
 بنام خدای مهربان

 جزوه درس هفته دوم

با عرض سالم به دانشجویان عزیز وخووب  وبوا زریوی اوتواسر سر وار ای سوالمتر ومو   و        

 برای  ما عزیزان :

وزن اینکوه بنوا بوه  ورایج موجوود چوه ناآواری  زمووی           گفتار وسوصو ه ای بوا  وما دارم   

ویووادگ ری را بووه رو  جووزوه اچتفووا چنوو   و ضووال امکووان  جووور در چووالس را جهوو  ر وو   

 ا کال ویا هرگونه ابهام نداری  مطالبر را بشرح ییر به استحجار برسان :

در این جزوهایر چه در اخت ارسان ترار مر گ رد سوضر مور  وود چوه مطالوت بوه سفک و         -1

وبودون ی ی ودگر ب وان  وود و بورای  هو  ویوادگ ری بهتور ایمطالوت مهو  وچواربردی در            

یایان درس سووواتسر رورح چون  چوه بوه درم و هو  مطچوت وهمینو ن اهم و  مو وو            

بوه تدود مطالضوه وزگواهر ای اینکوه      چم  مر چند ودانشجو چوا ر اسو  یو  بوار درس را     

مو و  آ س  مطالضه چنود سو ب بضود  اییو  روی اسوترا   بوه سو  سو  سوووت  بوه           

سرس ت جواب بدهد اما ممکن اس    ج اندچر ای جوواب بوه نهون  وما برسود ون وای دا وته        

با  د جه  دادن یاسخ به سووت  به جوزوه مراجضوه نمایود ودرنهایو  جوواب سوووات  را       

زوه یاسخ دهد چا ر اسو  یوب ای  یاسوخ دادن دانشوجویان عزیوز ایون سوووات         ای روی ج

وجوابها را در د تری یاچنویب چننود ودرنهایو  یایوان سورم سضودادی یرسوخ ویاسوخ بورای         

 امتحان خواه د دا   ییرا امتحان یایان سرم ایب ن مجمو  هم ن سووت  خواهد بود. 

تبول ای یایوان سورم چالسوها بوه صوور   جووری        با سوچل به خدای مهربان ام دداری  سوا  -2

اینجانوت را  gmailسشک ل  ود سا نسوب  بوه ر و  ابهاموا  اتودام نموای   اموا ای زنجا  کوه         

در ییر جزوه دارید درصور  دا تن هرگونه ابهام ویوا گنوب بوودن یو  مطچوت مور سوان ود        

 سووال بفرما  د.

هسوت   وام ود داریو  چوه مشوکال       ما به ر م  الهور واتو     1و2با سوجه به مطالت بند  -3

بدس  خداوند  ل مور  وود وسوا یایوان سورم وهمکواری دوجانبوه  وما دانشوجویان عزیوز           

واینجانت سضر خواه   چرد با  الجور و وفان نموودن مطالوت مهو  درس  ایون سورم را بوا         

مو     برای همگر  ما  راه  زوریو  یوب بودون نگرانور بوا سوچول بوه خودا وبکوارگ ری          

وصح ح در خوانودن ویوادگ ری  سورم را بوا مو   و  بوه یایوان خوواه   بورد           رو های خوب

 انشااهلل.



 

 ادامه درس هفته تبل : 

درهفته تبول بوا وف فوه وچار سوابدار   ووت ودسوتمزد ز ونا  ودی     ورت بو ن   ووت            

ودستمزد را متوجه  دی  ویاد گر ت   چه دسوتمزد بورای مود  یو  مواه ن سو  بچکوه بوه         

یا انجام چار برمبنوای موزد مشوکه چوه اصوطال ا چوارمزد مور گفتو            ایای ی  ساع  چار

ویا مزد ساعتر وهمین ن موزد اابو  در درس جچسوه تبول بوه مبوانر چوار چوارگر براسواس          

سواع  چوار در روی   8یاد گر ت   چه چوار چوارگر بورای چوار عوادی      توان ن چار وامور اجتماعر 

وهمینو ن بورای چوار عوادی جمضوا       ساع  چار در روی مور با ود  6اس  وبرای چارهای سک  

سواع  در هفتوه را در   44هفتوه اسو  اگور    4ساع  در هفته سضری   ده وآون هور مواه   44

سواع  چوار در هفتوه م رسو   ای رر ور یواد گور ت   موزد یو            176 رب چن   به هفته 4

