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کٌیس.–1 تؼطیف ضا التصبزی ػَاهنل ایني تطکیتثبکِزاضزلطاضگطٍّْبیییبافطازاذتیبضزضهرتلفیالتصبزیػَاهلثٌگبُ

ًبهٌسهی"التصبزیٍاحس"یب"ثٌگبُ"ضاگطٍّْبیبافطازایي.پطزاظزهیذسهبتاًدبمیبکبالتَلیسثِ

؟–2 چیؿت هبلی یب التصبزی ضٍیساز اظ ِ اؾتذبصیاّسافزاضایالتصبزیٍاحسّطهٌظَض ِ ضؾنیسى ثنطای کن ِ آًْنب ثن ثن

ینب التصنبزی ضٍینساز هَخنت قَزهیاًدبمثٌگبُهحیطزضکِالتصبزیفؼبلیتْبیهدوَػِ.پطزاظزهیالتصبزیفؼبلیتْبی

.گطززهیهبلی

ثجطیس–3 ًبم ضا فؼبلیت ًَع ًظط اظ التصبزی ٍاحسّبی ذسهبتیاًَاع ٍتَلیسی،ثبظضگبًی.

ثجطینس. –4 ًبم ضا تَلیسی ٍاحسّبی زض زؾتوعز ٍ حمَق ّبی ّعیٌِ ثٌسی طجمِ ِ اًَاع ِ فؼنبلیتی ثٌنسی طجمن ثٌنسی طجمن

ٍغیطهؿتمینهؿتمینثٌسیطجمِهؿئَلیتی

5–. کٌیس تكطیح ضا تَلیسی قطکتْبی زؾتوعززض ٍ حمَق ّبی ّعیٌِ فؼبلیتی ثٌسی طجمِ

کنبض ثنیي توبیعتَلیسیغیطکبضٍتَلیسیکبضاظاًسػجبضتکِ:قَزهیتمؿینلؿوتزٍثِکبضهؼوَالثٌسیطجمِایيزض

ِ زضقنَز هیاضبفِهحصَالتقسُتوبمثْبءثِتَلیسیکبضظیطازاضزظیبزیاّویتتَلیسیغیطٍتَلیسی غینط کنبض حبلیکن

قَزهیتلمیزٍضُّعیٌِهٌعلِثِتَلیسی

تَلیسیطجمِ-6 ِ اظضاؾنَا  ّوکنبضهحتطم .کٌیستكطیحضاتَلیسیقطکتْبیزؾتوعززضٍحمَقّبیّعیٌِثٌسی طجمن

.فطهبییساصالح(هؿئَلیتیثٌسیطجمِ)ثِتَلیسیثٌسی

ِ یککبض:هثالکطزتمؿینکبضگبُیبزایطُ,لؿوتحؿتثطتَاىهیضاکبضثٌسیطجمِایيزض:پبؾد تنَاى هنی ضاکبضذبًن

.گطفتًظطزضهؿئَلیتهطکعیکػٌَاىثِضازایطُّطٍ.کطزتمؿینهًَتبغٍقکبضیتطازٍایطثِ

غیطهؿتمینثٌسیطجمِ-7 ٍ ثٌنسی طجمِزضایي.کٌیستكطیحضاتَلیسیقطکتْبیزؾتوعززضٍحمَقّبیّعیٌِهؿتمین

ِ ٍزؾتوعزحفَقّبیّعیٌِهحصَ ثِضزیبثیاظًظطزاضزایٍیػُاّویتحؿبثساضیػولیبتاظًظطکِ هؿنتمین زٍگنطٍُ ثن

.قًَسهیثٌسیطجمٍِغیطهؿتمین

.قَزتؼْسٍیب،پطزاذتهحصَ ؾبذتخْتهؿتمیوبکِایقسُکبضاًدبمّعیٌِاظاؾتػجبضتهؿتمینزؾتوعز

.ثبقسًكسُصطفهحصَ زضؾبذتهؿتمیوبکِقسُکبضاًدبمّعیٌِاظاؾتػجبضتغیطهؿتمینزؾتوعز

.فطهبییساضبفِپبؾرْبًیعثِّبییهثب ؾَا ػعیعزضّطهَضزّوکبضاى))

؟–1 قًَس هی ثٌسی طجمِ ّب ّعیٌِ ثرف کسام خعء ٍزؾتوعز حمَق ّبی ّعیٌِ ثبظضگبًی ٍ ذسهبتی التصبزی زضٍاحسّبی
تَلیسی–الف ّبی تكکیالتی–ة ّعیٌِ ٍ ازاضی ّبی ّعیٌِ

فطٍـ–ج ٍ تَظیغ ّبی ج–زّعیٌِ ٍ ة ّبی گعیٌِ

؟قًَسهیثٌسیطجمِّبّعیٌِثرفکسامخعءٍزؾتوعزحمَقّبیّعیٌِتَلیسیالتصبزیزضٍاحسّبی-2
تكکیالتیٍازاضیّبیّعیٌِ–ةتَلیسیّبیّعیٌِ–الف

