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 ((سوِ تؼالی)) ت                                                               

 ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش استاى ا لثرز                                                                     

 دلیمِ 120ورج                    هذت پاسخگَیی : 3ًام ٍ ًام خاًَادگی :..............                     آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ 

 1396/  0 9/ 0    تاریخ :       الر )ع(       ٌّرستاى حرفِ ای اهام هحوذ ت   )فٌی(        یازدّن حساتذاری  والس :

 : زارع دارٌّرآهَز                                              دٍمارزضیاتی کسة ضایستگی پَدهاى  

 غفحِ  تؼذاد غفحات :              حمَق ٍ دستوسدحساتذاری ًام درس :                                                 

 حمَق ٍ دستوسد :کارگاُ حساتذاری 

 سَاالت تَصیفی :

 تا تَجِ تِ هتي زیر هطالة خَاستِ ضذُ را پاسخ دّیذ . -الف

 

 هی تاضٌذ . (1) ًفر  95ضروت پیطتاز طة استخذام ضذُ است . پرسٌل ایي ضروت  در 1396/ 2/3آلای تَاًا در تاریخ    

وردُ ٍ لَاًیي ٍ همررات وار ٍ  (3) هراجؼِ وردُ وِ حىن پرسٌلی را ترای ٍی غادر  (2)تَاًا تِ ٍاحذی آلای ٍرٍد   در تذٍ 

ٌلی آلای تَاًا هؼوَال ترای یه دٍرُ هطخع . الالم هٌذرج در حىن پرسآییي ًاهِ استخذاهی را ترای ٍی تطریح ًوَدُ اًذ 

  را پرداخت ًوایٌذ . (5)لرار ضذ وِ تِ ٍی حذالل هسد رٍزاًِ در سال جاری  . تٌظین  هی گردد (4)

در ضوي ػٌَاى  ًوَدًذ وِ ترای جثراى ایي حذالل دستوسد )هسد ( تِ ٍی پایِ سٌَات ّن پرداخت ًوایٌذ وِ هثلغ آى ّن 

ضذ . الثتِ لرار ضذ وِ تِ جسء حمَق اغلی ٍ پایِ ٍی هثالغی ّن پرداخت ضَد تِ غَرت هستور یا هی تا (6)هطخع ضذُ 

سال ساتمِ  4اٍ فرزًذ دارد .  2وِ تٌا تِ ضرایط هوىي است ًمذی ٍ یا غیر ًمذی ّن تاضذ . آلای تَاًا  (7)غیر هستور  

 را تِ ضروت پیطتاز طة هٌتمل ورد . ( 8)د پرداخت تیوِ خَد را از ضروتی وِ لثال در آًجا هطغَل تِ وار تَ

خَد ٌَّز اطالػاتی ( 10)چمذر است الثتِ راجغ تِ هالیات حمَق  ( 9)آلای تَاًا هی داًذ وِ درغذ حك تیوِ سْن خَد 

ِ و (11) تذست ًیاٍردُ . احتوال دارد وِ آلای تَاًا تخطی از حمَق ایي هاُ خَد را لثل از اتوام هاُ تِ ػلت هسائل هالی

 از ضروت دریافت وٌذ. دارد 

 

 **** تِ ًظر ضوا الالم هٌذرج در حىن آلای تَاًا وِ ترای هاُ واری هی تاضذ تر هثٌای چٌذ ساػت هحاسثِ خَاّذ ضذ ؟ 

 

 آیا ضروت پیطتاز طة هی تَاًذ از طرح طثمِ تٌذی هطاغل استفادُ وٌذ دلیل خَد را تیاى وٌیذ . -1

 ًام آى ٍاحذ را تٌَیسیذ . -2

 ضوا یه حىن پرسٌلی تیاًگر چِ هَاردی هی تاضذ .  تِ ًظر -3

 حىن پرسٌلی ٍی ترای چِ هذت زهاًی تٌظین هی گردد.  -4

 فىر هی وٌیذ وِ حذالل هسد هثٌای رٍزاًِ آلای تَاًا چِ هیساى است ٍ اغال هسد هثٌا چِ هفَْهی دارد . -5

 است .آیا هی داًیذ پایِ سٌَات چیست ٍ ضرط تؼلك گرفتي تِ آلای تَاًا چگًَِ  -6
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 ایي هثلغ هستور یا غیر هستور چیست ٍ هٌظَر از غیر هستور تَدى در هتي فَق را رور هثال تیاى وٌیذ . -7

 2تِ ًظر ضوا آلای تَاًا حك دریافت حك اٍالد را دارد ، چِ ضرایطی ترای پرداخت آى ٍجَد دارد . هی تَاًیذ حك اٍالد  -8

 فرزًذ آلای تَاًا را هحاسثِ وٌیذ .

