به نام خدا

پاسخ سواالت کتاب حقوق ودستمزد
تالیف استان خوزستان
فصل اول ،دوم،سوم

 – 1ثٌگبُ التصبزی ضا تؼطیف کٌیس .ػَاهل التصبزی هرتلفی زض اذتیبض افطاز یب گطٍّْبیی لطاض زاضز کِ ثب تطکیت ایني ػَاهنل
ثِ تَلیس کبال یب اًدبم ذسهبت هی پطزاظز .ایي افطاز یب گطٍّْب ضا " ثٌگبُ" یب "ٍاحس التصبزی" هیًبهٌس
 – 2هٌظَض اظ ضٍیساز التصبزی یب هبلی چیؿت ؟ ّط ٍاحس التصبزی زاضای اّساف ذبصی اؾت کنِ ثنطای ضؾنیسى ثنِ آًْنب ثنِ
فؼبلیتْبی التصبزی هی پطزاظز .هدوَػِ فؼبلیتْبی التصبزی کِ زض هحیط ثٌگبُ اًدبم هی قَز هَخنت ضٍینساز التصنبزی ینب
هبلی هی گطزز.
 – 3اًَاع ٍاحسّبی التصبزی اظ ًظط ًَع فؼبلیت ضا ًبم ثجطیس  .ذسهبتی ،ثبظضگبًی ٍتَلیسی
 – 4اًَاع طجمِ ثٌسی ّعیٌِ ّبی حمَق ٍ زؾتوعز زض ٍاحسّبی تَلیسی ضا ًبم ثجطینس .طجمنِ ثٌنسی فؼنبلیتی طجمنِ ثٌنسی
هؿئَلیتی طجمِ ثٌسی هؿتمین ٍغیطهؿتمین
 – 5طجمِ ثٌسی فؼبلیتی ّعیٌِ ّبی حمَق ٍ زؾتوعززض قطکتْبی تَلیسی ضا تكطیح کٌیس .
زض ایي طجمِ ثٌسی هؼوَال کبض ثِ زٍ لؿوت تمؿین هی قَز  :کِ ػجبضت اًس اظ کبض تَلیسی ٍ کبض غیط تَلیسی توبیع ثنیي کنبض
تَلیسی ٍ غیط تَلیسی اّویت ظیبزی زاضز ظیطا کبض تَلیسی ثِ ثْبء توبم قسُ هحصَالت اضبفِ هی قنَز زض حبلیکنِ کنبض غینط
تَلیسی ثِ هٌعلِ ّعیٌِ زٍضُ تلمی هی قَز
 - 6طجمِ ثٌسی تَلیسی ّعیٌِ ّبی حمَق ٍ زؾتوعززض قطکتْبی تَلیسی ضا تكطیح کٌیس ّ .وکنبضهحتطم ؾنَا ضا اظ طجمنِ
ثٌسی تَلیسی ثِ (طجمِ ثٌسی هؿئَلیتی ) اصالح فطهبییس.
پبؾد  :زض ایي طجمِ ثٌسی کبض ضا هی تَاى ثط حؿت لؿوت  ,زایطُ یب کبضگبُ تمؿین کطز هثال  :کبض یک کبضذبًنِ ضا هنی تنَاى
ثِ زٍایط تطا قکبضی ٍ هًَتبغ تمؿین کطزّ ٍ .ط زایطُ ضا ثِ ػٌَاى یک هطکع هؿئَلیت زض ًظط گطفت.
 - 7طجمِ ثٌسی هؿتمین ٍ غیطهؿتمین ّعیٌِ ّبی حمَق ٍ زؾتوعززض قطکتْبی تَلیسی ضا تكطیح کٌیس  .زضایي طجمِ ثٌنسی
کِ اظًظط ػولیبت حؿبثساضی اّویت ٍیػُ ای زاضز اظًظط ضزیبثی ثِ هحصَ ّعیٌِ ّبی حفَق ٍزؾتوعز ثنِ زٍگنطٍُ هؿنتمین
ٍغیطهؿتمین طجمِ ثٌسی هی قًَس.
زؾتوعز هؿتمین ػجبضت اؾت اظ ّعیٌِ کبضاًدبم قسُ ای کِ هؿتمیوب خْت ؾبذت هحصَ ،پطزاذت ٍیب تؼْس قَز.
زؾتوعز غیطهؿتمین ػجبضت اؾت اظ ّعیٌِ کبضاًدبم قسُ کِ هؿتمیوب زضؾبذت هحصَ صطف ًكسُ ثبقس.
((ّوکبضاى ػعیعزضّطهَضز ؾَا هثب ّبیی ًیعثِ پبؾرْب اضبفِ فطهبییس.

