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مقدمه:
به نام خالق هستي كه شير را نوشيدني گوارا گردانيد تا اهل ايمان را عبرتي از قدرت
اليزال او باشد و بهشتيان را به نهرهاي آن وعده داد تا لذت رضوان خويش را كاملل
گرداند.
اگرچله ايللو نوشليدني يللات ببلشغ م بللت ك لي از تركيبلات ملورد نيللاز بلدن بللوده
ودانشم دان هر روز ابعاد تازه اي از اسرار ايو كذاي كامل را كشف و به جوامت ارائه
مي ده د متاسفانه به دليل علدم آگلاهي مفلرر سلرانه آن در ايلران لدود نفلف
استانداردهاي مطلوب مي باشد.
3

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل
ورد و قابل ویرایش این گزارش کار آموزی با قیمت فقط
سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه
کنید www.asemankafinet.ir.
کلیات در رابطه با شرکت :
كارخانه فلرآورده هلاي لب لي كل ت لب لوش) سلهامي خلاي ي لي از مراكلز توليلد
مهم تريو مواد كذايي در كشور مي باشد .ايلو كارخانله و سلاير كارخان لات توليلد
ك ده محفوالت لب ي در استان خراسلان زيلر ن لر مسلتشيم شلركو تعلاوني توليلد
ك دگان فرآورده هاي لب لي ااسلتوريزه خراسلان قلرار دارد .شلركو تعلاوني توليلد
ك دگان محفوالت لب ي در سال  17با هم اري جهاد كشلاورزي و اداره كلل تعلاون
استان خراسان جهو ارائه خدمو به وا د هاي فرآوري لب يلات ااسلتوريزه و تلاميو
نياز آن ها و فروش توليداتشان تش يل گرديد و هم اك ون  54كارخانله را در اسلتان
خراسان تحو اوشش خود دارد.

نحوه جمع آوری اطالعات کارکرد ماهانه
الف)حساب های ترازنامه ای

دارایی های جاری :

بدهی های جاری:

موجودي نزد بانک ها سپهغرفاهغكشاورزي)
ص دوق

اس اد ارداخت ي
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ت بواه گردان
چک هاي دريافت ي

ساب هاي ارداخت ي

اس اد دريافت ي مشتريان)
ساب هاي دريافت ي

چک هاي ارداخت ي

ذخيره مطالبات مش وک الوصول
ملزومات

شوق و دستمزد ارداخت ي

مواد اوليه
تعديل موجودي ها

ساير اق م ارداخت ي

كاالي در جريان ساخو
كاالي ساخته شده

ماليات بر در امد ارداخت ي

يش ارداخو خريد مواد اوليه
ايش ارداخو خريد ليبل

ساير بدهي هاي جاري

ايش ارداخو بيمه

ادامه فهرست حسابهای ترازنامه ای
سایر پیش پرداختها

بدهی های بلند مدت:

دارایی غیر جاری:
زميو

وام بل د مدت ارداخت ي
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ساختمان و تاسيسات
استه ک انباشته ساختمان
ماشيو االت

حقوق صاحبان سرمایه:

استه ک انباشته ماشيو آالت
وسائط نشليه

سرمايه

استه ک وسائط نشليه
اثاثه و م فوبات اداري

سود و زيان انباشته

سرقفلي
امتيازات و ع ئم ت اري

اندوخته قانوني

فهرست حساب های سود و زیانی:
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فروش ها:
درآمد اصل از فروش ماسو خامه اي
درآمد اصل از فروش كره ااستوريزه
درآمد اصل از فروش ا ير اوليه
درآمد اصل از فروش خامه صبحانه
درآمد اصل از فروش ا ير ايتزا
درآمد اصل ازفروش ا ير اتزا ت د
درآمد اصل از فروش خامه ق ادي شيريو شده
درآمد اصل از فروش ركوتا
درآمد اصل از فروش دوغ ااستوريزه كوچک
درآمد اصل از فروش دوغ ااستوريزه بزرگ
درآمد اصل از فروش ا يرسفيد صبحانه
درآمد اصل از فروش كشک ااستوريزه
برگشو از فروش و تبفيفات
تبفيفات نشدي فروش
تبفيفات ناشي از آسيب ديدگي
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بهای تمام شده کاالی فروخته شده:
بهاي تمام شده كاالي فروختله شده شلامل ماسلو خامله ايغ خامله ق لاديغ ا يلر
صبحانهغا ير ايتزاغدوغ ااستوريزه كوچک و بزرگغكشلک مايتغخامله صلبحانهغ كلره
ااستوريزهغ ا ير اوليه)
سللربار جللذب شللده كارخانلله غ انحرافللات مللواد غانحرافللات دسللتمزد غانحرافللات
سربارغاضافه يا كسر جذب سربارغخريد ملواد اوليه شلير غشل رغ )...هزي له دسلتمزد
مستشيم ارس ل ترل سربار كارخانه شامل شوق و دستمزد كير مستشيم غ مواد كيلر
مستشيم

نمک غ فلفل غ سيتراتغ اسانسغسيترات سديم ت اريغ كلرغ اسيد سولفوريکغ

برموزولغ كارتوغ مايت ا يرغافشره كاكوتي غ ا سلتيکغ گل بغ كلارتو  3اليله سلفيد
غمارگاريوغ بطري  7/4ليتري غشيشهغ درب شيشهغ درب بطريغ ملواد شلوي دهغ ملواد
شيمياييغ ليبلغ شير خشک)
هزي ه اياب و ذهاب غ هزي ه آزمايش و آزمايشگاهغ هزي ه مل و نشل به داخل غاضلافه
كاري غدستمزد ايام مرخفي غاوقات تلف شدهغبيمهغسوخو و روش اييغ تلفلو و e -
 mileغ ابللزار آالتغ ضللايعات غهزي لله ن افللو كارخانللهغ اسللته ک ماشلليو آالت غ
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استه ک ساختمان كارخانهغتعميرات و نگه داري ماشيو آالت و ت هيلزات تعميلرات
ساختمان و محوطه

هزینه ها
هزي ها به  2قسمو هزي ه هاي اداري تش ي تي و توزيلت و فلروش تشسليم ميشلود
هزینه های توزیع و فروش:
هزي ه شوق سرارستانغ فروش دگان غران دگان) غهزي ه ملل بله خلارمغ ملزوملاتغ
سوخو وسائط نشليهغ استه ک وسائط نشليهغاسلوغآگهي و تبليااتغسررسليدغ هزي له
تعميرات وسائط نشليهغ هزي ه بيمه ثالث وسائط نشليه
هزینه های اداری:
هزي ه بهرهغكارمزد بان يغ هزي ه بيمه مطالبات بلان يغ هزي له شلوق ارسل ل اداري غ
بيمه ارس ل اداريغ تلفوغ تمديد و صدور اروانهغ هزي ه مسافرتغ هزي ه اذيراييغ هزي ه
آبدارخانه هزي ه استه ک اثاثه اداريغ هزي ه اسو اداريغ خدمات سابداريغ
سایر درآمد ها:
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درآمللدهاي متفرقلله غ درآمللد جريملله غ درآمللدهاي كيللر مترقبلله غ درآمللد اصللل از
فروش هاي جزء

کسور در آمد:

ماليات بر درآمد

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه:
سللابداري صلل عتي كارخانهشللامل  5ببللش مهللم و اساسللي اسللو:

سللابداري

موادغ سابداري شوق و دستمزدغ سابداري سربار كارخانله غ سلابداري انبار بله
علو اي ه كاالي در جريان ساخو مرتبا به انبار م تشل شده و بلراي مر لله بعلد بلر
ميگردد).
ايو كارخانه بر مب اي هزي ه يلابي مر لله اي قيملو تملام شلده تملام محفلوالت را
محاسبه مي ك د.همچ يو داراي ايش بي ي هايي برايهزي ه هاي بودجه اي مي باشد كه
درآخر هر سي ل انحرافات محاسبه شده و داليل آنها نيز بررسي ميگردد.
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سيستم هزي ه يابي مر له اي به ايو صورت مي باشد كه ابتدا هزي ههاي ان لام شلده
را گردآوري نموده و هزي ه هايرا به وا د هاي توليدي تسهيم مي نماي د .هزي ه ها به
وقوع زمان گرد آوري شده ولي تا زماني كه عمليات ساخو به اايان نرسيده محاسبه
قيمو تمتام شده با مش تي مواجه اسو از ايو رو براي بدسلو آوردن قيملو تملام
شده از گزارش هزي ه توليد و معادل آ اد محفوالت توليد شده استفاده مي شود .
بهاي تمام شده يک وا د كاالي ساخته شده در اكثر كارخان ات از طريق تشسيم جمت
هزي لله هللاي توليللدي بللر مشللدار محفللوالت سللاخته شللده طللي يللک دوره محاسللبه
ميشود.محفوالت كارخانه طي چ د مر له توليدمي شوندوبعضي از محفوالت ماده
خام دايره اي ديگر به شمار مي روند.

از نشطه ن ر مديريو داش تو ارقام كلي در ملورد هزي له هلا نملي توانلد جهلو اعملال
ك ترل موثر واقت شود ب ابر ايو در ايو مركز بهاي تمام شده يک وا د كاالي ساخته
مي شود .
هزي ه هاي واقت شده در هر دايره را به ساب بهاي كاالي در جريلان سلاخو هملان
دايره بده ار مي ك د غكاالي در جريان ساخو براي تعيليو بهلاي تملام شلده كلاالي
توليد شده به صورت معادل آ اد ت ميل شده بيان مي شود.براي بدسو آوردن بهاي
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تمام شده از گزارش هزي ه توليد استفاده مي شود .ضايعات ايو كارخانه معموال كير
عادي و كير قابل فروش اسو و ارزشي ندارد مان د به هلدر رفلتو شلير خلام ه گلام
عمليات ااستوريزاسيون شير؛ايو ضايعات معموال به بهاي تمام شده محفوالت سالم
اضافه مي شود و ثبو آن به طريق زير ان ام ميگردد:
***

ضايعات كير عادي

كاالي در جريان ساخو ***
براي بدسو آوردن مواد مفرفي از گزارش مفرر ملواد و صلورت دريافلو شلير
خام در ماه استفاده ميشودو ثبو خريد مواد به صورت زير مي باشد:
ك ترل مواد شير)

*****

سابهاي ارداخت ي/چ هاي ارداخت ي/ص دوق/بانک *****
وقتي از شير براي توليد محفولي مث ا ير سفيد استفاده مي شود ثبو زير صلورت
مي گيرد كاالي در جريان ساخو
ا ير سفيد) ***
ك ترل مواد شير) ***
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هر يک از اق م مواد خريده شده اعم از مستشيم و كير مستشيم به تف يک در كارتهلاي
مواد به ثبو مي رس د.جمت اق م م درم در كارت هاي مواد بايد با مانده ساب مواد
در دفتر كل مطابشو داشته باشد.
ثبو هزي ه ها در دفاتر براساس مدارک اوليه صورت ملي گيلرد كله بايلد بررسلي و
تاييدگرديللده و اللس ازصللدور سلل د مربوطلله در دفاترروزناملله وكللل ثبللو شللود.
دفاترشامل دفاتر كارخانه فشط ميباشد و كليه ساب هاي ملالي نيلز در همليو دفلاتر
كارخانه ثبو مي شود .مث همانطور كه بيان شد ساب هاي ص دوق غدريلافت ي هلا
غارداخت ي ها غبانکغت بواه گردان در كارخانه نگله داري ملي شلود .شوق و دسلتمزد
كارك ان توليد نيز از طريق دفاتر كارخانه ثبو ميشود.
بدهي هاي مربلو بله ماليلات بلر درآملد غوام ارداخت لي بل لد ملدت و سلاير بلدهي
ها بيمه)در دفاتر كارخانه ثبو ميشود.
مدارک اوليه براي مواد شامل قلب

