تهیه دیسکت بیمه
نام پايگاههاي اطالعاتي
دو حرف آخر نام پايگاههاي اطالعاتي بصورت ً ًً00تعريف شده است .هدف از اين تعريف ،امكان ثبت اطالعات ليست هاي
متعدد روي يك ديسكت است .در صورتي كه اطالعات يك ليست ارسال شود  ،از همان ً  ًً00مي توان استفاده كرد.
در صورتي كه اطالعات بيش از يك ليست ارسال شود،دو كاراكتر آخر نام پايگاهها بصورت ً  ًً03، ًً02 ، ًً01و … براي
هر دو پايگاه مرتبط با هم تعريف شود.
بعنوان مثال :
براي پايگاه اطالعات ماهانه كارگاه ليست يكم

DSKKAR01.DBF

براي پايگاه اطالعات ماهانه بيمه شدگان ليست يكم

DSKWOR01.DBF

براي پايگاه اطالعات ماهانه كارگاه ليست nام

DSKKARn.DBF

براي پايگاه اطالعات ماهانه بيمه شدگان ليست nام

DSKWORn.DBF

شماره كارگاه و شماره بيمه شده
شماره كارگاه  ،شماره بيمه شده  ،کد ملی و کد شغل بصورت رشته ای از اعداد استفاده گردد.
استفاده از حروف فارسي
نام كارگاه

نام پدر بيمه شده

نام كارفرما

شماره شناسنامه بيمه شده

نشاني كارگاه

محل صدور شناسنامه بيمه شده

شرح ليست

جنسيت بيمه شده

نام بيمه شده

مليت بيمه شده

نام خانوادگي بيمه شده

شغل بيمه شده

سال و ماه
سال و ماه بصروت عددي بوده و اعداد ماه از  11تا  11بترتيب براي فروردين تا اسفند هر سال است.
شماره ليست
شماره ليست بصورت رشته های از اعداد استفاده گردد.
نوع ليست
براي ليست ماهانه عدد  1و براي ليست دوره اي عدد  1و براي ليست تغييرات عدد  3درج شود.
شرح ليست
هر نوع شرحي براي ليست بصورت زير قابل تعريف است:
ليست اصلي مشمول بيمه بيكاري ( ماهانه جاري )
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تهیه دیسکت بیمه
ليست اصلي غير مشمول بيمه بيكاري (ماهانه جاري )
ليست اصلي مشمول بيمه بيكاري ( ماهانه معوق )
ليست متمم غير پورسانتاژ مشمول بيمه بيكاري
ليست متمم غير پورسانتاژ غيرمشمول بيمه بيكاري
ليست اصلي پور سانتاژي جاري
ليست اصلي پورسانتاژي معوق
ليست متمم پور سانتاژي
ليست جانبازان %12

ليست معلولين

ليست جانبازان %21

ليست …

متذكر مي شود هريك از ليستهاي فوق حسب مورد بايستي به تفكيك ماه و سال مربوطه تهيه و به شعبه ارائه شود.
تاريخ
تاريخ ها بصورت روز  /ماه  /سال بوده و از رشتهای از اعداد استفاده گردد.
اطالعات عددي )(N
مجموعه اطالعات عددي بصورت التين در نظر گرفته شده است.
جمع هاي كنترلي
جمع روزهاي كاركرد و جمع دستمزد روزانه بيمه شدگان به خودي خود بي معني است
سيستم مورد استفاده قرار ميگيرد.