 – 1زضٍاحسّبی التصبزی ذسهبتی ٍ ثبظضگبًی ّعیٌِ ّبی حمَق ٍزؾتوعز خعء کسام ثرف ّعیٌِ ّب طجمِ ثٌسی هی قًَس ؟
الف – ّعیٌِ ّبی تَلیسی
ج – ّعیٌِ ّبی تَظیغ ٍ فطٍـ

ة – ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ تكکیالتی
ز – گعیٌِ ّبی ة ٍ ج

 - 2زضٍاحسّبی التصبزی تَلیسی ّعیٌِ ّبی حمَق ٍزؾتوعز خعء کسام ثرف ّعیٌِ ّب طجمِ ثٌسی هی قًَس ؟
الف – ّعیٌِ ّبی تَلیسی
ج – ّعیٌِ ّبی تَظیغ ٍ فطٍـ

ة – ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ تكکیالتی
ز – ّوِ گعیٌِ ّب

 – 3ػجبضت اؾت اظ ّعیٌِ ّبی اًدبم قسُ ای کِ هؿتمیوب زض ؾبذت هحصَالت پطزاذت قسُ یب تؼْس هی قَز.
الف – ّعیٌِ زؾتوعز هؿتمین
ج – ّعیٌِ ازاضی ٍ تكکیالتی

ة – ّعیٌِ زؾتوعز غیط هؿتمین
ز – ّعیٌِ تَظیغ ٍ فطٍـ

 - 4ػجبضت اؾت اظ ّعیٌِ ّبی اًدبم قسُ ای کِ هؿتمیوب زض ؾبذت هحصَالت صطف ًكسُ ثبقٌس .
ة – ّعیٌِ زؾتوعز غیط هؿتمین
ز – ّیچکسام

الف – ّعیٌِ زؾتوعز هؿتمین
ج – ّعیٌِ زؾتوعز تَلیس

 - 5ثط اؾبؼ ایي ًَع طجمِ ثٌسی کٌتط هَثطتطی ضٍی ّعیٌِ ّبی حمَق ٍ زؾتوعز ایدبز هی قَز.
ة  -طجمِ ثٌسی هؿئَلیتی
ز ّ -عیٌِ ّبی تَلیسی

الف  -طجمِ ثٌسی هؿتمین ٍغیطهؿتمین
ج  -طجمِ ثٌسی فؼبلیتی

 – 6زض کسام ًَع طجمِ ثٌسی ّعیٌِ ّبی زؾتوعز  ,کبض ثِ زٍ لؿوت کبض تَلیسی ٍ کبض غیط تَلیسی تمؿین هیكَز؟
الف ّ -عیٌِ ّبی تَلیسی
ج  -طجمِ ثٌسی فؼبلیتی
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ة  -طجمِ ثٌسی هؿئَلیتی
ز  -طجمِ ثٌسی هؿتمین ٍغیطهؿتمین

زض خسٍ ظیط طجمِ ثٌسی ّعیٌِ ّب ضا هكرص کٌیس.

عنواى هسینه

هسینه هستقین

دستوسدکارگراى خط تولید



هسینه غیرهستقین

حقوق سرپرستاى خط تولید



فوق العاده اضافه کارتولید




دستوسد نگهباى هحوط کارخانه
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هسینه غیرتولیدی
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دستوسد باغباى

