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داریحقوق و دستمزد سپ ستمیس  

 داریحقوق و دستمزد سپ ستمیمطلب در رابطه با س نیدر ا میخواهیم
دارد   یو امکانات یی؟ چه کارآ ستینرم افزار چ نیکه اصال ا میصحبت کن

با  ست؟ینرم افزار چ نیا ایو مزا بیمناسب است معا یچه مشاغل یبرا
 خپاس داریبه سواالت متداول نرم افزار سپ دیتوانیم ریمطالعه کردن مطالب ز 

.دیده  

 

ست؟یحقوق و دستمزد چ ستمیس  

کارکنان هر  تیجبران کار و فعال یاست که برا یا نهیو دستمزد هز  حقوق
حقوق و  یشود. .معن یپرداخت م یاقتصاد یشرکت ها ایموسسه و 
و از اسم او مشخص  ستین دهیچیپ یشخص و افراد چیه یدستمزد برا
حقوق و دستمزد نشان  ستمیاست . س یچه کار  یبرا ستمیس نیاست که ا

محصوالت و خدمات بوده و  از  دیدر تول یانسان کار یرویسهم ن دهدیم
. باشدیموسسه ها م ایها  و اکثر شرکت یاتیعمل یهانهیهز  نیتر مهم

حال  نیو در ع نیتر از مهم یکیکارکنان  یایمحاسبه و پرداخت حقوق و مزا
 یهر شرکت و سازمان  یو ادار  یمال یهامحاسبات بخش نیزمان برتر 

 کی یها نهیاز  هز  یحقوق و دستمزد سهم بزرگ یها نهی. هز  باشدیم
کارکنان  یایو سر وقت حقوق و مزا قیمحاسبه دق دهدیم لیسازمان را تشک

 یافراد یشرکت ها و موسسه ها دارد . تمام یدر تمام یادیز  یلیخ تیاهم
 ایدارند  و  مشغول به کار هستند  و  تیفعال یحسابدار  یکه در بخش ها

را دارند  که کارکرد همه  فهیوظ نیرا دارند ا یمال ورام تیکه مسئول یکسان
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 کیمحاسبه کنند و آن را در فرمت  قیدق یلیکارمندها و کارگران را به طور خ
شود به پرسنل ارائه دهند.حقوق   یم دهینام یحقوق شیف که یرسم شیف

دارند  یمهم یلینقش خ یاتیمال یپرسنل و کارکنان در محاسبه ها یتمام
 دیدر رابطه با حقوق و دستمزد کارمندان و کارگرها وجود دارد با که یاطالعات

.سازمان ها  ثبت شوند ایشرکت ها و   یحسابدار  یماهانه در دفترها  

داریحقوق و دستمزد سپ ستمیقابل انجام در س اتیعمل  

  اتیو مال مهیب یشعبه ها فیتعر 
 یاتیمال یها جدول 
 عوامل میتنظ 
 مهیب سکتیو د ستیل هیته 
 اتیمال سکتیو د ستیل هیته 
 پرداخت بانک سکتید هیته 
 ستمیهمکاران س داریحقوق و دستمزد سپ یستمیس گزارشات 
  قرارداد کار کارکنان فیتعر 
 اطالعات ماهانه کارکنان ورود 
  یاستفاده در فرمول ده یمختلف برا یهاعامل فیتعر 
 وام پرسنل 
 حساب کارکنان هیتسو 
 اطالعات  کارکنان ورود 
 یمانده مرخص اصالح 
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ست؟یحقوق و دستمزد در قانون کار چ فیتعر   

پرسنل هر  تیکه در مقابل فعال یا نهیپرداخت هز  یعنیو دستمزد  حقوق
جبران  یشود.؛ کارفرماها برا یبه آن ها  پرداخت م  یسازمان ایشرکت و 

را به عنوان دستمزد و حقوق  یکارکنان و افراد خود  مبلغ یوقت و زحمت ها
.کنند یبه آن ها پرداخت م  

.شود و پابرجاست یاستفاده م ایدن یاز کشورها یار یامر در بس نیا  

 

ست؟یحقوق و دستمزد چ یمهم برا لیدل5  

 .است تیفعال یدر راستا یواحد تجار  یهانهیهز  نیاز باالتر  یکی(1

 ییکار و درآمدزا تیفیک شیعوامل افزا نیتر از مهم یکی یمنابع انسان(2 
.دیآ یسازمان به حساب م  

نشان  یاسیو س یرفاه ،یاجتماع نهیدر زم یار یمسائل بس سطح را در(3  
.دهدیم  

در  یطراح ایو  یخدمات یهاحقوق و دستمزد در شرکت یهانهیهز (4 
سازمان را در  کی یهانهیدرصد کل هز  ۸۰تا  یو در موارد نیباالتر 

.ردیگیبرم  

 15 یال 1۰ نیحقوق و دستمزد معموال ب نهیهز  ،یصنعت یهادر شرکت(5 
.ردیگیکاال را در بر م دیشده تولتمام یبها یهانهیدرصد هز   
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ست؟یعوامل موثر بر حقوق و دستمزد چ  

 یمختلف شغل یها گاهیدر جا یحساب کردن حقوق و دستمزد هر فرد یبرا
از  یو بعض یاز آنها داخل ی. که بعضشودیمحاسبه م یگوناگون یعامل ها

.باشدیم یآنها خارج  

 

 یحال اقتصاد تیکمبود مهارت خاص ، وضع ای: مانند مکان  یخارج عوامل
.باشدیمصنعت  کیدر   

 

و  ی، سخت یلیتجربه ، مدرک تحص ،یشغل ی: مانند مهرت هایداخل عوامل
.باشدیم یشغل یها گاهیجا یدگیچیپ   

 

حقوق و دستمزد ستمیس اجزاء  

 حقوق و دستمزد یحسابدار  رهیدا 
 ثبت ورود و خروج پرسنل رهیدا 
 ینیکارگز  رهیدا 

ست؟یحقوق چ ستیل  

است که در قبال کارکرد هر شخص ، کارگران و کارمندان  یحقوق مبلغ ستیل
حقوق همان  ستی. لشودیساالنه پرداخت م ایماهانه و  ،یبه طور هفتگ

پرسنل ها در زمان و  یاست که تمام یشرکت نسبت به خدمات یبدهکار 
  .شودپرداخت  دیمشخص  ارائه داده اند  و با یها خیتار 
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ست؟یچ یو واقع یدستمزد اسم تفاوت  

شود یم میتقس یو واقع یاسم یبه دو دسته  دستمزد  

 

و  یبه سطح کل ینسبت دستمزد اسم ی: دستمزد واقعیواقع دستمزد
فرد  دیقدرت خر  انگریب یدستمزد واقع گرید یهاست. به شکل متیق یعموم

ت.اس  

 

کار(  یها یروی)ن است که به فرد یدستمزد و پول ی:مقدار کل یاسم دستمزد
.شود یپرداخت م  

نرم افزار حقوق و دستمزد تیاهم  

سازمان  کی یها نهیقابل توجه از هز  یحقوق و دستمزد از بخش ها نهیهز 
 ینیب شیپ ستمیس نیاست که در ا یدهد، ضرور  یم لیشرکت را تشک ایو 
حقوق ودستمزد به  حیکردن از پرداخت صح دایپ نانیاطم یالزم برا یها

.دیعمل آ  

 

الزم  یایکسره و همه مزا یگرد آور  تیقابل دیحقوق و دستمزد با ستمیس 
از کارکنان و  کیمحاسبه و بدست آوردن رقم  قابل پرداخت به هر  یبرا

از پرداخت به افراد   یر یجلوگ یبرا یمناسب یکارگران را داشته باشد و راه ها
  .کندیسوء استفاده گر را فراهم م
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