درصود ب شوتر اسو  وبادا وتن     40ساع  ا ا ه چاری نسب  به مزد ی  سواع  چوار عوادی    

این مضچوما  سوانست   ا ا ه چواری چوارگر محاسوبه چنو   وهمینو ن زمووخت   چوه بابو          

ومزایووای اابوو  ومسووتمر و  وور درصوود   وووت  23ب مووه سووام ن اجتموواعر چار رمامضووادل 

درصودباب  ب موه سوام ن    20درصود بابو  ب موه ب کواری و    3چوه ممتشوکل ای   مستمر چارگر را 

وهمینو ن  وباینشستگر ( بورای چوار وبحسواب ب موه هوای اجتمواعر یرداخو  مور نمایود          

درصود   ووت اابو  ومزایوای مسوتمر      7چار رما به ن اب  ای چوارگر وای  سواب چوار مضوادل     

مستمر به  ساب ب مه اجتمواعر یرداخو  مور نمایود  وما زمووخت   چسوانر        ومزایای   ر 

چه دارای   وت ودرزمود دارنود ماه انوه مبچبور بوه عنووان مال وا  بوه اداره اموور مال وا            

یرداخ  مر چنند سو  حا مال ا  برمبنای جمو    ووت سوال انه ویوب ای چسور مضا  و  هوا        

مال وا  ای در   مضا  و  ای اینکوه مبچو     وبه صور  یچکانر چسر مر  ود میچکوانر یضنور یوب   

زمد چارگر چسر  د مطابق جدول مال واسر وبراسواس مبوالبر چوه توانون سض و ن چورده اخو          



وبورای ماوال اگور چوارگری دریوا تر م وانگ ن سوال انه مضوادل بوا          مال ا   رو  مور  وود   

ریووال با وود زنگوواه یووب ای چسوور  15000000مضا  وو   ریووال دا ووته با وود وموواال  80000000

ریووال را سفک وو  بووه  65000000ریووال بووه بوواتر مانووده یضنوور   80000000ریووال ای 15000000

درصود محاسوبه مور    15ریوال بواتر مانوده را بوا     20000000درصود و 10ریوال بوا   45000000ماال

نمایند سو  حا مال ا  ودرصدهایر چه ایدر زمود ا وکاو و  ووت بگ وران چسور مور  وود        

 ادارا  رر ی  بکشنامه اعالم م گردد. سال انه ای ررن ادار امور مال اسر به

 رب ه بندی  ضال تر: درس جدید :

: چه عبار  اند ای چار سول دی و چوار   دو تسم  س س   مر  وددر این رب ه بندی مضموت چار به 

   ر سول دی

سمایز ب ن چار سول دی و   ر سول دی اهم   ییادی دارد ییرا چار سول ودی بوه بهوام سموام  وده      

 ا ا ه مر  ود در  ال که چار   ر سول دی به منزله هزینه دوره سچ ر مر  ود.محدوت  

 رب ه بندی مسوول تر:

در این رب ه بندی چار را مر سوان بر  ست تسم  دایره یا چارگاه س س   چرد مواال : چوار یو     

  مرچوز  چارخانه را مر سوان به دوایر سرا  کاری و ممتاژ س س   چرد. و هر دایره را به عنوان یو 

مسوول   در نظر گر  . رب ه بندی بر اساس مسوول   باعث چنترل موارسری روی هزینه هوای  

  وت و دستمزد مر  ود. ییرا سریرستان دوایر و تسمتها مسوول نحوه انجام چوار چوارگران و   

 هزینه های سح ق یا ته تسمتهای خود هستند.

 رب ه بندی ای نظر ردیابر:



ه چار مست    و   ر مست    س س   مر  ود . چار مست    دستمزد چار در این رب ه بندی چار ب

گرانر اس  چه ردیابر زن به هدن هزینه ای نظر اتتدادی م رون به صر ه اسو . ماننود هزینوه    

دستمزد سرا کار در ی  دایره سرا  کاری و چار   ر مست    دستمزد چار گرانر اس  چه ردیابر 

ینه ای نظر اتتدادی م رون به صر ه نبا د . مانند دسوتمزد چوار   زن به رور مست    به هدن هز

 گرانر چه محدوت  سول د  ده را ای خج سول د به انبار منت ل مر چنند.

 :دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

دوایر چنترل چننده   وت و دستمزد ینچ دایره مر با ند : وجود سمام یا بضجر ای دوایر چنتورل  

 دستمزد به وسض  عمچ ا  سول د و سضداد چارچنان بستگر دارد.چننده   وت و 

 دایره چارگزینر:

وف فه اصچر این دایره سه ه و سدوین یا اصالح دستور الضمچها ، زی ن نامه های استکدامر و  ورم  

های یرسنچر مر با د به روری چه با تانون چار و م ررا  ب مه و سام ن اجتماعر منطبق با ود .  

به استکدام ، زموی  ، سر  ضا  ، ن ل و انت ات  ، مرخدر ها ، سض  ن  رح وفای  و  امور مربوط

برتراری ارسباط با سایمانها و اسحادیه های چارگری ای وفای  دیگر دایره چارگزینر مر با د . بوه  

رور چچر این دایره مسوول سنظ   و اجرام س استها و رو های مربوط به استکدام ، رب ه بندی و 

 وی  و  رایج چارگران اس .زم

 دایره برنامه ریزی سول د:

در مواردی چه ترار اس  سول د ی  محدول یا سکم ل ی  سفار  رر دوره یمانر مشکه و بوا  

استفاده ای مواد سام ن  ده صور  بگ رد سه ه  هرستر ای جز  ا  عمچ اسر چه باید انجام  وود  



مه ریوزی سول ود و سه وه  هرسوتر ای جز  وا       ای اهم   ویژه ای برخوردار اس  مسوول   برنا

عمچ اسر بر عهده دایره برنامه ریزی سول د مر با د . این دایره تبل ای  رو  عمچ ا   با استفاده 

ای یمان استاندارد محدول ، برنامه سول د برای هر سفار  ، دایره و یا مر چه سه ه مر چند سوا ای  

اتضر دستمزد با هزینه های بودجه  وده ، همینو ن   این رریق امکان م ایسه و چنترل هزینه و

م ایسه ساعا  چار واتضر با استاندارد و م ایسه سول د واتضر با سول د ی خ ب نور  وده  وراه     

گردد .  منا با بررسر برنامه ریزی سول د ، انحران چارایر چارگران چه ممکون اسو  بوه دتیول     

ه ، خرابر ما  ن زت  یا سجدید نظر در دسوتور  مکتچ  ای جمچه ساخ ر نا ر ای چمبود مواد اول 

 الضمل های اجرایر با د بررسر مر گردد.

 دایره اب  اوتا  چار:

وف فه این دایره گرد زوری ارالعا  مربوط به اوتا  چار انجام  ده در مورد هر ی  ای سفار ا  

تمزد بورای سض و ن   مرا ل سول د و یا محدوت  مر با د . ای این ارالعا  در دایره   وت و دس

دستمزد چارگران و در دایره  سابداری صنضتر برای سسه   دستمزد به  سابهای هزینه دوایر و 

یا  ماره سفار ا  مربوره استفاده مر  ود .  ضال   اب  اوتا  چار تسم  مهمر ای س سوت   

رم نان چنترل داخچر هر موسسه را سشک ل مر دهدییرا ای ی  ررن به دایره   وت و دستمزد ا

مر دهد چه ساعا  مندرج در مدارم موجود واتضاً صرن چار در موسسه  ده و ای رورن دیگور   

برای دایره  سابداری صنضتر عچل انحرا ا  چارایر چارگران ،اوتا  سچ   ده و سول ود چمتور ای   

استاندارد را سشریح مر چند دتیل عدم چفای  چار را مر سوان در گزار هایر چوه بورای اروال     

دیران و موسسه سه ه مر  ود منضکب نمود دو مدرم اصچر این دایره عبوار  انود ای چوار     م

 چار  اوتا  چار. ساع  و



 چار  ساع :

این کارت حضور هر یک از کارکنان در کارخانه و ساعت شروع و خاتمه کاار نناان را در هار روز یاا هار      

این کارت ، ساعات ورود و خروج کارکناان   نوبت کار ، همچنین ساعات اضافه کاری را نشان می دهد . در

 سوسج ما  ن ساع  ین اب  مر  ود . 

 کارت ساعت

 شماره کارت:

 نام و نام خانوادگی:

 قسمت:

 ساعات کار هفته منتهی به:

 جمع کار روز اضافه کاری بعد از ظهر قبل از ظهر روزهای هفته

 خروج ورود خروج ورود خروج ورود خروج ورود  

         شنبه

         یک شنبه

         دو شنبه

         سه شنبه

         چهار شنبه



         پنج شنبه

         جمعه

 امضاء:

 چار  اوتا  چار:

از ننجا که بهاء تمام شده دستمزد باید به حسابهای واحاد هاای مربو اه یاا ب شاها و یاا سفارشاات معاین         

ت صیص یابد ، باید امکاناتی برای تش یص نوع کارهایی که هر فرد در  ول یک روز کاری به نن مشاوول  

 بوده ایجاد شود. 

 کارت اوقات کار

 تاریخ:      /     / شماره سفارش:

 شماره کارگر: کارگر:نام 

 زمان و تارخ ا العات:

 جمع کار انجام شده: ساعت خاتمه: ساعت شروع:

 جمع هزینه دستمزد: نرخ هر ساعت:

 امضاء سرپرست قسمت :

  

 دستمزد دایره   وت ودستمزد: 



وف فه این دایره سه ه و سنظ   ل س    وت و دستمزد و سض  ن مبچ  نا خاله و خاله   ووت و  

دستمزد اس  . این دایره ساعا  چار انجام  ده و دریا ت ها را در ل س    وت و دستمزد اب  و 

 چسور ل س    وت و دستمزد را محاسبه و مبچ  خاله یرداختر به هر ی  ای چارچنان را سض  ن

مر چند . این دایره همین ن مدارم مربوط به دریا تهای هر یو  ای چارچنوان را بوه سفک و       

ی و آکهای   وت و دستمزد را سه ه و با سایر تیم جه  یرداخ    وت به صوندوت دار  نگهدار

 یا مسوول یرداخ  ارا ه مر چند.

 دایره  سابداری صنضتر:

این دایره جم    وت و دستمزد ناخاله را بر اساس چار  ساع  و اوتوا  چوار ، هزینوه هوای     

و  cost sheetsیا برگه هوای سوفار       وت و دستمزد مست    را در گزار ا  هزینه سول د و

هزینه های   وت و دستمزد   ر مست    را در برگه های سجزیه و سحچ ل هزینه های دوایر اب  

مر چند.این دایره همین ن مسوول سه ه و صدور گزار هایر اس  به منظور چنترل چار مورد ن ای 

 رو سا و مدیران چارخانه مر با د.

ی   وت و دستمزد ارال  ای عوامل ل س    وت و دستمزد و زگاهر ای به منظور محاسبه هزینه 

توان ن و م ررا  مربوط به زن مانند مال ا   ق ب مه و عوامل دیگر  وروری اسو  . هزینوه ی    

  وت و دستمزد اساسا متشکل ای مبال  یرداختر به چارچنان بوه صوور  روی موزد ، هفتگور و     

ت یایه چه بر مبنای ساعا  چارچرد و یا سضداد سول د محاسوبه  ماهانه مر با د . ولر عالوه بر   و

مر گردد ، هزینه ی دستمزد در برگ رنده عوامل دیگر هزینه ای تب ل ا ا ه چاری ، نوب  چاری و 

  ره مر با د . دستمزد و هزینه های وابسته به زن در مورد چارچنان تسم  سول دی به صوور   

ن اداری به صور  دستمزد   ر مست    و هزینه های اداری و دستمزد مست    و در مورد چارچنا



سشک السر و سویی  و  رو  به  کل دستمزد اداری و سشک السر و دستمزد سویی  و  رو  چوه  

 هر دو جزم هزینه های دوره هستند س س   مر  ود .

 سووت :

را سو و ح  رب ه بندی  ضال تر را نوام ببریود وسموایز بو ن رب وه سول ودی و  ور سول ودی         -1

 ده د.

 رب ه بندی مسوول تر را سو  ح ده د  -2

 رب ه بندی ردیابر را سو  ح ده د.-3

 مورد اس (5دوایر چنترل چننده   وت ودستمزد را   ج نام ببرید م امل -4

 وفای  دایره اب  اوتا  چار را سو  ح ده د.-5

 وف فه دایره   وت ودستمزد را سو  ح ده د.-6

 داری را بنویس د.وف فه دایره  ساب-7

سفاو  ب ن اب  و سوابداری   ووت چوارگران وا ودهای سول ودی چوه در بکوخ سول ود          -8

 ویا در بکخ   ر سول دی چار مر چنند آ س  سو  ح ده د.

:gholamnezhad.mahmood@gmail.com 

 مو ق وی روی با  د:محمود  الم نژاد


