
 با مفاهیم کارگزینی، محاسبات مالی حقوق و دستمزدآشنایی 

 کارگزینی یعنی چه؟

ها، جیییدا اص ازیییداصز و عیییتصز هاا مییی   زنیییا،  یییدیری    یییا   ها و سیییاص ا های شیییر  ترین دغدغییی یکیییز اص ا ییی ز

ازسییازز  زناسیی ظ   اییتن اص   ییا   ازسییازز یییع شییر  ،  ت تهیی  اهییرادی سیی   یی  دن    شییر     یی ت   یی  

  انزدظ

وی ازسیییازز دن جنییی  اهیییدا   یییدیری    یییا   ازسیییازز، اسییی  ادز اص زمیییر»دن داز ییی ا   ویکیییز میییدیا   یییدز اسییی   

هیییایز زامیییر  ان  یییدیا ز وجیییقو،   یییتصد، عریییت  و دسییی   د و نوا ییی  سیییاص ا  اسییی  و شیییا   هاا م 

 «ظشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتدسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاص ازز  ز

هیییای  کسیییمع و دن  اریییز  یییتاند مم میییدز نا  میییا    یییم ظ ه یییا  ییییدن دن ایییین  ت تهییی ، ییییران زمسییی  تاری 

شیییروا  یییان  یییاهز اسییی ظ دن  ت تهییی   ریییا     ییی   یییدازم ،   نیییتم  یییدیری    یییا   ازسیییازز  مسییی ،  یییرای

ها و نویکردهیییای  یییدیری    یییا   ازسیییازز نا  میییا   تتیییاهز  ییی  دن میییمق دانیییی ، ییییران زمسییی    یییاهم ، شیییمتز

خیییتاهم   ییی  ه  میییاتز  هیییرداصی   ییی  دن هیییر سیییاص ا  وجیییتد داند   یییان  ی ز و   اسییی ا    یییم ظ   کییی   ز

 عرییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت  مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ظ

اسییی مدامک  کان  یییانی، انتریییات شییی  ز و تامیییمن  مییی ا  دسییی   د  تیییتا   ت تهییی  ه  میییا   ر یییت   ییی  ز

تیییتا    ییی   یییدیری   ان  یییدا  نا  ییی  ه یییتا  تاری یییز  م لیییر کو زییی   ا ییی م اص  یییان  ی ز دازسییی ظ  ز

اطکهییییا   ان  ییییا  شییییا   ج یییی   ونی، زسنییییدانی،  یییی  نوص نسییییازز و اسیییی  ادز اص  ت تهیییی  ای   سییییت  اص 

 هاینسیییا   ج  ییی   ش اسیییم م، زمییی  اص ییی  ه یییتا  مروزیییدز مرسییی  ز  ز اطکهیییا   یییرت    یییا  ان  ییید ک ییی     نا

 ظاس  ساص ازز هر دن  ان  ی ز  ن 

مددریتیا العاتددات کارکنددا  شددامر ،مدده آور،، ه رددرالر،، بدده روا رسدداهی و السددتفاد  الا م موتدده 

 سددااماهی هددت در کددارگزینی مرددم ها،رسددالا ،ملدده  ال، منسدد م الا العاتددات مددت با بددا کارمنددر الا

 .السا

 

های   یییتن   یییا    ییی  ت یییاوتز  میییا   یییدیری    یییا   ازسیییازز و  یییان  ی ز وجیییتد داند  ط ییی   سیییمانی اص  ییید 

هیییای   یییا   ازسیییازز م ،  یییان  ی ز  ییی  ه یییتا  یکیییز اص سییی ت  او مییی  و ازسیییازز کاص ج  ییی   ییید    یییتن یا  م 



سیی   یی   یی   ا  انهییایزصیر  ییایز   ییتن  ییدیری    ییا   ازسییازز دن زاییر  ره یی  شییدز اسیی ظ  ییان  ی ز یکییز اص 

هییای او میی   ییدیری    ییا   ازسییازز سییاص ا    ییع  ییز   ییدظ  سیی ت   ییدیر   ییا   ازسییازز دن مم یی رد هاا م 

 ییان  ی ز  ییز تتازیید   انشییز اص سیی ر دن  یید  ان  ییدا  نا دن اخ مییان  ییدیر   ییا   ازسییازز یییران دهیید تییا وی 

هیییای تمیییان   یییدظ  رزا ییی  نیییی ی دونز  تازییید تلییی م  دنسییی ز دن خلیییتد  ن یییتد دن  ییید  یییا ز  ان  یییا  ا

نی ی شییدز،  اییید دن   تصشییز  یی  هنییدز واعیید  ییان  ی ز زمسیی  و ییز ای کیی   یی  اهییرادی  ییا  امانهییای  رزا یی 

هییای   تصشییز شییر      ییید و ای کیی  تییاامرا  ایییین  رزا یی  هییا  ییر انتریییات شیی  ز،   ایییای دنییییاه ز و ظ ظ ظ دونز

 نییییییدز  سیییییی ت   ییییییان  ی ز اسیییییی ظشییییییتد،  ا ییییییت    ییییییر ه مسیییییی  و  ستزیییییی  اه ییییییا   ز

عییا   یی  دنیییاه م   ییان  ی ز،  ت تهیی  ای اص ه  مییا   ر ییت   یی  مرسیی   اسیی   ییز تییتازم    یی  هییا نا نهییا 

    ییییییییییییییییییم  و او ییییییییییییییییییمن یییییییییییییییییییدم ه  مییییییییییییییییییاتز نا  ییییییییییییییییییردانی ظ

  

 

 به سااما  خوش آمریر!

 

 وا   یییم ظای  و  یییز خیییتاهم   یییان نا شیییر یییا سیییاص ا  کشیییر  ،  ان یییاز ییییا ظظظم خیییتد نا تیییاصز تاسیییم   یییردز

او یییمن ییییدم  ر یییت   ییی    یییا   ازسیییازز ییییع سیییاص ا ، اسییی مدام ییییا جیییقو مرسییی   اسییی ظ ایییین  یییتند نا دن 

های  ی ییدز متشییق خییتاهم  دادظ   ییا راین اجییاصز دهمیید هییرد   ییم   یی  اسیی مدام  ان  ییا  ازتییام شییدز  را یی 

ط یی   رییرنا  عرییت  اسیی ظ  ییا  یی  ه ییتا   سیی ت   ییان  ی ز یییران اسیی  اطکهییا  اییین اهییراد نا ا یی    ییم ، 

 زنییا نا تامییمن   ییم  و  یی  طییتن خک یی   ریید ا     نا هییراه    ییم   یی  مرسیی   دن از نییای هییر  ییاز، هییمق 

عریییتیز خیییتد  ییی  دن    عریییت  و   اییییا دنسییی  و هاد زییی    اسییی   شیییدز اسییی  نا اص واعییید  یییا ز سیییاص ا  

 دنیاهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی     یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدظ

مییر  ییرد   زنییا، اطکهییا   ییتند زمییاص نا دن  هییایز نا طراعییز   ییم  تییا مرسیی    ییا ییرای شییروا  صم اسیی  هرم

اخ مان یییا  ییییران ده یییدظ  ییی  هیییاهر  یییان سیییادز ای دن میییمق دانیییی  و یییز  ییی  اطکهیییاتز نا دن هیییرم اص  ان  یییدا  

هیییای   د ییی    ای  یییانی خسییی      یییدز اسییی ظ  ا یییت  مرسییی   دن  را یییر ای کییی  هیییر  میییتاهم   مر یییرد  هرم

 یییا   یییز ده یییدظ هیییر  یییتندی  ییی  دن هیییرم یمییید   یییم  و اص اص یییاهز ییییع هیییرم جدیییید نا مر   ییید،  راو ییی  ز

 ان  ییدا   مییتاهم  دن  ییتند    اطکهییاتز  یی   ییا  ده یید نا یییع هم یید اطکهییاتز  ییز  ییتیم ظ  یی  ه ییتا  ز تزیی  



هم یید زییام خییازتاد ز یییا هم یید تاییداد اهییراد ت یی  تک یی ظ میی   اییید هم ییدهایز  یی  وایاییا زمییاص دانییی  نا دن هییرم 

    م  رظ س تازم ؛ ز     ر و ز

المددتوا  مددریتیا الیددا العاتددات گددتدآور، شددر  محتددی بددتال، م موتدده هددا، کددار، کوچدد  بددا ایددت 

 الفزالر دالرد.هفت پتسنر( هیاا به هتم ۱۰

 

ای و  یید   ییز هییرد، او ییمن سییری اطکهییاتز سیی   یی  زمییاص دانییی ظ  یی  ه ییتا    ییا   ییرای اطکهییا  ش اسیی ا  

سییتا    م یی  اییین اطکهییا  نا زمییاص دانییی ظ سییتا   ت لییم ز و شیی  ز هیی  دن   یی   یی   ییان مری اهییراد و ای کیی  

عریییت  اهیییراد،  مییی ا  عریییت  وی  ریییدن  ایییید  اشییید زریییق  ن یییز دانزدظ ییی  طیییتن   یییز دسییی تنا ا     اسییی   

های تامییمن  ییز   یید  یی   یی  اطکهییاتز نا دن اییین ص م یی  اص مرسیی   دنیاهیی    ییم ظ دن اییین  ییتند، دن  را یی 

  ایییییییییییییییییییدی  م ییییییییییییییییییی ر  ییییییییییییییییییی    خیییییییییییییییییییتاهم   یییییییییییییییییییردظ

اطکهیییا   ر یییت   ییی  خییید   وهم ییی   یاییییا ، ای یییان ری، اهیییراد ت ییی  تک ییی  و ظظظ اص  ت تهییی  اطکهیییاتز اسییی  

دز شییتدظ عییتصز هاا میی  سییاص ا  زمیی  زرییق  ن ییز دن اییین ص م یی   یی   اییید دن هییرم اطکهییا  مرسیی     تازیی

داندظ  سییی ت   یییان  ی ز ییییع  انخازییی ،  ن یییر اسییی  اص  یییان را   متاهییید دن ه یییا  هیییرم دنیاهییی  اطکهیییا  

او میی ،  یی  ه ییتا    ییا  سییای    ییق و   ییاک خییتد نا اهییکم    یید تییا   تازیید دن وییی    اسیی  جنیی  سیی اند 

دز   یییدظ دن عیییا ز  ییی  دن ییییع سیییاص ا  غمرتت میییدی دنیاهییی    یییمن   یییاک و   یییق  یییان اص  زنیییا اسییی  ا

 اطکهییییییییییییییییاتز  ییییییییییییییییرونی  یییییییییییییییی  زاییییییییییییییییر ز ییییییییییییییییز نسییییییییییییییییدظ

ز ییر  ۱۰ا ییروصز  ییدیری  اییین اطکهییا   ییرد ونی شییدز کع ییز  ییرای  ت تهیی  هییای  ییانی  ت ییع  ییا صیییر 

م  و   م   ان ردهیییای زیییرم اهییی ان نا دن تسییینها سیییاز  یییزاهییی ان داندظ دن ایییین  را ییی مرسییی  م زمیییاص  ییی  زرم

 تسری   انها زم   ما    م ظ

 

 ها، پتدالخا حقوقهظام

 

ملیییز ج ییی   یییز شیییتزد و    ایییر  یییاع   یییان هسییی  د هیییای   ها دن  کا  ان رهیییای سیییاخ  ازز  ییی   ییی ر

ای ظ  یی  طییتن  ا ییت  اییین اهییراد  ییرای  انهییایز  ییا  یید    ییدود و اغ یی  یییع نوصز جییقو نا ه یی   ییا دیییدز



   ییدظ ه ییمن ه  مییا  سییادز،  مییازسر وجییتد یییع زاییام مرداخیی  شییتزد و نوصازیی   یی د خییتد نا دنیاهیی   ز ز

هیییا و وجیییتد دانزییید  ییی   یییا وجیییتد ییییتازمن، نود هیییای مرداخییی  عریییت    ایییددی دن   یییتناسییی ظ زاام

های خیییاد خیییتد، ه سیییز  ییی    ایییتن ایتیییاد هیییدا   و ه سیییازز عریییت  مرسییی    ییی  زسییی   دسییی تنا ا  

 ازدظشایس سز ها، ستا   و ت لمک   زنا زتش   شدز

 هددا وهددا، پتدالخددا حقددوق متعددرد، در ک ددور و،ددود دالرهددر کدده بددا و،ددود  ددوالهیا، روشهظام