ّب–ز فطٍـٍتَظیغّبیّعیٌِ–ج گعیٌِ ّوِ

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

ز–ج تكکیالتی ٍ ازاضی فطٍـ–ّعیٌِ ٍ تَظیغ ّعیٌِ



.هحصَالتؾبذتزضهؿتمیوبکِایقسُاًدبمّبیّعیٌِاظاؾتػجبضت-4 ثبقٌس ًكسُ صطف
هؿتمینغیطزؾتوعزّعیٌِ–ةهؿتمینزؾتوعزّعیٌِ–الف

تَلیسّعیٌِ–ج ّیچکسام–ز زؾتوعز

ثٌسیاؾبؼثط-5 طجمِ ًَع هیزؾتوعزٍحمَقّبیّعیٌِضٍیهَثطتطیکٌتط ایي قَز.ایدبز
هؿئَلیتیثٌسیطجمِ-ةٍغیطهؿتمینهؿتمینثٌسیطجمِ-الف

تَلیسیّبیّعیٌِ-زفؼبلیتیثٌسیطجمِ-ج

هیكَز؟ –6 تمؿین تَلیسی غیط کبض ٍ تَلیسی کبض لؿوت زٍ ثِ کبض , زؾتوعز ّبی ّعیٌِ ثٌسی طجمِ ًَع کسام زض
هؿئَلیتیثٌسیطجمِ-ةتَلیسیّبیّعیٌِ-الف

ٍغیطهؿتمینهؿتمینثٌسیطجمِ-زفؼبلیتیثٌسیطجمِ-ج

طجمِ.1 ظیط خسٍ  کٌیس.زض هكرص ضا ّب ّعیٌِ ثٌسی

هسینه هستقینعنواى غیرهستقینهسینه غیرتولیدیهسینه هسینه

تولید خط دستوسدکارگراى

تولید خط سرپرستاى حقوق

کارتولید اضافه العاده فوق

کارخانه هحوط نگهباى دستوسد

2.. کٌیس کبهل ضا ظیط خسٍ 

هس هنیشرح

دستوسد

وسیه دیتول

یصندل

باغباى دستوسد

شرکت

ریهدحقوق

دیتول

ریهدحقوق

فروش

تولیدیهسینه

غیرتولیدیهسینه

هستقینهسینه

غیرهستقینهسینه
 





تؼطؿتنیؾ–1 ضا زؾتوعز ٍ .کٌفیحمَق ِ هطثنَ  ّبیزازُکِهؤؾؿِیکزاذلزضپیَؾتِّنثِاخعاهدوَػِثِیس ثن

ؾیؿنتن ینک ًوبینس هنی تجنسیل زؾتوعزٍحمَقاطالػبتصَضتثِذسهبتاضائِیبهحصَالتتَلیسزضضاکبضًیطٍیؾْن

قَزهیگفتِزؾتوعزٍحمَق

قرص–2 چِ ثِ زؾتوعز ٍ حمَق هیحؿبثساض ِ اؾتکؿیزؾتوعزٍحمَقحؿبثساض؟گطززیاطالق گصضاًنسى اظپنؽ کن

ٍحؿنبثساضی هفنبّین ٍاصَ ثِتَخِثبضاالظمگعاضقبتٍتٌظینزؾتوعزٍحمَقهحبؾجِالظم،تَاًبییآظهبیكیّبیزٍضُ

.ثبقسزاقتِکبضکٌبىفطزیاطالػبتٍخبضیلَاًیي

ثجططیزٍا–3 ًبم ضا زؾتوعز ٍ حمَق کٌٌسُ حمنَق حؿبثساضیزایطُثطػالٍُزؾتوعزّبیّعیٌِکٌتط هٌظَضثِ.سیکٌتط 

ِ زاینطُ ،(پطؾٌلٍذطٍجٍضٍزکٌتط )کبضاٍلبتثجتزایطُکبضگعیٌی،لجیلاظزٍایطؾبیطزؾتوعز،ٍ ٍزضتَلینس ضینعی ثطًبهن

.ثبقٌسزٌّسُیبضیتَاًٌسهیًیعپطزاذتزایطُهَاضزی

ِ آینیي ٍّنب زؾنتَضالؼول تسٍیيٍتْیِیٍظیفِهَؾؿِّطزضکبضگعیٌی؟ؿتیچیٌیکبضگعطُیزافِیٍظ–4 ّنبی ًبهن

ٍظنبیف ططفنی اظ.زاضزػْنسُ ثنط ضالَاًیيؾبیطٍاختوبػیاهَضٍکبضلَاًیيزازىًظطلطاضهسٍضػبیتثبپطؾٌلاؾترساهی

ِ پطؾنٌل اًتمنب  ًٍمل،کبضیٍظبیفقطحتؼییيٍاظهطذصیاؾتفبزُ،ًحَُآهَظـّوچَىپطؾٌلثباضتجب زضزیگطی ثن

.اؾتکبضگعیٌیزایطُػْسُثِهكبثِهَاضزٍهَؾؿِثركْبیؾبیط

ضطُیزافِیٍظ–5 ـ ینک تکویلیبهحصَ یکتَلیساؾتلطاضکِهَاضزیزض؟ؿتیچسیتَلیعیثطًبهِ زٍضُطنی ؾنفبض

اّوینت اظقنَز اًدبمثبیسکِػولیبتیخعئیبتاظفْطؾتیتْیِثگیطزصَضتقسُتأهیيهَازاظاؾتفبزُثبٍهكرصظهبًی

هنی تَلیسضیعیثطًبهِزایطُػْسُثطػولیبتیخعئیبتاظفْطؾتیتْیٍِتَلیسضیعیثطًبهِهؿئَلیتاؾتثطذَضزاضایٍیػُ

.ثبقس

چطُیزافِیٍظ-6 کبض اٍلبت ّنط هنَضز زضقنسُ اًدنبم کبضاٍلبتثِهطثَ اطالػبتآٍضیگطززایطُایيٍظیفِ؟ؿتیثجت

زؾنتوعز تؼینیي ثنطای زؾنتوعز ٍحمنَق زاینطُ زضاطالػبتایياظ.ثبقسهیهحصَالتیبٍتَلیسهطاحلؾفبضقبتاظیک

ِ ؾفبضقبتقوبضُیبٍزٍایطّعیٌِحؿبثْبیثِزؾتوعزتؿْینثطایصٌؼتیحؿبثساضیزایطُزضٍکبضگطاى اؾنتفبزُ هطثَطن

.قَزهی

چ–7 ؾبػت هؿتیکبضت لطاض اؾتفبزُ هَضز هٌظَض چِ ثِ ِ پطؾنٌل ذنطٍج ٍٍضٍزثجتثطایطز؟یگیٍ اظهؼونَ  طنَض ثن

.گطززهیاؾتفبزُغیبةٍحضَضکبضتیبؾبػتکبضت

ًكنبى کنبض ًَثتّطیبٍضٍظّطزضضاکبضپبیبىٍقطٍعؾبػتٍکبضذبًِیبکبضهحلزضضاپطؾٌلاظیکّطحضَضکبضتایي

.قَزهیزازًُكبىکبضتایيیٍؾیلِثِآًْبکبضیاضبفٍِکبضؾبػبتخوغّوچٌیي.زّسهی

چ–8 کبض اٍلبت کبضت اظ ینب ٍثركْبیبهطثَطِّبیٍاحسحؿبثْبیثِثبیسزؾتوعزقسُتوبمثْبءکِآًدباظ؟ؿتیهٌظَض

ِ کنبضی ضٍظیکطَ زضفطزّطکِکبضّبییًَعتكریصثطایاهکبًبتیثبیس،یبثسترصیصهؼیيؾفبضقبت هكنوَ  آىثن

.قَزهیاؾتفبزُکبضاٍلبتکبضتاظهٌظَضثسیي.قَزایدبزثَزُ

چطُیزافِیٍظ–9 زؾتوعز ٍ اظینک ّطزضیبفتیذبلصکؿَضات،ًبذبلص،زؾتوعزٍحمَقتؼییيٍهحبؾجِ؟ؿتیحمَق

زایطُهثلزؾتوعزٍحمَقثبهطتجطزٍایطؾبیطاظضؾیسُاطالػبتثطاؾبؼزؾتوعزٍحمَقلیؿتتٌظینٍتْیٍِکبضکٌبى

 .گیطزهیاًدبمٍزؾتوعزحمَقحؿبثساضیزایطُزضهطثَ همطضاتٍلَاًیيثبضػبیتٍکبضاٍلبتثجتزایطٍُکبضگعیٌی

ٍظطُیزا–10 چِ ؟یافِیپطزاذت زاضز ػْسُ ٍظنبیف زؾنتوعز ٍحمنَق زایطُاظهؿتملایزایطُهؤؾؿبتاظثطذیزضثط

ِ حمَقپطزاذتهرتلفزالیلثِکِصَضتیزض.زاضزػْسُثطضازؾتوعزٍحمَقپطزاذتثِهطثَ  ِ ثن اهکنبى چنک ٍؾنیل

پطزاذنت ًنساضز ٍخنَز آًْنب ًعزیکنی زضثبًنک ٍثنَزُ قْطاظزٍضآًْبفؼبلیتهحلکِؾبظیضاُقطکتْبیهثلًجبقسپصیط