درخواسلو خريلد ملواد غقلب

تحويلل ملواد و

گزارش برگشو موادغ فاكتور خريد مواد و تبفيفات و ...مي باشد.
مدارک اوليه براي دستمزد شامل كارت اوقلات كلار كله سلاعو كلاري هلر كلارگر و
اضافه كاري در آن ثبو ميشود غمي باشد.
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و باالخره مدارک اوليه براي سربارو كليه هزي ه هاي كيرمستشيم توليد س د هاي تهيه
هاي آب و برق غغكليه فلاكتور هلاي خريلد ملواد كيلر

شده براي ثبو استه ک غقب

مستشيمغكارت اوقات كاردستمزد كارك ان كير مستشيم توليلد و ملواردي از ايلو قبيلل
شامل مي شود.
حساب کسر و اضافات مواد:
ايو

ساب معموال براي مواد كير مستشيم بسته ب دي ) غ گ ب غوانيل غ مارگلاريو

شير خشک غاستو ب يزر و ...استفاده مي شود.چون مواد مستشيمي مان د شير و خامه
معموال در انبار باقي نمي ماند و برايتوليد سريعا مفرر مي شود كسري و اضافات
مواد براي آنها به ندرت اي اد مي شود .چ انچه موجودي واقعلي ملوادكمتر از مانلده
كارت هاي مواد باشد كسري انبار اي اد مي گردد.
همچ يو اگر موجودي واقعي مواد انبار بيشتر از مانده كارت هاي مواد باشد اضافات
انباروجود خواهد داشو .داليل وجود كسري يا اضافات انباردر ايو مركز توليدي:
 -7اشتباه در ثبو مشدار مواد وارده يا صادره در كارت انبار
 -2اشتباه در ثبو قب

و واله انبار

 -3ضايعات مواد در انبار
 -5اخت س و سرقو مواد
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 -4اشتباه انباردار
 -6وادث مبتلفي كه مم و اسو اتفاق بيفتد.
چ انچه دراايان دوره هاي كسري يا اضافي ملواد انبلار قابلل م

له نباشلد مانلده

كارت ها اص ح مي شود ولي اگر كسري يا اضافي موجودي انبار قابلل توجله باشلد
بايد ثبو هاي زير ان لام گلرددغ در صلورت وجلود كسلري انبلار ثبلو زيلر صلورت
مي گيرد:
XX

ساب كسري و اضافي انبار

XX

ك ترل مواد ش ر)

در صورت وجود اضافي مواد انبار ثبو زيررا ان ام مي ده د:
ساب ك ترل مواد ش ر)

XX

ساب كسري و اضافي انبار

XX

ساب كسري و اضافات يک ساب موقو اسو كه در اايلان دوره ملالي بلا سلاب
سود و زيان بسته مي شود.
اگر هزي ه هايي كه به بهاي تمام شده مواد اوليه مثل شير اضافه مي گلردد مشلب
نباشدبا توجه به ت ارب گذشته از يک نرخ براي تعييو هزي ه هاي واقعي كله بله نلرخ
ايش بي ي هزي ه هاي تهيه وتحفيل مواد موسوم اسو استفاده ميشود.
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ب ابرايو سابي به نام ايش بي ي هزي ه هاي تهيله و تحفليل ملواد كله داراي مانلده
بستان ار اسو در دفتر كل م ور مي گردد و ثبو آن به صورت زير مي باشد:

ساب ك ترل مواد

XXX
XX

ص دوق  /بانک  /چک ارداخت ي ***/ارداخت ي/

X

ايش بي ي هزي ه هاي تهيه و تحفيل مواد

اس از دريافو اس اد هزي ه هاي واقعي ان ام شده مربلو بله تهيله ملواد ثبلو زيلر
صورت مي گيرد:

معلللللليو

XX

ساب ك ترل تهيه و تحفيل مواد ش ر)
هزي ه مل
ساير هزي ه ها
بانک/

سابپرداخت ي/ص دوق

كللللللل

كللللللل

X
X
xx
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ساب ك ترل تهيه و تحفيل مواد و ساب ايش بي لي هزي له هلاي تهيله و تحفليل
مواد در اايان دوره بسته مي شودو اخت ر ايو دو ساب به سلاب تعلديل هزي له
هاي تهيه و تحفيل مواد بده اران يا بستان ار مي گردد و ثبو آن بله صلورت زيلر
صورت مي گيرد:
ساب ايش بي ي هزي ه هاي تهيه و تحفيل مواد

XX

ساب تعديل هزي ه هاي تهيه و تحفيل مواد

X

ساب ك ترل تهيه وتحفيل مواد

XXX

چ انچه ي ي از قسمو هاي توليدي براي ساخو محفول نياز به مواد داشته باشد بلا
ت ميل فرم درخواسو موادغمواد مورد نيازراازانبلار دريافلو ملي ك لد و سلابداري
ص عتي مواد صادره به خط توليد را به روش اوليو صادره او اولليو وارده محاسلبه
مي ك د غ روش نگه داري آن دائمي مي باشد و ثبو زير را ان ام ميدهد:
ساب ك ترل كاالي در جريان ساخو

XX

ك ترل مواد

XX

ثبو بابو صدور مواد مورد نياز از انبار به خط توليد
هم چ يو اگر مواد خريداري شده برگشو داده شود به فروش ده) اوال مم و اسو بله
داليل زيربرگشو داده شود.
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اگر مواد شير باشد به دليل آب اضافه نملودن فروشل ده بله شلير و يلا ترشلي آن و
مركوب نبودن
 )7اگر مواد مورد ن ر ساير مواد كير مستشيم باشد مم و اسو به داليل مبتلفي
از جمله نامطلوبي و نداشتو كيفيو و يا ايلو كله ملواد بلا نمونله درخواسلتي
مطابشو نداشته باشد برگشو داده شود.
دوما به صورت زير مواد برگشتي به فروش ده ثبو مي شود:
ساب ص دوق /ارداخت ي /بانک
ساب ك ترل مواد

XX
xx

ن ته مهم ايو اسو كه مواد برگشت ي بله فروشل ده دقيشلا هملان ملواد اسلو و از
روش هاي ارزيابي موجودي مواد استفاده نمي شود.
مم و اسو مواد برگشتي از خط توليد باشد ب ابرايو داليلي دارد مثل قطعي بلرق
كه با ايو وجود نمي توان به توليد ادامه دادغمواد صادر شده بله توليلد بيشلتر از
د مورد نياز باشد و يا عوامل ديگر.
نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار :مواد برگشتي به انبار با همان نرخي كه به
توليد صادر شده بود به انبار برگشو داده مي شود و اگر چ د نرخ موجود باشلد
با آخريو نرخ برگشو داده مي شلود.انبارداري ايلو ملواد را بارنلگ ديگلري در
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كارت هاي انبارداري و سيستم كامپيوتري ثبو مي ك لد تلا بلا ملواد خريلد شلده
اشتباه نشود.
ثبو برگشتي مواد از خط توليد به انبار به صورت زير ان ام مي شود.
ساب ك ترل مواد
ساب ك ترل كاالي درجريان ساخو

XX
XX

بابو برگشو مواد از خط توليد به انبار
* توضيحات بيشتردررابطه با ارسال مواد به خط توليد و ياخريد مواد و ثبو در
كارت ها و نرم افزارهاي انبارداري در ببش انبارداري بيان خواهد شد.
هزینه های مشترك و فرعی کارخانه :بعضي از محفوالت از ن ر فيزي ي به
ي ديگرمتفل و ايوسته اند كه توليد هم زماني دارند هزي ه هاي توليد محفلوالت
تا نشطه تف يلک يلا نشطله اي كله محفلوالت بله شل ل وا لدهاي جداگانله لاهر
مي شوند را هزي ه هاي مشترک مي گوي د.
هزي ه هاي مشترک كالبا با هزي ه هاي عمومي سربار)اشتباه گرفته ملي شلود در
الي كه وجه تمايزي بيو آن ها نيسو .هزي له هلاي مشلترک كيرقابلل تف يلک و
هزي ه هاي عمومي سربار قابل تف يک هست د .هزي ه هلاي عملومي كارخانله بليو
دواير توليد و خدماتي تسهيم مي شود.به ع وان مثال وقتي هدر ااستوريزاسيون
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شير اسو محفول اصلي شير ااستوريزه شده اسو اما در جريان ايو فعاليو ها
محفول ديگري به نام خامه اي اد مي شود كه يک محفول فرعي مي باشد يع ي
دريک فرآي د مشترک و به طور توام و هم زمان اي اد مي شوند .املا ارزش لب لي
ايو محفول فرعي به مراتب زياد اسو.
براي تسهيم هزي ه هاي مشترک بيو دو محفول فرعي و اصلي ازروش مشلداري
توليد استفاده مي شود.
به ع وان مثال اگر در مر له ااستوريزه كلردن شلير بلا صلرر 7411111ريلال
مواد و 7211111ريال دستمزد و411111ريلال سلربار 41كيللو گلرم شلير و 71
كيلوگرم خامه توليد شده باشد تسهيم هزي ه هاي مشترک بيو ايو دو محفول به
صورت زير مي باشد.
محفول
شير

توليد

نسبو

41

4/6

خامه

71

7/6

جمت

61

7

سهم هزي ه مشترک
2141111
441111
3311111

3311111*4/ 6 = 2141111
3311111*6/ 7 = 441111
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كليه اعداد و ارقام رسمي نيسو)
محفول فرعي در ايو كارخانه به صورت يک ملاده جديلد ثبلو ملي شلود يع لي
ه گامي كه شير براي خط توليد ارسال مي گردد:
ك ترل كاالي درجريان ساخو
ك ترل مواد خامه)

XX
X

ك ترل مواد شير)

XXX

ثبو باال ماده فرعي خامه) را نشان مي دهد كه براثر ااسلتوريزه شلدن شلير بله
دسو آمده اسو .روي ايو محفول فرعي هزي ه هايي ان ام مي شود يع ي ارزش
افزوده اي اي اد مي گردد و آن به يک كاالي ديگلري مان لد خامله صلبحانه و يلا
خامه شيريو ق ادي تبديل مي شود.
هر يک از عوامل هزي ه موادغ دستمزد وسربار) از قلم استانداردها و اليش بي لي
ها با هزي ه هاي ان ام شده واقعي بايد مورد بررسي و ت زيه و تحليل و مشايسله
قرار بگيرند تا قيمو تمام شده واقعي به دسو آيد و يا ك تلرل هزي له هلا و اليش
بي ي آن ها دقيق تر ان ام گيرد.
انحرار هزي ه هاي توليد از روش زير محاسبه مي گردد:
انحرار از هزي ه توليد= هزي ه استاندارد توليد – هزي ه واقعي توليد
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انحرافات مواد:انحرار مواد در ايو كارخانه براي موادي چون شل رو ملواد كيلر
مستشيم بيشتر مد ن ر اسو و محاسبه مي شود.
انحرافات مواد شلامل  2انحلرار نلرخ ملواد مفلرفي و انحلرار مفلرر ملواد
مي باشد:
انحلللرار نلللرخ ملللواد مفلللرفي= نلللرخ واقعلللي ملللواد -نلللرخ اسلللتاندارد
مواد)*مشدارموادمفرر شده واقعي
انحللللرار مفللللرر مللللواد مفرفي= مفللللرر واقعللللي مللللواد -مفللللرر
استانداردمواد)*نرخ استادارد مواد
سیستم حقوق ودستمزد شرکت :
هزي ه دستمزد بيانگر سهم نيروي كار در توليد محفوالت اسو و به ع وان ي لي
از عوامل مهم هزي ه غ مستلزم انلدازه گيلريغ ك تلرل و ت زيله و تحليلل مهلم تلر
مي باشد.
افزايش توليد كه به كاهش بهاي تمام شده هر وا د م ر مي گردد توام با افزايش
نرخ هاي دستمزد و مزاياي مربوطه موجلب افلزايش رونلد اسلتفاده از ت هيلزات
ماشي ي و ايشرفته به م ور توليد بيشتر با ساعات كمتر گرديده اسلو .تاييلرات
در استفاده از نيروي كار اكلب تاييرات در روش هاي ارداخلو الاداش را اي لاب
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مي ك د و ايو امر خود موجب تاييراتي در نحوه سابداري هزي ه هلاي دسلتمزد
مي گردد.
طبق آخريو ت زيه و تحليل هاغ ارداخو هاي دسلتمزد بله طلور مسلتشيم يلا كيلر
مستشيم بر مب اي درجه مهارت كارك ان صورت مي گيرد به ع وان مثلال ي لي از
كارك ان ايو كارخانه به علو مهارت و ت ربه خاصي كه در زمي ه انلواع توليلدات
كارخانه دارد ماهيانه  701111ريال اضافه بر شلوق دريافلو ملي دارد.ب لابرايو
انگيزهغك ترل و نحوه سابداري م اسب ايو هزي ه ي ي از مسلائل بسليار مهلم و
مؤثر در ملديريو وا لدهاي ت لاري محسلوب ملي گلردد .مشلاركو و هم لاري
كارك ان و اعتشاد آنان به اهدار و خط مشي هاي وا د ت اري غ ملي توانلد تا لد
زيادي افزايش كارايي و كاهش هزي ه هاي عملياتي را به دنيال داشته باشد .هزي ه
يابي دستمزد ت ها ي ي از عوامل مؤثر در اي اد روابط نلامطلوب بليو كارك لان و
كارفرما مي باشد .مدارک كافي كه به آساني قابل فهم بوده و در دسلترس باشلد
نيز ي ي از عوامل مهم در برقراري روابط همگو بيو مديريوغكارك ان و كلارگران
و م امت عمومي مي باشد.

چگونگی محاسبه حقوق ونحوه پرداخت آن :
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و يفه ايو دايره تهيه و ت يم ليسو شلوق و دسلتمزد و تعيليو مبلالغ خلال
ناخال

و

شلوق و دسلتمزد ملي باشلد.كليه ملدارک مربلو بله شلوق دسلتمزد

كارك ان در ايو قسمو نگه داري مي شود.هم چ يو كارگران كارخانه در اول هلر
روز كاري اول بايد ساعو شروع كارخود را در ايو قسمو با ن ارت مسئول ثبو
نماي د و در آخر هر روز كاري كل ساعو استاندارد و قانوني و اضافه كلاري آن
ها ثبو مي شود .ب ابرايو كليه اوقات كاري آنان در كارت ساعو كارت ضور و
كياب ) ثبو مي شود.
اط عاتي كه براي محاسبه شوق و دستمزد كارك ان و كارگران استفاده مي شود
شامل :
شوق اايه نرخ شوق)كه بلراي هلرروز كلاري كله هفلو سلاعو و چهلل دقيشله
مي باشد  51865ريال اسو.
يع ي براي به دسو آوردن شوق تعداد روزهلاي علادي را ضلرب در نلرخ فلوق
مي نماي د  .ق مس و كه ي ي از مزاياي كارك ان و كارگران مي باشدغدر هر ملاه
 81811ريال به شوق كارك ان اضافه مي گردد ق اوالد نيز به شلوق كارك لان
اضافه مي گردد براي  3فرزند معادل 3روزدسلتمزد يع لي  )3*51865وبلراي 3
فرزند بيشتر معادل  6روز دستمزد محاسبه و به شوق اضافه مي شود.
24