حقوق هدیر

حقوق هدیر






هسینه غیرهستقین

 – 1ؾیؿتن حمَق ٍ زؾتوعز ضا تؼطیف کٌیس  .ثِ هدوَػِ اخعا ثِ ّن پیَؾتِ زض زاذل یک هؤؾؿِ کِ زازُ ّبی هطثنَ ثنِ
ؾْن ًیطٍی کبض ضا زض تَلیس هحصَالت یب اضائِ ذسهبت ثِ صَضت اطالػبت حمَق ٍ زؾتوعز تجنسیل هنی ًوبینس ینک ؾیؿنتن
حمَق ٍ زؾتوعز گفتِ هی قَز
 – 2حؿبثساض حمَق ٍ زؾتوعز ثِ چِ قرصی اطالق هی گطزز ؟ حؿبثساض حمَق ٍ زؾتوعز کؿی اؾت کنِ پنؽ اظ گصضاًنسى
زٍضُ ّبی آظهبیكی الظم،تَاًبیی هحبؾجِ حمَق ٍ زؾتوعز ٍتٌظین گعاضقبت الظم ضا ثب تَخِ ثِ اصَ ٍ هفنبّین حؿنبثساضی ٍ
لَاًیي خبضی ٍ اطالػبت فطزی کبضکٌبى زاقتِ ثبقس.
 – 3زٍایط کٌتط کٌٌسُ حمَق ٍ زؾتوعز ضا ًبم ثجطیس .ثِ هٌظَض کٌتط ّعیٌِ ّبی زؾتوعز ػالٍُ ثط زایطُ حؿبثساضی حمنَق
ٍ زؾتوعز ،ؾبیط زٍایط اظ لجیل کبضگعیٌی ،زایطُ ثجت اٍلبت کبض (کٌتط ٍضٍز ٍذطٍج پطؾٌل) ،زاینطُ ثطًبهنِ ضینعی تَلینس ٍزض
هَاضزی زایطُ پطزاذت ًیع هی تَاًٌس یبضی زٌّسُ ثبقٌس.
ٍ – 4ظیفِ زایطُ کبضگعیٌی چیؿت ؟ کبضگعیٌی زض ّط هَؾؿِ ٍظیفِ ی تْیِ ٍ تسٍیي زؾنتَضالؼول ّنب ٍ آینیي ًبهنِ ّنبی
اؾترساهی پطؾٌل ثب ضػبیت ٍ هس ًظطلطاض زازى لَاًیي کبض ٍ اهَض اختوبػی ٍ ؾبیط لَاًیي ضا ثنط ػْنسُ زاضز .اظ ططفنی ٍظنبیف
زیگطی زض اضتجب ثب پطؾٌل ّوچَى آهَظـ ً،حَُ اؾتفبزُ اظهطذصی ٍ تؼییي قطح ٍظبیف کبضی ً ،مل ٍ اًتمنب پطؾنٌل ثنِ
ؾبیط ثركْبی هَؾؿِ ٍ هَاضز هكبثِ ثِ ػْسُ زایطُ کبضگعیٌی اؾت .
ٍ – 5ظیفِ زایطُ ثطًبهِ ضیعی تَلیس چیؿت ؟ زض هَاضزی کِ لطاض اؾت تَلیس یک هحصَ یب تکویل ینک ؾنفبضـ طنی زٍضُ
ظهبًی هكرص ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هَاز تأهیي قسُ صَضت ثگیطز تْیِ فْطؾتی اظ خعئیبت ػولیبتی کِ ثبیس اًدبم قنَز اظ اّوینت
ٍیػُ ای ثطذَضزاض اؾت هؿئَلیت ثطًبهِ ضیعی تَلیس ٍ تْیِ فْطؾتی اظ خعئیبت ػولیبتی ثط ػْسُ زایطُ ثطًبهِ ضیعی تَلیس هنی
ثبقس .
ٍ - 6ظیفِ زایطُ ثجت اٍلبت کبض چیؿت ؟ ٍظیفِ ایي زایطُ گطز آٍضی اطالػبت هطثَ ثِ اٍلبت کبض اًدنبم قنسُ زض هنَضز ّنط
یک اظ ؾفبضقبت هطاحل تَلیس ٍ یب هحصَالت هی ثبقس  .اظ ایي اطالػبت زض زاینطُ حمنَق ٍ زؾنتوعز ثنطای تؼینیي زؾنتوعز
کبضگطاى ٍ زض زایطُ حؿبثساضی صٌؼتی ثطای تؿْین زؾتوعز ثِ حؿبثْبی ّعیٌِ زٍایط ٍ یب قوبضُ ؾفبضقبت هطثَطنِ اؾنتفبزُ
هی قَز .
 – 7کبضت ؾبػت چیؿت ٍ ثِ چِ هٌظَض هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز؟ ثطای ثجت ٍضٍز ٍ ذنطٍج پطؾنٌل ثنِ طنَض هؼونَ اظ
کبضت ؾبػت یب کبضت حضَض ٍ غیبة اؾتفبزُ هی گطزز.
ایي کبضت حضَض ّط یک اظ پطؾٌل ضا زض هحل کبض یب کبضذبًِ ٍ ؾبػت قطٍع ٍ پبیبى کبض ضا زض ّط ضٍظ ٍ یب ّط ًَثت کنبض ًكنبى
هی زّسّ .وچٌیي خوغ ؾبػبت کبض ٍ اضبفِ کبضی آًْب ثِ ٍؾیلِ ی ایي کبضت ًكبى زازُ هی قَز.
 – 8هٌظَض اظ کبضت اٍلبت کبض چیؿت ؟ اظ آًدب کِ ثْبء توبم قسُ زؾتوعز ثبیس ثِ حؿبثْبی ٍاحس ّبی هطثَطِ یب ثركْب ٍ ینب
ؾفبضقبت هؼیي ترصیص یبثس  ،ثبیس اهکبًبتی ثطای تكریص ًَع کبضّبیی کِ ّط فطز زض طَ یک ضٍظ کنبضی ثنِ آى هكنوَ
ثَزُ ایدبز قَز.ثسیي هٌظَض اظ کبضت اٍلبت کبض اؾتفبزُ هی قَز .
ٍ – 9ظیفِ زایطُ حمَق ٍ زؾتوعز چیؿت ؟ هحبؾجِ ٍ تؼییي حمَق ٍ زؾتوعز ًبذبلص ،کؿَضات ،ذبلص زضیبفتی ّط ینک اظ
کبضکٌبى ٍ تْیِ ٍ تٌظین لیؿت حمَق ٍ زؾتوعز ثطاؾبؼ اطالػبت ضؾیسُ اظ ؾبیط زٍایط هطتجط ثب حمَق ٍ زؾتوعز هثل زایطُ
کبضگعیٌی ٍ زایطُ ثجت اٍلبت کبض ٍ ثبضػبیت لَاًیي ٍ همطضات هطثَ زض زایطُ حؿبثساضی حمَق ٍزؾتوعز اًدبم هی گیطز.
 – 10زایطُ پطزاذت چِ ٍظیفِ ای ثط ػْسُ زاضز ؟ زض ثطذی اظ هؤؾؿبت زایطُ ای هؿتمل اظ زایطُ حمنَق ٍ زؾنتوعز ٍظنبیف
هطثَ ثِ پطزاذت حمَق ٍ زؾتوعز ضا ثط ػْسُ زاضز .زض صَضتی کِ ثِ زالیل هرتلف پطزاذت حمَق ثنِ ٍؾنیلِ چنک اهکنبى
پصیط ًجبقس هثل قطکتْبی ضاُ ؾبظی کِ هحل فؼبلیت آًْب زٍض اظ قْط ثنَزُ ٍ ثبًنک زض ًعزیکنی آًْنب ٍخنَز ًنساضز پطزاذنت
حمَق ثِ صَضت ًمسی اًدبم هی قَز.

