
رشتۀ حسابداری
گروه بازرگانی و امور اداری

شاخۀ فنی و حرفه ای 
پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه

1396

حسابداری حقوق و دستمزد



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

                                    نام کتاب:     حسابداری حقوق و دستمزد ـ 211251
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پديدآورنده:   

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف:   بهزاد بشير صدرآبادی، بهزاد پرویزی، مهدی رضوی، داوود سلطانی، مهدی صابری، حسن 

فرج زاده دهکردی، کبری نورشاهی، محمد یوسف محمدی )اعضای شورای برنامه ریزی(
فرشته حدادی وایقان، حسين دهقانی )اعضای گروه تأليف(ـ اسداهلل معّظمی گودرزی )ویراستار(  

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مديريت آماده سازی هنری:   
جواد صفری )مدیر هنری( ـ ایمان اوجيان )طراح یونيفورم( ـ طاهره حسن زاده )طراح            شناسه افزوده آماده سازی: 

جلد ( ـ  مهال مرتضوی )صفحه آرا(
تهران: خيابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهيدموسوي(                             نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ،  دورنگار  : 88309266  ،  کد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9 
 www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه                                                  

شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تهران ـ کيلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خيابان61                                            ناشر :   
)دارو پخش(    تلفن :5 ـ 44985161،    دورنگار: 44985160 

                                                 صندوق پستي: 139ـ 37515
                                      چاپخانه:   شرکت چاپ ونشر کتاب هاي درسي ایران »  سهامي خاص«

چاپ اول 1396              سال انتشار و نوبت چاپ:   

کليه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونيکی و 
ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخيص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهيه فيلم و تکثير به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز، ممنوع است و متخلفان تحت پيگرد 

قانونی قرار می گيرند.

ISBN  978 - 964 - 05 - 2796-2              978 - 964 - 05 - 2796 -2 شابک



ما باید زحمت بکشيم تا در همۀ جناح ها خودکفا باشيم. امکان ندارد که استقالل 
به دست بياید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشيم. اگر ما بنا باشد که در 
اقتصاد احتياج داشته باشيم، در چيزهای دیگر هم وابسته خواهيم شد و همين طور 
اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشيم، در اساس مسائل وابستگی پيدا می کنيم.

َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



1 .................................................................................... فصل اول: کنترل ساعت کارکرد پرسنل 

43 ...................................................................................  فصل دوم : محاسبه حقوق و دستمزد 

77 ................................................................................  فصل سوم: تهیه جداول بیمه و مالیات  

 فصل چهارم: حسابداری حقوق و دستمزد  ......................................................................... 105

 فصل پنجم: مزایای پایان خدمت و تسویه حساب کارکنان  .............................................. 157
 

187 .....................................................................................................................    فهرست منابع  

فهرست



سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغيير دنيای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت 
تا برنامه هاي درسي  و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغييرات پایه هاي قبلي براساس نياز کشور و مطابق با 
رویکرد سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي 
بازطراحي و تأليف کنيم. مهم ترین تغيير در کتاب ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، 
توانایي انجام کار واقعي بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. 

در رشته تحصيلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1 شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تنظيم ليست حقوق و دستمزد 

2 شایستگي هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آینده مانند دقت و تعهد
3 شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4 شایستگي هاي مربوط به یادگيري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت 
متخصصان برنامه ریزي درسي فني  و حرفه اي و خبرگان دنياي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه 

فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تأليف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، سومين درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته حسابداری در پایه یازدهم تأليف 
است.  ضروري  بسيار  شما  حرفه اي  و  شغلي  آینده  موفقيت  براي  کتاب  این  هاي  شایستگي  کسب  است.  شده 
هنرجویان عزیز سعي نمایيد؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشيابي 

به اثبات رسانيد.
کتاب درسي حسابداری حقوق و دستمزد شامل پنج فصل است. هر فصل داراي یك یا چند واحد یادگيري 
است و هر واحد یادگيري از چند مرحله کاري تشکيل شده است. شما هنرجویان عزیز، پس از یادگيري هر فصل 
مي توانيد شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایيد. هنرآموز محترم شما براي هر فصل یك نمره در سامانه ثبت 
نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر فصل حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس      از 
ارزشيابي اول، فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 
5 فصل و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر فصل خواهد بود و اگر دریکي از فصل ها نمره قبولي 
را کسب نکردید، تنها در همان فصل الزم است مورد ارزشيابي  قرار گيرید و فصل هاي قبول شده در مرحله اول 
ارزشيابي مورد تأیيد و الزم به ارزشيابي مجدد نمي باشد. همچنين این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل 

شما بسيار تأثيرگذار است.