ها، خدداخ خددود، هم ددی بدده منظددور الی دداد تددراللا و همسدداهی حقددوق پتسددنر بدده دسددتوراللعمر

 الهر.هسبا شایست ی ها، سوالبق و  حصیات آهرا هوشته شر 

 

 ییی  تلیییتی   ۱۳۸۶هیییای مرداخییی  اسییی   ییی  دن سیییا  یکیییز اص ایییین زاام« ییییازت   یییدیری  خییید ا    یییتنی»

های اجراییییز دن هلییی  او  های اجراییییز   یییتن کتاریییی  دسییی سازسییی ساز ت ییی  نسیییمدظ ایییین ییییازت  دن   مییی  د

هایز جدا ازییی  خیییتاهم  مرداخییی ظ ایییین ییییازت  ییییازت    یییدز اسییی م  صم ا جیییرا اسییی ظ  ییی  ایییین ییییازت  دن  را ییی 

شییا     ییید هلییی  اسییی   ییی  دن هیییر ییییع  یی  اسییی مدام، انتریییات شییی  ز و ظظظ مرداخ ییی  شیییدز و دن هلییی  دهییی  

 مرداخییی  زایییام ییییازت ، ایییین ۶۴  یییادز  راسیییاک  اییییای مرسییی   ن یییر شیییدز اسییی ظز یییتز   اسییی   عریییت  و   

 هیییای ویژ یییز سیییایر و شیییاغ  و شییی   هتا ییی  انصشیییما ز اسیییاک  یییر اجراییییز هایدسییی ساز  ان  یییدا  عریییت 

 نیییا ز  ییری  دن  ییرو دهیی  هلیی  دن  ییق تن هتا یی  انصشییما ز ز ییای  اص عا یی  ا  مییاصظ  ییتد ختاهیید  ییق تن

یییای  ان  ییدا  یییران  ییز  مییردظ   ییا راین سیی   ت  یی   ییری  نیییا ز، ا  مییاص شیی   و   ا و عرییت  تامییمن    ییای

ا  میییاص شیییاغ  زریییق مرنزسیییز دن   اسییی   عریییت  و   اییییای   یییدند دن عکییی   یییان  ی ز مرسییی   دانزیییدظ 

 م ییز شییدز و دن  ییری  نیییا ز هییر سییا   ییا تتجیی   یی  شییاخ  ه ی یی  صزیید ز دن  ی یی   تدجیی  هییر سییا  ممق

،  رییدان ۹۳شییتدظ  یی  ه ییتا    ییا   ییری  نیییا ز دن سییا  نای اسییک ز تلییتی   ززناییی  تتسیی   ت یی  شییت

 ظ ییییتد شییییدز  تامییییمن ۱۰۰۶هییییدد  ۹۲تامییییمن شییییدز اسیییی  دن عییییا ز  یییی  اییییین  ییییری  دن سییییا   ۱۲۰۷

   یییا  ه یییتا   ییی ظ شیییتد ز   اسییی   اسییی   ر یییت  هیییرد شییی    ییی   ییی  هایز ت  ییی   ت یییتا اص شییی   ا  میییاص

هاسیی ظ ا  مییاص شییاغ  زمیی  اص  ت ییتا ا  مییاص هییتا  ز  یی   یی  خییتد  ت    اییین اص یکییز  ییان سییم ز ا اییادزهت 

 هیییییرد  ر یییییت  اسییییی  ت یییییکم  شیییییدز اسییییی   از ییییید ا  میییییاص ت لیییییم ز ییییییا ا  میییییاص ای یییییان ریظ

زمیی  یکییز دیسییر اص زاییام هییای مرداخیی  اسیی   یی  اص د  یییازت   ییان  ر  ییدز اسیی ظ «   ییدی   ییاغ طییر  ط ر »

  ییدی   ییدی و ط ر ها و شییرای  اعییراص  روزو سیی ر  سیی ت م  ها  ییر اسییاک زییتا وهییای دن اییین زاییام، شیی  



های   ایییددی ای زمسییی  و شیییر    یییدی   یییاغ  دن شیییر   هیییا  یییان سیییادزسیییاصی طیییر  ط ر شیییتزدظ ممادز ز

   یییدظ ط ییی  ییییازت ، ها هاا مییی   زدن ص م ییی  ازتیییام خییید ا    یییاونز و ممیییادز سیییاصی طیییر  دن شیییر  

 سییییاصی اییییین طییییر  هسیییی  دظ  دانزیییید  تهیییی   یییی  ممادزهایز  یییی  عییییدای  م تییییاز ز ییییر مرسیییی شییییر  

شییتد،  رییرنا  خییاد خییتد نا   ییدی   ییاغ  دن  زنییا اجییرا ز زهای خلت ییز دیسییری  یی  طییر  ط ر شییر  

نسیی دظ  یی  هییر عییا ، دانزیید و دن ا  ییدای اسیی مدام، دن  ییتند عرییت  مرسیی    ییا هییر یییع  یی  تتاهیی  و ت ییاه   ز

تتازیید اص عییدای  عرییت  تامییمن شییدز سییا     ییر  ییان ز ز میی ا  عرییت  مرداخ ییز  یی  مرسیی   ط یی  یییازت  

هیی ان  ۶۰۹هییمک  انهر ییایز ز اییید  یی   ان  یید ت ییام وییی  خییتد    ییر اص  ۹۳ اشییدظ  یی  ه ییتا    ییا  دن سییا  

شیییتزد،  ییی  اصای هیییر تت یییا  مرداخییی    یییدظ ه   یییمن  یییان رازز  ییی   ییی   یییتن  سیییاه ز  ییی   یییان  ره ییی   ز

دنیاهیی     ییدظ ط یی  ییییازت  هییر هییرد   یی ت  یییازت   یییان دن  تت یییا   اییید ۳۴۵۹سییاه   ییان عییدای     یی  

سیییاه   ایییید  یییان   ییید و  مییی ا   یییان  م ییی ر اص ایییین  ریییدان ت ییی   ۱۷۶سیییاه  و   یییا راین دن  یییاز  ۴۴ه  ییی  

ه ییتا  ا ییاه   ییانی   اسیی   ختاهیید شییدظ   ییا راین  ییا دازسیی ن عییدای  عرییت  یییع سییاه   ییان،  ییز تییتا  

 عیییییییییییییییدای  عریییییییییییییییت  ییییییییییییییییع  یییییییییییییییاز نا   اسییییییییییییییی   ز یییییییییییییییتدظ

زیییا م  و  یی  طییتن  ا ییی  هییای ا  مییاصی  زهییای مرداخیی  دیسییری زمییی  وجییتد دانزیید  یی   یییا  زنییا نا زاامزاام

ای اص ا  ماصهیییا، ز یییتز   اسییی   هیییای    ییی  شیییدز زمسییی  د و یییز  ییی  هرعیییا   یییا تامیییمن  ت تهییی   یییا   زاام

رداخیی    ییایر  ییا هییای م   ییدظ  ییدینز سیی   یی  یییتازمن اییین دسیی   اص زاامعرییت  و   ایییای هییرد نا  مییا   ز

های های دو  ییز ک یی  ه ییتا    ییا  صیر ت تهیی یییتازمن   ییتن و  یی  ویییژز یییازت   ییان زمسیی ظ  رخییز اص  ت تهیی 

های اخمیییر ط ییی  هیییای مرداخ یییز  مییی   خیییتد نا داشییی  د و دن سیییا های  قشییی   زااموصان  زمیییروم دن سیییا 

 ازدظیازت ، زاام  دیری  خد ا    تنی نا جایس ین    ز تدز

  ج ییرا  خیید ا   تاسیی   تاامر ییقانی    مرهییای  م  یی   ییا مم میید ز هییای صیییادی ه ییراز اسیی ظ   اسیی ا

ت اسیییی   ییییا  ییییان رد،  ر یییی  ص ییییازز اسیییی مدام،  اتییییی  هییییای مرداخیییی  و تاییییدیک ، ز تزیییی  ای اص اییییین 

   مرهاسیی   یی    تییر  یی  مم میید ز   اسیی ا   ییز شییتزد  یی  اسیی  ادز اص زییرم اهیی ان نا اج  ییاو زامییقیر  ییز 

      دظ

 