ٍ - 1ظیفِ ایي زایطُ گطز آٍضی اطالػبت هطثَ ثِ اٍلبت کبض اًدبم قسُ زض هنَضز ّنط ینک اظ ؾفبضقنبت هطاحنل تَلینس ٍ ینب
هحصَالت هی ثبقس.
الف – زایطُ ثجت اٍلبت کبض
ج – زایطُ تَلیس

ة – زایطُ حمَق ٍ زؾتوعز
ز – زایطُ پطزاذت

 - 2هحبؾجِ ٍ تؼییي حمَق ٍ زؾتوعز ًبذبلص ،کؿَضات ،ذبلص زضیبفتی ّط یک اظ کبضکٌبى ٍ تْیِ ٍ تٌظین لیؿت حمنَق ٍ
زؾتوعز ٍظیفِ کسام زایطُ هی ثبقس؟
الف – زایطُ حمَق ٍ زؾتوعز
ج – زایطُ تَلیس

ة – زایطُ پطزاذت
ز – زایطُ کبضگعیٌی

 - 3ثطای ثجت ٍضٍز ٍ ذطٍج پطؾٌل کسام گعیٌِ غیط هطتجط اؾت ؟
الف – کبضت ؾبػت
ج  -زایطُ پطزاذت

ة – زایطُ ثجت اٍلبت کبض
ز  -کبضت اٍلبت کبض

ٍ - 4ظیفِ ی تْیِ ٍ تسٍیي زؾتَضالؼول ّب ٍ آییي ًبهِ ّبی اؾترساهی پطؾٌل ثب ضػبیت ٍ هنس ًظطلنطاض زازى لنَاًیي کنبض ٍ
اهَض اختوبػی ٍ ؾبیط لَاًیي ثطػْسُ ایي زایطُ هی ثبقس.
الف  -زایطُ ثطًبهِ ضیعی تَلیس
ج  -حمَق ٍ زؾتوعز

ة  -زایطُ کبضگعیٌی
ز  -زایطُ ثجت اٍلبت کبض

 - 5ثِ هدوَػِ اخعا ثِ ّن پیَؾتِ زض زاذل یک هؤؾؿِ کِ زازُ ّبی هطثَ ثِ ؾْن ًیطٍی کبض ضا زض تَلینس هحصنَالت ینب
اضائِ ذسهبت ثِ صَضت اطالػبت حمَق ٍ زؾتوعز تجسیل هی ًوبیس گفتِ هی قَز.
الف  -ؾیؿتن حمَق ٍ زؾتوعز
ج – زایطُ حؿبثساضی

ة – حؿبثساض حمَق ٍ زؾتوعز
ز – زایطُ ثطًبهِ ضیعی

زضقطکت تَلیسی هجل پطّبم زًٍفطکبضگططی یک ّفتِ کبض ؾنبػبت اًدنبم قنسُ ظینط ضا ضٍی ینک ؾنفبضـ اًدنبم زازُ اًنس .
ثطاؾبؼ ایي اطالػبت کبض اٍلبت کبض ّطکسام ضا تکویل کٌیس) قطٍع کبض قٌجِ تبچْبضقنٌجِ اظؾنبػت  7تنب ٍ14:30پنٌح قنٌجِ
اظؾبػت 7تب )13:30
کبضگط اٍ :
قطٍع کبض اظ قٌجِ 97 / 5 / 6
یکكٌجِ  3ؾبػت کبض اضبفِ
چْبضقٌجِ ػسم کبض ثسلیل ثیوبضی
پٌح قٌجِ  2ؾبػت کبض اضبفِ
کبضگط زٍم:
قطٍع کبض اظ قٌجِ 97 / 6 / 24
کبض اضبفِ قٌجِ  4ؾبػت

ضٍظ ّبی چْبضقٌجِ ٍ پٌدكٌجِ تؼطیل ضؾوی ثَزُ اهب کبضگط هَضز ًظط ایي زٍ ضٍظ ضا تب ؾبػت  12کبض کطزُ اؾت .

تَضیحبت :
ّسف کبضت اٍلبت کبض فمط ثطای هحبؾجِ ی ؾبػبت کبضضٍی ؾفبضقبت اؾتفبزُ هی قَز ٍاضبفِ کبضی هسًظط ًیؿت.
.

 -1هست کبض زض قجبًِ ضٍظ زض ّفتِ ٍ زض چْبض ّفتِ هتَالی کسام گعیٌِ هی ثبقس؟
الف)  8ؾبػت زض ضٍظ  40ؾبػت زض ّفتِ  176ؾبػت زض چْبض ّفتِ هتَالی
ة)  8ؾبػت زض ضٍظ  44ؾبػت زض ّفتِ  176ؾبػت زض چْبض ّفتِ هتَالی
ج)  7:20ؾبػت زض ضٍظ  44ؾبػت زض ّفتِ  176ؾبػت زض چْبض ّفتِ هتَالی
ز)  7:20ؾبػت زض ضٍظ  40ؾبػت زض ّفتِ  176ؾبػت زض چْبض ّفتِ هتَالی

 -2ثطای ّط ؾبػت اضبفِ کبضی چٌس زضصس اضبفِ ثط ؾبػت کبض ػبزی پطزاذت ذَاّس قس؟
ة) % 30

الف ) % 40

ز) 15%

ج) % 20

اگط کبضگطی زض یک ّفتِ  50ؾبػت کبض کطزُ ثبقس ٍ ًطخ زؾتوعز ؾبػتی ثط اؾبؼ حمَق هجٌب  600ضیب ثبقنس ثنِ ؾنَاالت
 4 ٍ3پبؾد زّیس
-3فَق الؼبزُ اضبفِ کبضی آى کسام گعیٌِ هی ثبقس؟
ة)5040

الف) 3600

ز)1440

ج) 26400

 -4زؾتوعز اؾتحمبلی کسام گعیٌِ هی ثبقس؟
ة)26400

الف) 31440

ز)30/000

ج) 5040

 -5کبضی ،قت کبضی اؾت  ،کِ ظهبى اًدبم آى ثیي ؾبػت ...............ثبقس .
ة)  22تب  6ثبهساز
ز)  18تب 24

الف)  12قت تب  8صجح
ج)  11قت تب  7صجح

-6کبضگطی کِ حمَق هبّبًِ  650/000ضیب ثبقس ٍ ًَثت کبضی اٍ صجح ٍ ػصط ثبقس زؾتوعز اؾنتحمبلی کنسام گعیٌنِ هنی
ثبقس؟
ة) 796/250ضیب
ز) 715/000ضیب

الف)  65/000ضیب
ج)  747/500ضیب

 -7کبضگطاًی کِ ثِ ّط ػٌَاى زض ضٍظ تؼطیل کبض هی کٌٌس زض همبثل ػسم اؾتفبزُ اظ تؼطیلی ایي ضٍظ چٌس زضصس اضبفِ ثط هنعز
زضیبفت ذَاٌّس کطز؟
الف) %40

ة) %44

ج)% 22/5

ز) % 35

 -8فَق الؼبزُ کبضگط ػبزی کِ لؿوتی اظ کبض ػبزی ذَز ضا زض قت اًدبم زازُ اؾت چٌس زضصس اؾت ؟
الف)  15زضصس

ة) 35زضصس

ج) 40زضصس

ز)  5/22زضصس

-9کبضگطی زض هست یک ّفتِ  50ؾبػت کبض ثِ ًطخ  400ضیب اًدبم زازُ اؾت اٍ زض طی یک ّفتِ هدجَضقس کِ  5ؾنبػت
اظ کبض ػبزیف ضا ثیي ؾبػبت  10قت تب  6صجح ضٍظ ثؼس اًدبم زّس  .زض صَضتی کِ کبضگط فَق غیط ًَثت کبض ثبقنس زؾنتوعز
ًبذبلص ٍی چٌس ضیب اؾت؟
الف)  17600ضیب

ة)  3360ضیب

ج)  21660ضیب

ز) 700ضیب

 -10پطزاذت حك اٍالز یک کبضگط ؾبزُ هؼبز ...................................کبضگط اؾت؟
الف)  2ثطاثط حسالل زؾتوعز ضٍظاًِ

ة)یک ضٍظ هعز کبضگط

ز) 4ثطاثط حسالل هعز

ج)  3ثطاثط حسالل هعز ضٍظاًِ

-11توبم زضیبفتی ّبی لبًًَی کِ کبضگط ثِ اػتجبض لطاضزاز کبض اػن اظ هعز یب حمَق  ،کونک ػبئلنِ هٌنسی ً ،ظنبیط آًچنِ ضا کنِ
هیگَیٌس.
ة)کبضهعز

الف) کبضهعز ؾبػتی

ج)هعزؾبػتی

ز)حك الؿؼی

 -12هطذصی اؾتحمبلی ؾبالًِ کبضگطاى ثطای کبضّبی ػبزی  ...........................هی ثبقس
الف) ثب احتؿبة چْبض خوؼِ یک هبُ
ج)ثب احتؿبة خوؼِ ّب  5هبُ

ة) ثسٍى احتؿبة چْبض خوؼِ یک هبُ
ز) ثسٍى احتؿبة خوؼِ ّب ّ 5فتِ

-13خعء قطایط ز ضیبفت حك اٍالز زض لبًَى کبض ًوی ثبقس ؟ هی ثبقس اصالح قَز
الف) حسالل  720ضٍظ ؾبثمِ ثیوِ
ة) حساکثط ثِ زٍ فطظًس حك اٍالز تؼلك هی گیطز
ج)ثِ ّیچ فطظًسی ثیف اظ  18ؾب حك اٍالز تؼلك ًوی گیطز
ز)حك اٍالز ثطای فطظًساى ظیط  18ؾب تؼلك ًوی گیطز

 -14ؾبػت ٍضٍز ٍ ذطٍج کبضکٌبى ثِ هحل کبضذبًِ تَؾط کبضت ...........................هكرص هی گطزز.
ة)کبضت حضَض ٍ غیبة
ز)کبضت اٍلبت کبض

الف) کبضت ؾبػت
ج) هَاضز الف ٍ ة

 -15ثطضؾی حطکبت الظم ٍ تؼییي ظهبى اؾتبًساضز ثطای ؾبذت یک ٍاحس هحصَ اظ ٍظبیف زایطُ  ....................هی ثبقس.
الف) کبضگعیٌی