.قَزهیاًدبمًمسیصَضتثِحمَق



آٍضطُیزايیافِیٍظ-1 ّنط  یگطز هنَضز زض قسُ اًدبم کبض اٍلبت ثِ هطثَ  تَل  کین اطالػبت هطاحنل ؾفبضقنبت بین ٍسین اظ

ه .ثبقسیهحصَالت

کبضطُزای–الف اٍلبت زؾتوعزطُزای–ةثجت ٍ حمَق

پطزاذتطُزای–زسیتَلطُزای–ج

تؼ-2 ٍ زضيییهحبؾجِ ذبلص کؿَضات، ًبذبلص، زؾتوعز ٍ تْکیّطیبفتیحمَق ٍ کبضکٌبى تٌظِیاظ ٍ ؿتیلنیٍ حمنَق

ٍظ زافِیزؾتوعز ثبقس؟یهطُیکسام
زؾتوعزطُزای–الف ٍ پطزاذتطُزای–ةحمَق

یٌیکبضگعطُزای–زسیتَلطُزای–ج

گعیثطا-3 کسام پطؾٌل ذطٍج ٍ ٍضٍز ؟طیغٌِیثجت اؾت هطتجط
کبضطُزای–ةؾبػتکبضت–الف اٍلبت ثجت

کبض-زپطزاذتطُیزا-ج اٍلبت کبضت

تسٍِیتْیفِیٍظ-4 آيیٍ ٍ ّب ّبيییزؾتَضالؼول ضػبیاؾترساهیًبهِ ثب لنَاً   تیپطؾٌل زازى ًظطلنطاض هنس ٍ يیٍ کنبض

اختوبػ ؾبیاهَض ايیلَاًطیٍ .ثبقسیهطُیزايیثطػْسُ

ضطُیزا-الف یٌیکبضگعطُیزا-ةسیتَلیعیثطًبهِ

ز-ج زؾتوعز ٍ کبضطُیزا-حمَق اٍلبت ثجت

پ-5 ّن ثِ اخعا هدوَػِ زاذلَؾتِیثِ ّبکیزض زازُ کِ ًیهؤؾؿِ ؾْن ثِ تَلیطٍیهطثَ  زض ضا بین هحصنَالت سین کبض

تجس زؾتوعز ٍ حمَق اطالػبت صَضت ثِ ذسهبت هسیًوبیهلیاضائِ .قَزیگفتِ

زؾتوعزؿتنیؾ-الف ٍ زؾتوعزٍحمَقحؿبثساض–ةحمَق

ضطُزای–زیحؿبثساضطُزای–ج یعیثطًبهِ

زًٍفطکبضگططیسیتَلزضقطکت پطّبم ظ   کییهجل قنسُ اًدنبم ؾنبػبت کبض ضٍطین ّفتِ اًنس   کین  یضا زازُ اًدنبم .ؾنفبضـ

ا تکويیثطاؾبؼ ضا ّطکسام کبض اٍلبت کبض اظؾنبػت  (سیکٌلیاطالػبت تبچْبضقنٌجِ قٌجِ کبض قنٌجِ  14:30تنب 7قطٍع ٍپنٌح

(13:30تب7اظؾبػت

:اٍ کبضگط

قٌجِقطٍع اظ 6/5/97کبض

اضبف3ِکكٌجِی کبض ؾبػت

ثسلچْبضقٌجِ کبض یوبضیثلیػسم

اضبف2ِقٌجِپٌح کبض ؾبػت

:زٍمکبضگط

قٌجِقطٍع اظ 24/6/97کبض

قٌجِکبض ؾبػت4اضبفِ

تؼطیّبضٍظ پٌدكٌجِ ٍ ایضؾولیچْبضقٌجِ ًظط هَضز کبضگط اهب ؾبػتيیثَزُ تب ضا ضٍظ اؾ12زٍ کطزُ .کبض ت



: تَضیحبت

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

. 





ثبقس؟-1 هی گعیٌِ کسام هتَالی ّفتِ چْبض زض ٍ ّفتِ زض ضٍظ قجبًِ زض کبض هست
ضٍظ8الف( زض ّفت40ِؾبػت زض هتَالی176ؾبػت ّفتِ چْبض زض ؾبػت

ضٍظ8ة( زض ّفت44ِؾبػت زض هتَالی176ؾبػت ّفتِ چْبض زض ؾبػت

ضٍظ7:20ج( زض ّفت44ِؾبػت زض هتَالی176ؾبػت ّفتِ چْبض زض ؾبػت

ضٍظ7:20ز( زض ّفت40ِؾبػت زض هتَالی176ؾبػت ّفتِ چْبض زض ؾبػت

قس؟2- ذَاّس پطزاذت ػبزی کبض ؾبػت ثط اضبفِ زضصس چٌس کبضی اضبفِ ؾبػت ّط ثطای
) ز(20ج(%30ة(%40الف %15%

ّفتِ یک زض کبضگطی هجٌب50اگط حمَق اؾبؼ ثط ؾبػتی زؾتوعز ًطخ ٍ ثبقس کطزُ کبض ؾنَاالت   600ؾبػت ثنِ ثبقنس ضیب 

زّیس3ٍ4 پبؾد

ثبقس؟فَق-3 هی گعیٌِ کسام آى کبضی اضبفِ الؼبزُ
1440ز(26400ج(5040ة(3600الف(

ثبقس؟-4 هی گعیٌِ کسام اؾتحمبلی زؾتوعز
000/30ز(5040ج(  26400ة(31440الف(

ؾبػت..........-5 ثیي آى اًدبم ظهبى کِ ، اؾت کبضی قت .کبضی، ثبقس .....
تب12الف( ثبهساز6تب22ة(صجح8قت

تب11ج( 24تب18ز(صجح7قت

هبّبًِ-6 حمَق کِ هنی    000/650کبضگطی گعیٌنِ کنسام اؾنتحمبلی زؾتوعز ثبقس ػصط ٍ صجح اٍ کبضی ًَثت ٍ ثبقس ضیب 

ثبقس؟
 ضیب250/796ة(ضیب 000/65الف(

ضیب 000/715ز(ضیب 500/747ج(

هنعز -7 ثط اضبفِ زضصس چٌس ضٍظ ایي تؼطیلی اظ اؾتفبزُ ػسم همبثل زض کٌٌس هی کبض تؼطیل ضٍظ زض ػٌَاى ّط ثِ کِ کبضگطاًی

کطز؟ ذَاٌّس زضیبفت
ز(5/22ج(%44ة(%40الف( %35%

 

؟-8 اؾت زضصس چٌس اؾت زازُ اًدبم قت زض ضا ذَز ػبزی کبض اظ لؿوتی کِ ػبزی کبضگط الؼبزُ فَق
ز(40ج(زضصس35ة(زضصس15الف( زضصس22/5زضصس

ّفتِ-9 یک هست زض ًطخ 50کبضگطی ثِ کبض ک400ِ ؾبػت هدجَضقس ّفتِ یک طی زض اٍ اؾت زازُ اًدبم ؾنبػت 5ضیب 

ؾبػبت ثیي ضا ػبزیف کبض تب10اظ زؾنتوعز   صجح6قت ثبقنس کبض ًَثت غیط فَق کبضگط کِ صَضتی زض . زّس اًدبم ثؼس ضٍظ

اؾت؟ ضیب  چٌس ٍی  ًبذبلص

ة(17600الف( ضیب 700ز(ضیب 21660ج(ضیب 3360ضیب 

اؾت؟-10 ...................................کبضگط هؼبز  ؾبزُ کبضگط یک اٍالز حك پطزاذت
ضٍظا2ًِالف( زؾتوعز حسالل کبضگطثطاثط هعز ضٍظ ة(یک



ضٍظا3ًِج( هعز حسالل هعز4ز(ثطاثط حسالل ثطاثط

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

هیگَیٌس.     
ج(هعزؾبػتی ة(کبضهعز ؾبػتی کبضهعز الؿؼیالف( ز(حك

ثبقس-12 هی ........................... ػبزی کبضّبی ثطای کبضگطاى ؾبالًِ اؾتحمبلی هطذصی
هبُ یک خوؼِ چْبض احتؿبة ثب هبُالف( یک خوؼِ چْبض احتؿبة ثسٍى ة(

ّب خوؼِ احتؿبة ّب5ج(ثب خوؼِ احتؿبة ثسٍى ز( ّفت5ِهبُ

ز-13 قطایط کبضخعء لبًَى زض اٍالز حك ثبقسضیبفت قَز؟ًوی اصالح ثبقس هی
حسالل ثیو720ِالف( ؾبثمِ ضٍظ

گیطز هی تؼلك اٍالز حك فطظًس زٍ ثِ حساکثط ة(

اظ ثیف فطظًسی ّیچ گیطز18ج(ثِ ًوی تؼلك اٍالز حك ؾب 

ظیط فطظًساى ثطای اٍالز ًوی18ز(حك تؼلك گیطزؾب 

گطزز.-14 هی هكرص کبضت........................... تَؾط کبضذبًِ هحل ثِ کبضکٌبى ذطٍج ٍ ٍضٍز ؾبػت
ؾبػت کبضت غیبة الف( ٍ حضَض ة(کبضت

ة ٍ الف هَاضز کبض       ج( اٍلبت ز(کبضت

یک-15 ؾبذت ثطای اؾتبًساضز ظهبى تؼییي ٍ الظم حطکبت ثبقس.ثطضؾی هی .................... زایطُ ٍظبیف اظ هحصَ  ٍاحس
کبض اٍلبت ة(ثجت کبضگعیٌی ؾٌدیالف( ظهبى ضیعیج( ثطًبهِ ز(

هبهَضیت-16 هَضز زض گعیٌِ اؾتکسام .زضؾت
حسالل کِ کبضگبُ ذبضج زض کبض اًدبم ثبقس.50الف( زاقتِ فبصلِ کبضگبُ اظ کیلَهتط

. ثبقس کبضگبُ ذبضج زض کبض اًدبم ة(

ثبقس. خوؼِ ضٍظ زض کبض اًدبم ج(

ثبقس. کبضگبُ اظ ذبضج خوؼی زؾتِ صَضت ثِ کبض اًدبم ز(

یزضیککبضگطایيچٌبًچِ .هیجبقسضیب 75000کبضگطیؾبػتیزؾتوعزًطخ-1 ثبقس،کطزُکبضؾبػت56گصقتِّفتِ

.ٍیاؾتحمبلیزؾتوعزثجت ٍهحبؾجِهطلَثؿت

56-44;12کبضیاضبفِؾبػبت

56×75000;4200000ػبزیزؾتوعز

×40×75000;360000کبضیاضبفِالؼبزُفَق %12

4200000+360000;4560000اؾتحمبلیزؾتوعز

 

4,200,000ؾبذتخطیبىزضکبض



 360,000ؾبذتؾطثبض

4,560,000زؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط  

ِ  چْنبض طنی ایكبى .هیجبقسضیب 60000کبضگطؾبػتیزؾتوعزًطخ-2 گصقنت  .اؾنت زازُاًدنبم کنبض ؾنبػت 210ّفتنِ

یهطلَثؿت ٍزؾتوعزهحبؾجِ  .آىثجتاؾتحمبلی

 اؾتؾبػت176ّفتِچْبضزضکبضلبًًَیؾبػبت

210-176;34کبضیاضبفِؾبػبت

210×000/60;000/12600ػبزیزؾتوعز

34×000/60×%40;816000کبضیاضبفِالؼبزُفَق

12,600,000+816,000;13,416,000اؾتحمبلیزؾتوعز

000/12600ؾبذتخطیبىزضکبض

816000ؾبذتؾطثبض

13416000زؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط  

گصقتِیکطیایكبى .هیجبقسضیب 45000کبضگطیؾبػتیزؾتوعزًطخ-3 اظؾبػت 8کِاؾتکطزُکبضؾبػت50ّفتِ

ثَزُ 6تب 22ثیيؾبػبتزضآى یهطلَثؿت.اؾتصجح .ٍیاؾتحمبلیزؾتوعزهحبؾجِ

50-44;6کبضیاضبفِؾبػبت

50×45000;000/2250ػبزیزؾتوعز

6×45000×%40;108000کبضیاضبفِالؼبزُفَق

8×45000×%35;126000کبضیقتالؼبزُفَق

2250000+108000+126000;000/2484اؾتحمبلیزؾتوعز

ثبقسضیب 120000کبضگطیؾبػتیزؾتوعزًطخ-4 گصقتِیکطیایكبى .هی ایكنبى . اؾتزازُاًدبمکبضؾبػت 54ّفتِ

اًدنبم تبصنجح  22ؾبػبتثیيٍیػبزیکبضاظؾبػت 4ّوچٌیي .اؾتزازُاًدبمخوؼِزضضٍظضاذَزػبزیکبضاظؾبػت 8

ٍثجتهطلَثؿت.اؾتقسُ اٍ.اؾتحمبلیزؾتوعزهحبؾجِ

54-44;10کبضیاضبفِؾبػبت

54×12000;000/480/6ػبزیزؾتوعز

8×000/120×%40;384000کبضیتؼطیلالؼبزُفَق

4×120000×%35;168000کبضیقتفَق

10×000/120×%40;48000کبضیاضبفِالؼبزُفَق

6480000+384000+168000+48000;000/7512اؾتحمبلیزؾتوعز

ضٍزهیؾبذتؾطثبضحؿبةثسّکبضثِکبضیخوؼٍِاضبفٍِکبضیقتالؼبزُفَقخوغ

000/1032;000/480+168000+384000

 6,480,000ؾبذتخطیبىزضکبض



1,032,000ؾبذتؾطثبض

7,512,000زؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط 

ػظیوی-5 صجحًَثتکبضایكبى .هیجبقسضیب 72000ایكبىزؾتوعزؾبػتیًطخ .هیجبقستَلیسیقطکتًَثتکبضکبضگطآلبی

ٍثجت .ّؿتٌسػصط ٍ اٍ.یکاؾتحمبلیزؾتوعزهطلَثؿتوحبؾجِ ّفتِ

44×72000;3168000زیػبزؾتوعز

3168000×%10;316800کبضیًَثتالؼبزُفَق 

3,168,000+316,800;3,482,800اؾتحمبلیزؾتوعز

3,168,000ؾبذتخطیبىزضکبض

316,800ؾبذتؾطثبض

3,482,800زؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط  

کنبض ؾبػت 100گصقتِّفتِزٍطی ٍغیطًَثتکبضثَزُایكبىچٌبًچِ .هیجبقسضیب 60000کبضگطیؾبػتیزؾتوعزًطخ-6

زض کبضاظؾبػت 4ٍزازُاًدبمصجح 6تب 22ؾبػبتثیيضاذَزػبزیاظکبضؾبػت 6ّوچٌیيثبقس،زازُاًدبم ضٍظػنبزی

ٍثجتهطلَثؿتثبقس،قسُاًدبمخوؼِ  .ٍیاؾتحمبلیزؾتوعزهحبؾجِ

2×44;88ّفت2ِزضکبضلبًًَیؾبػبت

100-88;12کبضیاضبفِؾبػبت 

100×60000;000/6000ػبزیزؾتوعز

12×%40×60000;228000کبضیاضبفِالؼبزُفَق

6×6000×%35;126000کبضیقتالؼبزُفَق

4×6000×%40;96000(کبضیتؼطیل)کبضیخوؼِفَق

6000000+228000+126000+96000;000/6450اؾتحمبلیزؾتوعز

228000+126000+96000;000/450الؼبزُفَقخوغ

 6000000ؾبذتخطیبىزضکبض

450000ؾبذتؾطثبض

6450000زؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط 

ثبقسضیب 120000اکجطحویسیآلبیؾبػتیزؾتوعزًطخ-7 ِ زضچٌبًچِ .هی گصقنت ِ  ضٍظّفتِ قنٌج  ٍهجؼن  ػینس ؾنِ

ًساقتِاضبفِّیچگًَِایكبى ٍثبقسثَزُتؼطیل یهطلَثؿتثبقس،کبضی ِ اؾنتحمبلی زؾتوعزهحبؾجِ ی ّفتن گصقنتِ

 .ایكبى

000/5280;000/120×44

هحوسی-8 ایني تَافمیتؼطیلضٍظچٌبًچِ .هیجبقسکبضثِهكوَ کبضگبّیزضضیب 170000ؾبػتیزؾتوعزًطخثبذبًن

ثبقسضٍظخوؼِ،خبیثِکبضگبُ یهطلَثؿتثبقس،ثَزُضؾویتؼطیلزٍقٌجِ ٍزٍقٌجِ  .اؾتحمبلیزؾتوعزهحبؾجِ



7480000;44×170000  

زضضٍظخوؼ8ِ×170000×40%;544000 کبض ثبثت

اؾتحمبلی544000+7480000;8024000 زؾتوعز

اؾت،کبضضاؾب اظًیویکِکبضگطیکاؾتحمبلیهطذصیهیعاى-9 هیجبقس؟ضٍظچٌسکطزُ

(اؾتؾب زضضٍظ26خوؼِاحتؿبةثسٍىهطذصیضٍظّبی)

)6;13ضٍظ ×12÷26) 

قس1/5/97ُتبضیدزضایكبى .هیجبقسالفکبضگبُکبضگطًوبظیآلبی-10 اؾنتحمبلی هطذصیضٍظّبیتؼساز .اؾتاؾترسام

اؾت؟ضٍظچٌس97ؾب زضخوؼِ،ضٍظاحتؿبةثبٍی

20;8( ×12÷30)

کِزض .اؾتقسُتؼییيضیب 15000000کبضگطیهبّبًِپبیِحمَق-11 ؾنبػبت ثنط ػنالٍُ هْطهنبُ زضکبضگطایيصَضتی

کبضیًیعؾبػت54:40ذَز،هَظفی :اؾتهطلَةثبقسزاقتِاضبفِ

زؾتوعز؛ؾبػتیًطخهحبؾجِ )لفا

.زؾتوعزثِهطثَ آضتیکلثجت ٍٍیاؾتحمبلیزؾتوعزهحبؾجِ )ة

ؾبػتیزؾتوعزًطخ;پبیِحمَق÷220

15,000,000÷220;68182ؾبػتیزؾتوعزًطخ

66666666/54( ;60÷40+)54

1490912;40%×6666666/54×68182

15,000,000+1490912;16490912اؾتحمبلیزؾتوعز

تَلیسیکبضًَثتکبضگطاىاظًفطؾِکبضؾبػبتاظآهسُزؾتثِاطالػبت-12 ِ هتنَالی ّفتِزٍهستزضکبضٍىقطکت ثن

 :اؾتهطلَة.اؾتظیطخسٍ قطح

ن

کارگرن ام

پا هیحقوق

روزانه

کار نوبت

عصروشب033333یلطف

وعصروشب003333ههروز صبح

وعصر003333یهسلو صبح

هصکَض.هستزضثح هَضزکبضگطاىػبزیزؾتوعزهحبؾجِ )الف

کبضی.ًَثتالؼبزُفَقهحبؾجِ)ة

.هطثَطِآضتیکلثجت ٍاؾتحمبلیزؾتوعزهحبؾجِ)ج

44×2;88ؾبػتّفت2ِزضکبضلبًًَیؾبػبت

 اؾتؾبػت7:20ضٍظزضکبضلبًًَیؾبػبت

ؾبػتیزؾتوعزًطخ(;ضٍظاًِزؾتوعز÷کبضلبًًَیؾبػبت)

7+20÷60;333333/7لطفیآلبی

300000÷333333/7;40909ؾبػتیزؾتوعزًطخ

کطز3600000ثب88×40909;3599992ػبزیزؾتوعز حؿبة قَز هی ّن



3599992×%5/22;809998کبضیًَثتالؼبزُفَق

3599992+809998;4409990لطفیاؾتحمبلیزؾتوعز

هْطٍظآلبی

450000÷33333333/7;61364ؾبػتیزؾتوعزًطخ

61364×88;5400032ػبزیزؾتوعز

5400032×%15;810005کبضیًَثتالؼبزُفَق

5400032+810005;6210037هْطٍظاؾتحمبلیزؾتوعز

هؿلویآلبی

150,000÷3333333/7;20455ؾبػتیزؾتوعزًطخ

20455×88;1800040ػبزیزؾتوعز

1800040×%10;180004کبضیًَثتالؼبزُفَق

1800040+180004;1980044اؾتحمبلیزؾتوعز

ؾبذتؾطثبضثسّکبضحؿبةثِّبثِالؼبزُفَق،خوغؾبذتخطیبىزضکبضحؿبةثسّکبضثِزیػبزؾتوعزّبیخوغ

ضٍزهیزؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط ثؿتبًکبضثِاؾتحمبلیزؾتوعزّبیخوغٍ

4409990+6210037+1980044;12600071اؾتحمبلیزؾتوعز

809998+810005+180004;1800007کبضیًَثتالؼبزُفَق

3599992+5400032+1800040;10800064ػبزیزؾتوعز

10800064ؾبذتخطیبىزضکبض

 1800007ؾبذتؾطثبض

 12600071زؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط 

کنبضکطز  97هْطهنبُ ّفتِچْبضزض .هیجبقسیبؼتَلیسیقطکتکبضگطثطازضاىآلبی-13 ِ اٍ،ؾنبػبت ثنَزُ شینل صنَضت ثن

اؾتکبضًَثتیکبضگطثطازضاىآلبی(.اؾت کبضگطخسیساالؾترسام).ًجَزُ

ؾبػت 22ثبهساز 6تب 22ؾبػتثیي

ؾبػت 130ظْط 14تب 7ؾبػتثیي

ؾبػت 24قت 21تب 14ؾبػتثیي

هبّیبًِ اٍ هجٌبی اؾت14590000هعز قسُ تؼییي  .ضیب 

هطثَ  ٍگصقتِّفتِچْبضزضثطازضاىآلبیزؾتوعز ٍحمَقهحبؾجِهطلَثؿت .آىثِثجت

 اؾتثَزُکبضقتثطازضاىآلبیؾَا اطالػبتثِثبتَخِ

ثبقسقت10تبصجح6ؾبػتاظکِکبضی:ضٍظکبض

ثبقسثؼسضٍظصجح6تبقت22ؾبػتاظکِکبضی:قتکبض

66,318;220÷14,590,000

زاضزکبضیقتؾبػت22

کبضیقتالؼبزُفَق  510,649;35%×22×66,318



اؾتحمبلیزؾتوعز  15,100,649;510,649+14,590,000

 14,590,000ؾبذتخطیبىزضکبض

510,649ؾبذتؾطثبض

 15,100,649زؾتوعزٍحمَقّعیٌِکٌتط 

لجل-14 ؾب  طَ  زض خبضی160کبضگطی ؾب  ٍزض   21ؾبػت

    

، اؾنت کنطزُ اؾتفبزُ ذَز ؾبالًِ اؾتحمبلی هطذصی اظ ضٍظ

هطلَثؿنت . کٌنس تؿنَیِ ضا کنبضگط ایي اؾتحمبلی هطذصی هجلغ خبضی ؾب  ؾبػتی پبیِ زؾتوعز ًطخ زاضزثِ تصوین قطکت

پٌح اؾتحمبلیهطذصیهبًسُثبلیٍهجلغاؾتحمبلیهطذصیهبًسُثبلی:تؼییي زضفصل هطذصی تؿَیِ

208;8×26

48;160-208

لجل48÷8;6 ؾب  ثبلیوبًسُ هطذصی

5;21-26

اؾتحمبلیهطذصیهبًسُثبلی5+6;11