 فرزًذ ٍی هطوَل تیوِ خَاّذ ضذ . 2سْن آلای تَاًا چِ هیساى است ، آیا حك اٍالد درغذ حك تیوِ  -9

 راجغ تِ هالیات حمَق آلای تَاًا ًظرات خَد را ارائِ دّیذ . -10

. آیا ایي وسَر جسء وسَرات ًام ایي وسَر چیست ٍ در زهاى تْیِ لیست چگًَِ تا ایي هَرد ترخَرد هی ضَد  -11

 خَد را تیاى وٌیذ . لاًًَی است یا تَافمی ؟ ًظر 

 حىن پرسٌلی آلای تَاًا را تىویل وٌیذ . -12

 حکن پرسٌلی

 لَگَی ضرکت 

 ضوارُ پرسٌلی تاریخ استخذام : 

 ًام پذر : ًام خاًَادگی : ًام :

 هحل غذٍر ضٌاسٌاهِ : ضوارُ ضٌاسٌاهِ :

 تؼذاد اٍالد : ٍضؼیت تاّل :  هحل تَلذ : تاریخ تَلذ :

 رضتِ تحػیلی : ی :تاالتریي هذرن ًحػیل

 ٍاحذ خذهت :  پست سازهاًی :

 ًَع حىن : 

  حمَق ٍ هسایا ) هثلغ تِ ریال ( ضرح حىن :

  الف( حمَق پایِ ) هسد هثٌا (

  ب( پایِ سٌَات 

  ج( حك اٍالد 

  د( تي وارگری 

  ُ( حك هسىي 

  ٍ( حك ایاب ٍ رّاب 

  جوغ :

حىن جوؼا تِ هثلغ .................................................... ریال از تاریخ اجرای حىن ، پس از ٍضغ حمَق ٍ هسایای هٌذرج در ایي 

 وسَر لاًًَی ، طثك همررات لاتل پرداخت است .

 ضوارُ حىن :  تاریخ اجرای حىن : 

 ًسخِ هخػَظ :  تاریخ غذٍر :

 هذیر ػاهل :                                                                 هذیر هالی ٍ اداری :                       
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در دست است ضص گام   1396 در آتاى هاُ سالافك الثرز اطالػات زیر از ضروت تَلیذی ٍ غٌؼتی -ب

َضتي را هحاسثِ ًواییذ.) ًتا در ًظرگرفتي تواهی هَارد ػٌَاى ضذُ زیر  پرسٌلد هرتثط تا حمَق ٍ دستوس

  هحاسثات الساهیست (.

  
تاریخ  ضوارُ پرسٌلی سوت ًام خاًَادگی ًام ردیف

 استخذام

تعذاد  ٍضعیت تاّل

 اٍالد

ساتمِ تیوِ لثل از 

 استخذام

 رٍز 250 2 هتاّل 10/8/94 3070 اداری  لَاساًی  هْذی  1

 - 1 هتاّل 30/7/93 3012 هالی  ستایص  هیٌَ 2

 رٍز 100 0 هجرد 15/5/95 3049 فرٍش  هَحذ  سؼیذ  3

 رٍز 550 2 هتاّل 20/2/96 3050 اداری  هَسَی هیٌا 4

 
   30/8/96لغایت  1/8/96لیست وارورد پرسٌل از تاریخ   

 
 هرخصی  تاخیر در ٍرٍد  اضافِ کاری  کارکرد هَظف کارکرد هَثر  ًام پرسٌل  ردیف 

 -- 2:40 60:20 رٍز  30 رٍز 30 لَاساًی  1

 رٍز 5 1:55 43:10 رٍز  30 ٍز ر 25 ستایص 2

 -- -- 62:00 رٍز 30 رٍز   30 هَحذ  3

 -- 3:06 70:30 رٍز  30 رٍز 30 هَسَی  4

 

 ) ًام گام اٍل را تٌَیسیذ (:.....................................................  گام اٍل

 
ضوارُ  ًام خاًَادگی  ًام  ردیف 

 پرسٌلی 

ضوارُ  کذ هلی 

 تاًکیحساب 

هیساى 

ساتمِ تیوِ 

 ) رٍز(

هطوَل 

 تیوِ 

سوت 

/هحل 

 خذهت 

تعذاد 

 اٍالد
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 ) ًام گام دٍم را تٌَیسیذ ( :............................................گام دٍم 
ضوارُ  ردیف 

 پرسٌلی

 جوع حکن  حك هسکي   تي کارگری حك اٍالد  پایِ سٌَات  هسد هثٌا 

        

        

        

        

 

 

 ٌَیسیذ (ت) ًام گام سَم را ...................................................... گام سَم : 
ضوارُ  ردیف

 پرسٌلی

کارکرد 

 هَظف

کارکرد 

 هَثر

تاخیر 

در 

 ٍرٍد 

کسری 

کار ٍ 

 غیثت 

اضافِ 

 کاری 

 ًَتت کاری 

 

 10   %      15      %5/22 % 

ضة 

 کاری 

تعطیل  هاهَریت 

 کاری 

             

             

             

             

             

 

 ( ) ًام گام چْارم را تٌَیسیذ....................................................... گام چْارم : 
کسری  دستوسد  ردیف

 کار 

اضافِ 

کار   

 ساعتی 

تعطیل 

 کاری 

فَق  فَق العادُ ًَتت کاری 

العادُ 

ضة 

 کاری

 حك هاهَریت 

 ساعتی  رٍزاًِ  %5/22 %15 %10 ساعتی  رٍزاًِ 
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  لیست حمَق ٍ هسایای پرسٌل ضرکت افك الثرز: اداهِ گام چْارم 
رُ ضوا ردیف 

 پرسٌلی 

 اضافِ کاری  حك هسکي  تي کارگری  حك اٍالد  حمَق پایِ 

 ) ساعتی (

 جوع حمَق ٍ هسایا 

        

        

        

        

 
 ریال تاتت تیوِ تىویلی هٌظَر گردد .  300،000در ضروت افك الثرز ترای ّر یه از پرسٌل هثلغ   -الف *****

 واهی پرسٌل هٌظَر گردد .حك تیوِ سْن وارگر ترای ت -ب

 ریال تَدُ است .420000خاًن ستایص هثلغ  الساط ٍام آتاى هاُ -ج

  ریال هساػذُ دریافت داضتِ اًذ . 1200،000آلای لَاساًی در ایي هاُ هثلغ  -ت

  را در ًظر تگیریذ . 96سمف ٍ هؼافیت هالیاتی سال  -ث

 وسری وار ٍ غیثت هٌظَر گردد. -ج

 ریال تَدُ است . 125000ْرهاُ تِ خاًن هَسَی هثلغ اضافِ پرداخت ه -چ

 

 )ًام گام پٌجن را تٌَیسیذ .(....................................................... گام پٌجن : 

 
اطالعات 

 پرسٌلی
حمَق ٍ 

 هسایا

 کســـــَرات  جوع حمَق ٍ هسایا 

ضوارُ 

 پرسٌلی
جوع 

حمَق ٍ 

 هسایا

هطوَل 

 تیوِ

هطوَل 

 اتهالی

تیوِ 

سْن 

کارگر 

7% 

الساط  هساعذُ  هالیات 

 ٍام 

اضافِ 

پرداخت 

 هاُ لثل 

کسری 

کار ٍ 

 غیثت 

تیوِ 

 تکویلی 

جوع 

 کسَرات 
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 () ًام گام ضطن را تٌَیسیذ......................................................... گام ضطن :

 
خالص پرداختی تِ  کسَر  حمَق ٍ هسایا  اطالعات پرسٌلی 

 پرسٌل 

 اهضاء

ضوارُ  ردیف 

 پرسٌلی 

 جوع کسَر  جوع حمَق ٍ هسایا  ًام خاًَادگی  ًام 

        

        

        

        

 

 
 

 ٍ ایٌىِ ترای اًساى جس حاغل تالش اٍ ًیست ٍ

 سَرُ ًجن (  40ٍ  39.)آیات  ًتیجِ وَضص اٍ تِ زٍدی دیذُ خَاّذ ضذ 