ة)ثجت اٍلبت کبض

ج) ظهبى ؾٌدی

ز) ثطًبهِ ضیعی

 -16کسام گعیٌِ زض هَضز هبهَضیت زضؾت اؾت .
الف) اًدبم کبض زض ذبضج کبضگبُ کِ حسالل  50کیلَهتط اظ کبضگبُ فبصلِ زاقتِ ثبقس.
ة) اًدبم کبض زض ذبضج کبضگبُ ثبقس .
ج) اًدبم کبض زض ضٍظ خوؼِ ثبقس.
ز) اًدبم کبض ثِ صَضت زؾتِ خوؼی ذبضج اظ کبضگبُ ثبقس.

ً-1طخ زؾتوعز ؾبػتی کبضگطی  75000ضیب هیجبقس .چٌبًچِ ایي کبضگط زضیک ّفتِ ی گصقتِ  56ؾبػت کبض کطزُ ثبقس،
هطلَثؿت هحبؾجِ ٍ ثجت زؾتوعز اؾتحمبلی ٍی.
ؾبػبت اضبفِ کبضی 56-44;12
زؾتوعز ػبزی 56×75000;4200000
فَق الؼبزُ اضبفِ کبضی 12× %40 × 75000 ; 360000
زؾتوعز اؾتحمبلی 4200000 + 360000 ; 4560000
کبض زض خطیبى ؾبذت

4,200,000

360,000
ؾطثبض ؾبذت
کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز 4,560,000
ً-2طخ زؾتوعز ؾبػتی کبضگط 60000ضیب هیجبقس .ایكبى طنی چْنبض ّفتنِ گصقنتِ  210ؾنبػت کنبض اًدنبم زازُ اؾنت .
هطلَثؿت هحبؾجِ ی زؾتوعز اؾتحمبلی ٍ ثجت آى.
ؾبػبت لبًًَی کبض زض چْبض ّفتِ  176ؾبػت اؾت
ؾبػبت اضبفِ کبضی 210-176;34
زؾتوعز ػبزی 210×60/000;12600/000
فَق الؼبزُ اضبفِ کبضی 34× 60/000× %40;816000
12,600,000 + 816,000 ;13,416,000
زؾتوعز اؾتحمبلی
کبض زض خطیبى ؾبذت 12600/000
816000
ؾطثبض ؾبذت
کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز 13416000
ً-3طخ زؾتوعز ؾبػتی کبضگطی 45000ضیب هیجبقس .ایكبى طی یک ّفتِ گصقتِ  50ؾبػت کبض کطزُ اؾت کِ  8ؾبػت اظ
آى زض ؾبػبت ثیي  22تب  6صجح ثَزُ اؾت.هطلَثؿت هحبؾجِ ی زؾتوعز اؾتحمبلی ٍی.
50- 44 ; 6
ؾبػبت اضبفِ کبضی
زؾتوعز ػبزی 50×45000;2250/000
6×45000×%40;108000
فَق الؼبزُ اضبفِ کبضی
فَق الؼبزُ قت کبضی 8×45000×%35;126000
2250000 + 108000 + 126000;2484/000
زؾتوعز اؾتحمبلی
ً-4طخ زؾتوعز ؾبػتی کبضگطی 120000ضیب هی ثبقس .ایكبى طی یک ّفتِ گصقتِ  54ؾبػت کبض اًدبم زازُ اؾت .ایكنبى
8ؾبػت اظ کبض ػبزی ذَز ضا زضضٍظ خوؼِ اًدبم زازُ اؾت ّ.وچٌیي  4ؾبػت اظ کبض ػبزی ٍی ثیي ؾبػبت  22تبصنجح اًدنبم
قسُ اؾت.هطلَثؿت هحبؾجِ ٍثجت زؾتوعز اؾتحمبلی اٍ.
ؾبػبت اضبفِ کبضی 54-44;10
زؾتوعز ػبزی 54×12000; 6/480/000
فَق الؼبزُ تؼطیل کبضی 8×120/000×%40;384000
فَق قت کبضی 4×120000×%35;168000
فَق الؼبزُ اضبفِ کبضی 10×120/000×%40;48000
زؾتوعز اؾتحمبلی 6480000 + 384000 + 168000 +48000 ;7512/000
خوغ فَق الؼبزُ قت کبضی ٍ اضبفِ ٍ خوؼِ کبضی ثِ ثسّکبض حؿبة ؾطثبض ؾبذت هی ضٍز
384000+168000+480/000;1032/000
کبض زض خطیبى ؾبذت

6,480,000

ؾطثبض ؾبذت

1,032,000
کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز

7,512,000

-5آلبی ػظیوی کبضگط ًَثتکبض قطکت تَلیسی هیجبقس ً.طخ زؾتوعزؾبػتی ایكبى  72000ضیب هیجبقس .ایكبى ًَثتکبض صجح
ٍ ػصط ّؿتٌس .هطلَثؿتوحبؾجِ ٍثجت زؾتوعز اؾتحمبلی یک ّفتِ اٍ.
زؾتوعز ػب زی 44×72000;3168000
فَق الؼبزُ ًَثت کبضی 3168000×%10;316800
3,168,000+ 316,800 ;3,482,800
زؾتوعز اؾتحمبلی

3,168,000
کبض زض خطیبى ؾبذت
316,800
ؾطثبض ؾبذت
کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز 3,482,800
ً-6طخ زؾتوعز ؾبػتی کبضگطی60000ضیب هیجبقس .چٌبًچِ ایكبى غیطًَثتکبضثَزُ ٍ طی زٍ ّفتِ گصقتِ  100ؾبػت کنبض
اًدبم زازُ ثبقسّ ،وچٌیي  6ؾبػت اظکبض ػبزی ذَز ضا ثیي ؾبػبت  22تب  6صجح اًدبم زازُ ٍ  4ؾبػت اظ کبض ػنبزی زض ضٍظ
خوؼِ اًدبم قسُ ثبقس ،هطلَثؿت هحبؾجِ ٍثجت زؾتوعز اؾتحمبلی ٍی.
2×44;88
ؾبػبت لبًًَی کبض زض ّ 2فتِ
ؾبػبت اضبفِ کبضی 100-88;12
زؾتوعز ػبزی 100×60000;6000/000
فَق الؼبزُ اضبفِ کبضی 12×%40×60000;228000
فَق الؼبزُ قت کبضی 6×6000×%35;126000
فَق خوؼِ کبضی (تؼطیل کبضی )4×6000×%40;96000
زؾتوعز اؾتحمبلی 6000000 + 228000 + 126000 + 96000 ;6450/000
خوغ فَق الؼبزُ 228000+126000+96000;450/000
6000000
کبض زض خطیبى ؾبذت
450000
ؾطثبض ؾبذت
کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز 6450000
ً-7طخ زؾتوعز ؾبػتی آلبی اکجطحویسی 120000ضیب هی ثبقس .چٌبًچِ زض ّفتِ گصقنتِ ضٍظ ؾنِ قنٌجِ ػینس هجؼن ٍ
تؼطیل ثَزُ ثبقس ٍ ایكبى ّیچگًَِ اضبفِ کبضی ًساقتِ ثبقس ،هطلَثؿت هحبؾجِ ی زؾتوعز اؾنتحمبلی ّفتنِ گصقنتِ ی
ایكبى.
44×120/000;5280/000
-8ذبًن هحوسی ثب ًطخ زؾتوعز ؾبػتی 170000ضیب زض کبضگبّی هكوَ ثِ کبض هیجبقس .چٌبًچِ ضٍظ تؼطیل تَافمی ایني
کبضگبُ ثِ خبی خوؼِ ،ضٍظ زٍقٌجِ ثبقس ٍ زٍقٌجِ تؼطیل ضؾوی ثَزُ ثبقس ،هطلَثؿت هحبؾجِ ی زؾتوعز اؾتحمبلی.

170000×44;7480000
 8×170000×%40;544000ثبثت کبض زضضٍظخوؼِ
 7480000+544000;8024000زؾتوعز اؾتحمبلی
-9هیعاى هطذصی اؾتحمبلی یک کبضگط کِ ًیوی اظ ؾب ضا کبض کطزُ اؾت ،چٌس ضٍظ هیجبقس؟
( ضٍظّبی هطذصی ثسٍى احتؿبة خوؼِ  26ضٍظ زض ؾب اؾت )
ضٍظ ) 26 ÷ 12 ( × 6 ; 13
-10آلبی ًوبظی کبضگط کبضگبُ الف هیجبقس .ایكبى زض تبضید  97/5/1اؾترسام قسُ اؾت .تؼساز ضٍظّبی هطذصی اؾنتحمبلی
ٍی ثب احتؿبة ضٍظ خوؼِ ،زض ؾب  97چٌس ضٍظ اؾت؟
) 30 ÷ 12 ( × 8 ; 20
-11حمَق پبیِ هبّبًِ کبضگطی 15000000ضیب تؼییي قسُ اؾت .زض صَضتی کِ ایي کبضگط زض هْطهنبُ ػنالٍُ ثنط ؾنبػبت
هَظفی ذَز 54:40 ،ؾبػت ًیع اضبفِ کبضی زاقتِ ثبقس هطلَة اؾت:
الف (هحبؾجِ ًطخ ؾبػتی زؾتوعز؛
ة (هحبؾجِ زؾتوعز اؾتحمبلی ٍی ٍ ثجت آضتیکل هطثَ ثِ زؾتوعز.
 ÷220حمَق پبیِ ; ًطخ زؾتوعز ؾبػتی
ًطخ زؾتوعز ؾبػتی 15,000,000÷ 220 ; 68182
54+)40÷60( ;54/66666666
68182×54/6666666×%40;1490912
زؾتوعز اؾتحمبلی 15,000,000+1490912;16490912
-12اطالػبت ثِ زؾت آهسُ اظ ؾبػبت کبض ؾِ ًفط اظ کبضگطاى ًَثت کبض قطکت تَلیسی کبضٍى زض هست زٍ ّفتِ هتنَالی ثنِ
قطح خسٍ ظیط اؾت.هطلَة اؾت:
حقوق پایه
ن