همچنين عالوه بر کتاب درسي، امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تأليف شده 
است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعاليت هاي موجود 
در کتاب درسي باید استفاده نمایيد. کتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرایند ارزشيابي همراه داشته 
باشيد. اجزاي بسته آموزشي دیگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني 

www.tvoccd.medu.ir مي توانيد از عناوین آن مطلع شوید.
فعاليت هاي یادگيري در ارتباط با شایستگي هاي غيرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از 
فني  با شایستگي هاي  ارتباطات همراه  و  اطالعات  فناوري  و  مادام العمر  یادگيري  و شایستگي هاي  محيط زیست 
طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایيد، این شایستگي ها 

را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببينيد، تجربه کنيد و آنها را در انجام فعاليت هاي یادگيري به کار گيرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است. لذا توصيه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص 

رعایت مواردي که در کتاب آمده است، را در انجام کارها جدي بگيرید.
اميدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي 
و استقالل کشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شایسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته 

شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرآموزان عزیز

ایران  برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي  بنيادین آموزش و پرورش و  در راستاي تحقق اهداف سند تحول 
و نيازهاي متغير دنياي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته حسابداری و براساس آن محتواي آموزشي نيز تأليف 
گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي پایۀ یازدهم تدوین و تأليف گردیده است این 
کتاب داراي 5 فصل است و هر فصل از یك یا چند واحد یادگيري تشکيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني 
بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر فصل شيوه ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان 
گرامي مي بایست براي هر فصل یك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر فصل 
حداقل 12 مي باشد. نمره هر فصل از دو بخش تشکيل مي گردد که شامل ارزشيابي پایاني در هر  فصل و ارزشيابي 
یادگيري ساخت یافته  فعاليت هاي  کتاب طراحي  این  دیگر  ویژگي هاي  از  است.  فصل ها  از  هریك  براي  مستمر 
زیست محيطي  مباحث  و  اخالق حرفه اي  منابع،  مدیریت  از جمله  غيرفني  و  فني  با شایستگي هاي  در  ارتباط 
است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ 
آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فيلم آموزشي در فرایند یادگيري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو 
در هنگام یادگيري، ارزشيابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد. شما می توانيد برای آشنایی بيشتر با 
اجزای بسته یادگيری، روش های تدریس کتاب، شيوه ارزشيابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگيری 
بهداشت و دریافت  و  ایمنی  آموزشی شایستگی های غيرفنی، آموزش  نکات  بودجه بندی زمانی،  محتوای کتاب، 
راهنما و پاسخ فعاليت های یادگيری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنيد.الزم به یادآوري 
است، کارنامه صادر شده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره 5 فصل بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و 
ارزشيابي فصل ها و شایستگي ها، مي بایست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غيرفني و مراحل کليدي 
بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنين براي هنرجویان تبيين شود که این درس با 

ضریب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و داراي تأثير زیادي است. 
کتاب پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی شامل فصل هاي زیر است:

فصل اول: با عنوان » تهیه و تنظیم لیست کارکرد پرسنل« در این فصل نحوۀ کنترل ساعات کارکرد پرسنل 
)ورود و خروج ایشان( ارائه گردیده است.



کارکرد،  به ساعات  توجه  با  و دستمزد  » حقوق و دستمزد« چگونگی محاسبۀ حقوق  عنوان  با  فصل دوم: 
اّطالعات استخدامی و ریز اّطالعات فردی تشریح شده است.

فصل سوم: با عنوان » حسابدار بیمه و مالیات حقوق« است. در این فصل محاسبات مربوط به بيمه و ماليات 
حقوق و دستمزد اراده شده است. 

فصل چهارم: با عنوان » سند حقوق و دستمزد« است که در این فصل نحوۀ صدور کليۀ اسناد حسابداری 
مربوط به حقوق و دستمزد و ذخيرۀ دستمزد ایّام مرخصی کارکنان، آموزش داده شده است.  

فصل پنجم: با عنوان »حسابدار حقوق و دستمزد )سنوات پايان خدمت(« می باشد که در آن هنرجویان 
ابتدا با نحوۀ صدور سند ذخيرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان و چگونگی تسویه حساب با کارکنان آشنا می شوند. 

اميد است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش


