
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
هنر شیرازدانشکده فنی مهندسی با  

هنر شیرازشهید با دانشکده فنی مهندسی  

 

 پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری

 

 عنوان:

.......... 

 

 استاد راهنما:

............ 

 

 نگارنده:

....... 

 

  1396-1395سال تحصیلی

 

 

 

 

 الف



هنر شیرازشهید با دانشکده فنی مهندسی  

 

هنر شیرازدانشکده فنی مهندسی با  

 

 پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری

                 

 عنوان:

 

 

 نگارنده:

 

 

از این پایان نامه در تاریخ..................... با حضور استاد راهنما،استاد مشاور و هیات داوران در دانشکده 

آمدفنی مهندسی با هنر شیراز با موفقیت دفاع به عمل   

 

 هیات داوران :

...................................................... :استاد راهنما  

.......................................... مشاور استاد   

 داور.................................................................................

 

 

 

 

 ب



                                                             

 

 دانشکده فنی مهندسی باهنر شیراز

 

 

 تعهد نامه اصالت پایان نامه

اینجانب..............دانش آموخته مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته................که در تاریخ...............از پایان نامه 

عنوان...........................................با کسب نمره ................و درجه............دفاع نموده ام بدینوسیله خود تحت 

 متعهد می شوم:

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش های این جانب بوده و در مواردی که از دستاورد های علمی  (1

اب،مقاله و.....(استفاده نموده ام،مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع پژوهشی دیگران اعم از پایان نامه،کت

 مورد استفاده وسایرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

این پایان نامه قبال برای هیچ مدرک تحصیلی)هم سطح،پایین تر و باال تر (در سایر دانشگاها وموسسات  (2

 عالی ارائه نشده است.

انچه بعد از فراقت از تحصیل،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاب کتاب،ثبت اختراع چن (3

.ای مربوطه را اخذ نمایمهو........از این پایان نامه داشتم .از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز   

م و دانشکده مجاز است (چنانچه در هر مقطعی زمانی خالف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیر4

با این جانب مطابق قوانین و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعای نخواهم 

.داشت  

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ و امضا:

 

 پ



 تقدیر و تشکر

 

. حمد وسپاس بی پایان خداوند را که توفیق اتمام این پروژه را به من عطافرمود

 آقای مهندس فرید بخت جناببدین وسیله از زحمات و ارشادات استاد 

ما که با راهنمایی های مفید و موثر  ما را درتهیه این پروژه یاری کردند .........آز

 صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.

در پایان الزم می دانم از همه استادان عزیز و بزرگی که در طول دوران تحصیل 

بهره جسته ام نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورده و آرزوی از محضرشان 

 دارم. برای تک تک عزیزان موفقیت

 

 

 

 ت



:تقدیم به  

 
  تقدیم به پدرم

کوهی استوار و حامی من در طول تمام زندگی                                            

  تقدیم به مادرم

که الفبای زندگی به من آموختسنگ صبوری                                

برادرمتقدیم به    

                        که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم

خواهرانمتقدیم به    

آرامش من است آنهاامید بخش جانم که آسایش                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث

 



 فهرست

 فصل اول

  مقدمه

اهمیت سیستم حقوق و 

  دستمزد

تعریف سیستم حقوق و 

 دستمزد

 دستمزد مستقیم

 دستمزد غیر مستقیم

 زمان عادی انجام کار

های داخلی سیستم کنترل

 حقوق و دستمزد

 دایره کارگزینی

  دایره ثبت اوقات کار

 کارت ساعت

  ماشین ساعت زن

دستمزد دایره حقوق و  

 دایره پرداخت حقوق و دستمزد

ها و موانعمحدودیت  

 عدم همکاری مسئولین پست

 فصل دوم

 تاریخچة پست در ایران باستان

 تشکیل وزارت پست

 تشکیل شرکت پست

  تاریخچه حقوق ودستمزد

موقعیت مکانی و جغرافیایی 

 سازمان

 نوع سازمان

 انواع استخدام در شرکت پست

ودستمزدتهیه پست حقوق  . 

 حقوق پایه )مبنا(

  فوق العاده شغل

 فوق العاده سختی شرایط کار

 فوق العاده بدی آب و هوا

فوق العاده محرومیت از 

 تسهیالت زندگی

  فوق العاده محل خدمت

 کمك هزینة عائله مندی

 کمك هزینه اوالد

 فوق العاده حق جذب

 تفاوت حداقل دریافتی

  اضافه کاری

  حق مأموریت

شپادا  

 کسورات حقوق و دستمزد

  کسور قانونی

های اجتماعیحق بیمه   

  مزایای شغلی بازنشستگی

 انواع بازنشستگی کارکنان دولت

 بازنشستگی اختیاری

 بازنشستگی توافقی

 بازنشستگی اجباری

 بازنشستگی قهری

  از کار افتادگی

 مالیات

  صندوق اجرا )اجرائیات(

 کسور توافقی

حقوق در  انواع سیستم پرداخت

 کشور

 فصل سوم

 نقاط قوت و ضعف شرکت پست

 نقاط قوت

 نقاط ضعف

 منابع و مأخذ