ولي مقدار آن بعنوان كنترل در

نرخ حق بيمه
نرخ حق بيمه بصورت عدد التين همراه با مميز مربوطه است  ( ،اگر مميز وجود داشته باشد) .ضمنا ً مورد نظر از نرخ حق
بيمه  ،نرخ رايج حق بيمه  ( %12سهم كارفرما  %11و سهم بيمه شده  )%2مي باشد.
تاريخ شروع بكار
اين تاريخ براي كاركناني كه در ماه جاري (اولين ماهي كه براي آن ليست تنظيم شده است) ،جديداً به استخدام كارگاه در آمده اند
ثبت شود .بنابر اين براي كاركناني كه يدون ترک کار و از قبل در استخدام كارگاه بوده اند  ،ثبت آن ضرورتي ندارد.
تاريخ ترك كار
اين تاريخ براي كاركناني كه بنحوي در ماه جاري (ماهي كه براي آن ليست تنظيم شده است)  ،از استخدام كارگاه خارج شده
اند ،ثبت شود.
تعداد روزهاي كاركرد
تعداد روزهاي كاركرد ،تعداد روزهايي است كه بيمه شده در طول ماه مورد نظر بابت آن از كارفرما دستمزد دريافت كرده
است.
در صورتي كه بيمه شده در ماههاي 31و 31و  12روز  ،تمام طول ماه را كار كرده باشد ،الزم است تعداد روز كاركرد
بترتيب  31و  31و  12روز ثبت شود.
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تهیه دیسکت بیمه
دستمزد روزانه
براي بيمه شدگاني كه حقوق ماهانه دريافت ميكنند ،ثبت دستمزد روزانه ضرورتي ندارد.
دستمزد ماهانه
مبلغي كه كارفرما بابت روزهاي كاركرد ماهانه و يا بابت حقوق ماهانه به بيمه شده مي پردازد ،دستمزد ماهانه بيمه شده
محسوب مي شود .اين مبلغ از حاصلضرب تعداد روزهاي كاركرد و دستمزد روزانه بدست مي آيد.
مزاياي ماهانه مشمول
منظور مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه است كه كارفرما به بيمه شده مي پردازد.
توجه شود كه مزاياي زير :
بازخريد ايام مرخصي

كمك عائله مندي طبق ماده  68قانون تامين اجتماعي

كمك هزينه مسكن و خواربار در ايام بيماري
عيدي
خسارت اخراج و مزاياي پايان كار
صندوق )

هزنيه سفر و فوق العاده ماموريت

حق شير پاداش نهضت سوادآموزي
پاداش افزايش توليد

حق التضمين ( كسر

حق همسر (عائله مندي )در اجراي قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت از سوي سازمانها و موسسات دولتي به كاركنان مشمول
قانون تامين اجتماعي پرداخت ميگردد.
طبق بخشنامه هاي شماره  2و  2.1مشمول كسر حق بيمه نيست  ،لذا نبايد به جمع مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه اضافه
شود.
دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه (ماخذ محاسبه )
مورد نظر جمع بندهاي  18و 12است  .البته با رعايت حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه سال مربوطه
دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول
بند  16به اضافه مزاياي  11گانه بند .12
حق بيمه سهم بيمه شده
معادل  %2بند  ( 16دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه ) است.
جمع دستمزد ماهانه
جمع دستمزد ماهانه ( جمع بند  ) 18كل بيمه شدگان است.
جمع مزاياي ماهانه مشمول
جمع مزاياي ماهانه مشمول ( جمع بند  )12كل بيمه شدگان است.
جمع كل دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول
جمع دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول ( جمع بند  ) 16كل بيمه شدگان است.
جمع كل دستمزد ومزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول
جمع دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول ( جمع بند )12كل بيمه شدگان است.
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جمع حق بيمه سهم بيمه شده
جمع ( ( ، )%2جمع بند  )11كل بيمه شدگان است.
جمع حق بيمه سهم كارفرما
معادل  %11جمع دستمزد و مزاياي مشمول ( جمع بند  )12كل بيمه شدگان است.
جمع بيمه بيكاري
معادل  %3جمع دستمزد و مزاياي مشمول ( جمع بند  )16كل بيمه شدگان است .توجه شود كه فقط براي بيمه شدگان مشمول
بيمه بيكاري بايد محاسبه شود.
تعداد نفرات ليست
مورد نظر تعداد كاركناني است كه در ليست مربوطه مشخصات آنان درج شده است ( مجموع تعداد ركوردهاي مندرج در ليست
) الزم بذكر است هريك از كاركنان فقط يك ركورد از ليست را اشغال خواهد كرد  .بنابر اين چنانچه مشخصات يك نفر در چند
ركورد از يك نوع ليست درج گردد ليست مذكور عينا ً اعاده خواهد شد.
مهلت ارسال ديسكت ليست ماه جاري
مهلت ارسال ديسكت ليست ماه جاري همانند مهلت ارسال ليست كاغذي است .
بنابر اين خواهشمند است بمنظور جلوگيري از شمول جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست  ،ضمن تكميل فرم خالصه وضعيت
دستمزد  /حقوق و مزاياي كاركنان كارگاه در  1نسخه  ،نسبت به ارسال ديسكت ليست ماه جاري كاركنان (،دو نسخه كپي
مساوي) در مهلت قانوني پيش بيني شده  ،اقدام و رسيد آن همراه با ديسكتهاي ارسالي از شعبه دريافت شود.
ارسال ديسكت حاوي اطالعات بصورت فرمتTEXT
جهت سهولت تهيه اطالعات د يسكت از سوي كاربران  ،امكان دريافت اطالعات بصورت  TEXTنيز ميسر ميباشد .فقط
الزم است اطالعات ارائه شده طبق ساختار پيوستهاي  1و  1تهيه گردد.
الزم بتوضيح است كه واحدهاي اطالعاتي ( مندرج در پيوستهاي  1و ) 1با عالمت ً  ً ,از هم مجزا گردند ( اسامي فايلها
DSKWOR.TXTو DSKKAR.TXTتعيين گردد(.
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مشخصات جـداول
پروژه  :سيستم وصول حق بيمه
جدول  :پايگاه اطالعات ديسكت ماهانه كارگاه

تاريخ :

21

صفحه  1 :از 1 :

DSKKAR00.DBF

شرح  :اطالعات ديسكت هاي ارسال شده از طرف كارفرما در اين پايگاه نگهداري مي شود.

شـرح

Ref

Atr

Type

Coulumn Name

U

N

)C(10

DSK_ID

شماره كارگاه

نام كارگاه
N

)C(30

DSK_NAME

N

)C(30

DSK_FARM

N

)C(40

DSK_ADRS

N

)N(1

DSK_KIND

N

)N(2

DSK_YY

نام كارفرما

نشاني كارگاه

نوع ليست

سال
U
ماه
U

N

)N(2

DSK_MM

)C(12

DSK_LISTNO

)C(30

DSK_DISC

)N(5

DSK_NUM

شماره ليست
U
شرح ليست

تعداد نفرات ليست
N

2
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جمع روزهاي كاركرد ليست
N

)N(6

DSK_TDD

N

)N(12

DSK_TROOZ

جمع دستمزد روزانه

جمع دستمزد ماهانه
N

)N(12

DSK_TMAH

N

)N(12

DSK_TMAZ

N

)N(12

DSK_TMASH

جمع مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه

جمع كل دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه

جمع كل دستمزد ومزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول كسر
حق بيمه

N

)N(12

DSK_TTOTL

N

)N(12

DSK_TBIME

N

)N(12

DSK_TKOSO

)N(12

DSK_BIC

جمع حق بيمه سهم بيمه شده

جمع حق بيمه سهم كارفرما

جمع بيمه بيكاري

نرخ حق بيمه ( مجموع حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما)
N

)N(5

DSK_RATE

N

)N(2

DSK_PRATE

)N(12

DSK_BIMH

)C(3

MON_PYM

نرخ پورسانتاژ

حق بيمه مشاغل()%4

رديف پيمان

8
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N = Number
C= Character

Type:

Atr:

F= Foreign key

D=Date
L= Long Raw

N= Not Null

Ref : I = Index
U=UniqueIndex

R= Range Check
D= Defult Value

مشخصات جـداول
پروژه  :سيستم وصول حق بيمه
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جدول  :پايگاه اطالعات ديسكت ريز کارکرد ماهانه كارگاه

تاريخ :

DSKWOR00.DBF

صفحه  1 :از 1 :

شرح  :اطالعات ديسكت هاي ارسال شده از طرف كارفرما در اين پايگاه نگهداري مي شود.

شـرح

Ref

Atr

Type

Coulumn Name

شماره كارگاه
U

N

)C(10

DSW_ID

U

N

)N(2

DSW_YY

U

N

)N(2

DSW_MM

)C(12

DSW_LISTNO

)C(8

DSW_ID1

)C(50

DSW_FNAME

)C(50

DSW_LNAME

)C(50

DSW_DNAME

سال

ماه

شماره ليست
U
شماره بيمه شده
U

N

نام بيمه شده

نام خانوادگي

نام پدر

2
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شماره شناسنامه
)C(15

DSW_IDNO

)C(30

DSW_IDPLC

)C(8

DSW_IDATE

)C(8

DSW_BDATE

)C(3

DSW_SEX

)C(10

DSW_NAT

محل صدور شناسنامه

تاريخ صدور شناسنامه

تاريخ تولد

جنسيت

مليت

شرح شغل
)C(50

DSW_OCP

)C(8

DSW_SDATE

)C(8

DSW_EDATE

)N(2

DSW_DD

)N(12

DSW_ROOZ

N

)N(12

DSW_MAH

N

)N(12

DSW_MAZ

تاريخ شروع بكار

تاريخ ترك كار

تعداد روزهاي كاركرد
N
دستمزد روزانه

دستمزد ماهانه

مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه
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جمع دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول كسر حق بيمه
DSW_MASH

N(12)

DSW_TOTL

N(12)

DSW_BIME

N(12)

N

DSW_PRATE

N(2)

N

DSW_JOB

C(6)

) (ماخذ محاسبه

N

جمع دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول

حق بيمه سهم بيمه شده

نرخ پور سانتاژ

کد شغل

کد ملی بيمه شده
PER_NATCOD

C(10)

Ref : I = Index

N= Not Null

Atr:

Type:

U= Unique Index F= Foreign key
R= Range Check

2

L= Long Raw

N = Number
C= Character
D=Date

تهیه دیسکت بیمه
خالصه وضعيت صورت دستمزد  /حقوق و مزاياي كاركنان كارگاه ……..
شماره كارگاه ………

به پيوست …… حلقه ديسكت (فالپي ) مربوط به صورت دستمزد  /حقوق و مزاياي
ماهانه جاري

معوق

پورسانتاژ جانباز

متمم

معلول

كاركنان اين كارگاه در ماه …… سال …… 13كه خالصه وضعيت آن بشرح زير است جهت منظور نمودن در سيستم مكانيزه و
دريافت رسيد تحويل ميگردد:

تعداد بيمه شدگان  :مرد …………………… نفر و زن ………………… نفر جمعا ً ……
جمع دستمزد و مزاياي مشمول و غير مشمول كسر حق بيمه ماه
جمع دستمزد و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ماه

لاير
لاير

جمع حق بيمه سهم كاركنان ماه

لاير

جمع حق بيمه سهم كارفرما ماه

لاير
لاير

جمع كل حق بيمه ماه (حق بيمه و بيمه بيكاري )

ضمنا ً متعهد ميگردد اطالعات ذخيره شده در ديسكتهاي فوق عينا ً در ديسكتهاي فوق عينا ً مربوط به مندرجات بشرح فوق مي
باشد.

مهر و امضاء كارفرما  /نماينده قانوني او

محل رسيد سازمان
گووواهي مووي شووود صووورت دسووتمزد ماهانووه جوواري ………… موواه ……… سووال ………  31شووامل تعووداد
………نفووور بيموووه شوووده در تووواريخ ………… از كارگووواه بشوووماره …………………… از طريوووق ………… حلقوووه
ديسكت (فالپي ) دريافت شد.
نام و امضاء متصدي دريافت و مهر شعبه
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