2تبصره 