نوبت کار

نام کارگر روزانه
لطفی

033333

عصروشب

ههروز

003333

صبح وعصروشب

هسلوی

003333

صبح وعصر

الف (هحبؾجِ زؾتوعز ػبزی کبضگطاى هَضز ثح زض هست هصکَض.
ة(هحبؾجِ فَق الؼبزُ ًَثت کبضی.
ج(هحبؾجِ زؾتوعز اؾتحمبلی ٍ ثجت آضتیکل هطثَطِ.
ؾبػت 44×2;88
ؾبػبت لبًًَی کبض زضّ 2فتِ
ؾبػبت لبًًَی کبض زض ضٍظ  7:20ؾبػت اؾت
(ؾبػبت لبًًَی کبض÷ زؾتوعز ضٍظاًِ ); ًطخ زؾتوعز ؾبػتی
آلبی لطفی 7+20÷60;7/333333
ًطخ زؾتوعز ؾبػتی 300000 ÷7/333333;40909
زؾتوعز ػبزی  88×40909;3599992ثب ّ3600000ن هی قَز حؿبة کطز

فَق الؼبزُ ًَثت کبضی 3599992×%22/5;809998
زؾتوعز اؾتحمبلی لطفی 3599992+809998;4409990
آلبی هْطٍظ
ًطخ زؾتوعز ؾبػتی 450000÷7/33333333;61364
زؾتوعز ػبزی 61364×88; 5400032
فَق الؼبزُ ًَثت کبضی 5400032×%15;810005
زؾتوعز اؾتحمبلی هْطٍظ 5400032+810005;6210037
آلبی هؿلوی
ًطخ زؾتوعز ؾبػتی 150,000 ÷7/3333333;20455
زؾتوعز ػبزی 20455×88;1800040
فَق الؼبزُ ًَثت کبضی 1800040×%10;180004
زؾتوعز اؾتحمبلی 1800040+180004;1980044
خوغ زؾتوعزّبی ػب زی ثِ ثسّکبض حؿبة کبض زض خطیبى ؾبذت ،خوغ فَق الؼبزُ ّبثِ ثِ ثسّکبضحؿبة ؾطثبض ؾبذت
ٍ خوغ زؾتوعزّبی اؾتحمبلی ثِ ثؿتبًکبض کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز هی ضٍز
زؾتوعز اؾتحمبلی 4409990+6210037+1980044;12600071
فَق الؼبزُ ًَثت کبضی 809998+810005+180004;1800007
زؾتوعز ػبزی 3599992+5400032+1800040;10800064
کبض زض خطیبى ؾبذت 10800064
1800007
ؾطثبض ؾبذت
12600071
کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز
-13آلبی ثطازضاى کبضگط قطکت تَلیسی یبؼ هیجبقس .زض چْبضّفتِ هْطهنبُ ،97ؾنبػبت کنبضکطز اٍ ثنِ صنَضت شینل ثنَزُ
اؾت).آلبی ثطازضاى کبضگط ًَثتی کبض ًجَزُ اؾت(.کبضگطخسیساالؾترسام


ثیي ؾبػت  22تب  6ثبهساز  22ؾبػت



ثیي ؾبػت  7تب  14ظْط  130ؾبػت



ثیي ؾبػت  14تب  21قت  24ؾبػت
هعز هجٌبی اٍ هبّیبًِ 14590000ضیب تؼییي قسُ اؾت .
هطلَثؿت هحبؾجِ حمَق ٍ زؾتوعز آلبی ثطازضاى زض چْبض ّفتِ گصقتِ ٍ ثجت هطثَ ثِ آى.
ثبتَخِ ثِ اطالػبت ؾَا آلبی ثطازضاى قت کبض ثَزُ اؾت
کبض ضٍظ:کبضی کِ اظ ؾبػت 6صجح تب 10قت ثبقس
کبض قت  :کبضی کِ اظ ؾبػت  22قت تب  6صجح ضٍظ ثؼس ثبقس
14,590,000 ÷220;66,318
 22ؾبػت قت کبضی زاضز
 66,318×22×%35; 510,649فَق الؼبزُ قت کبضی

 14,590,000+510,649;15,100,649زؾتوعز اؾتحمبلی
کبض زض خطیبى ؾبذت
ؾطثبض ؾبذت
کٌتط ّعیٌِ حمَق ٍ زؾتوعز

14,590,000
510,649
15,100,649

 -14کبضگطی زض طَ ؾب لجل  160ؾبػت ٍزض ؾب خبضی  21ضٍظ اظ هطذصی اؾتحمبلی ؾبالًِ ذَز اؾتفبزُ کنطزُ اؾنت ،
قطکت تصوین زاضزثِ ًطخ زؾتوعز پبیِ ؾبػتی ؾب خبضی هجلغ هطذصی اؾتحمبلی ایي کنبضگط ضا تؿنَیِ کٌنس  .هطلَثؿنت
تؼییي:ثبلی هبًسُ هطذصی اؾتحمبلی ٍهجلغ ثبلی هبًسُ هطذصی اؾتحمبلی تؿَیِ هطذصی زضفصل پٌح
26×8;208
208-160;48
هطذصی ثبلیوبًسُ ؾب لجل
48÷8;6
26-21;5
 6+5;11ثبلی هبًسُ هطذصی اؾتحمبلی