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل
ورد و قابل ویرایش این گزارش کار آموزی با قیمت فقط
سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه
کنید www.asemankafinet.ir.
بيمه سهم كارگر معادل  1/1شوق اايه بدون مزايا مي باشد يع ي اگر كارگري در
ماه  21روزكاركرده باشد:
ق بيمه

)21* 51865 * %1 = 41271

كسورات شامل مساعدهغكاالغماليات شوقغ بيمه سهم كارگر بيمله سلهم كارفرملا
همراه با بيمه سهم كارگر به سلازمان تلاميو اجتملاعي ارداخلو ملي شلود و بله
ع وان يک هزي ه كيرمستشيم ش اسايي مي شود)
ساعات كارواقعي در هر هفته  55ساعو مي باشد و اضافه بلر آن اضلافه كلاري
محسوب مي شود كه براي دستمزد فوق العاده اضافه كاري  %51اضافه بلر ملزد
هر ساعو كاري ارداخو مي شود.
فعاليللو كارخانلله جمعلله هللا نيللز ان للام مللي شللود بلله جللز روزهللايي چللون
روزعاشوراغشهادت اميرالمؤم يو ع) غ والدت املام زملان ع)،غعيلد كلديرغ اولليو
روز سال شمسيغر لو ايامبراكرمغ عيد سعيد فطرو شهادت امام رضا ع).
در روزهاي جمعه 51درصد اضافه برمزد هرساعو كارواقعي ارداخو مي شلود.
فوق العاده اضافه كاري و جمعه كاري بله سلاب ك تلرل سربارسلاخو بلده ار
مي شود.

دستمزد اوقات تلف شده:
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اوقات تلف شده در اكثر مواقت به خاطر قطت جريان برق صل عتي يلاخراب شلدن
ناگهاني ماشيو آالت صورت مي گيرد.اوقات تلف شده درايو كارخانله بله ع لوان
يک هزي ه كيرمستشيم تلشي مي شود و به سلاب ك تلرل سلربار سلاخو بلده ار
مي شود.
پاداش کارکنان :معموال در اايان هردوره مالي مبلاي به ع وان الاداش وعيلدي
ساالنه به كارگران و كارك ان ارداخو ملي شلودغايو مبللغ توسلط هيلات ملديره
كارخانه تعييو مي شودغ براي ااداش اايان سال ذخيرهاي طي سال در هرماه در
ن ر مي گيرند تاازباال رفتو قيمو تمام شده كاال در اايان سلال جللوگيري نماي لد
ب ابرايو در اايان هر ماه ساب ذخيره ااداش به ك ترل شوق و دستمزد اضلافه
مي گردد:
ك ترل شوق و دستمزد

XXX

ذخيره ااداش كارك ان

XXX

ثبو ااداش ها – ماه به ساب ذخيره ااداش
در اايان سال كه الاداش كارك لان و كلارگران ارداخلو گرديلد ثبلو زيلر ان لام
مي شود:
ساب ذخيره ااداش

XXX
26

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل
ورد و قابل ویرایش این گزارش کار آموزی با قیمت فقط
سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه
کنید www.asemankafinet.ir.
XXX

وجه نشد/بانک
ذخیره دستمزد ایام مرخصی:

مطابق قانون كار به كارگران در مدتي كه از مرخفي استحشاقي استفاده مي ك دغ
شوق ارداخو ملي شلود.يع ي هركلارگر بلا ان لام  77ملاه كلار  72ملاه شلوق
مي گيردغچون در زمان مرخفلي بله سلاب ك تلرل شلوق و دسلتمزد بلده ار
مي شود:
ك ترل شوق و دستمزد
ذخيره دستمزد ايام مرخفي

XX
XX

ثبو ذخيره دستمزد ايام مرخفي ماه................
و در زمان ارداخو دستمزد مرخفي كارگران ثبو زير ان ام مي شود:
ساب ذخيره دستمزد ايام مرخفي
وجه نشد /بانک

XX
XX

ثبو ارداخو دستمزد مرخفي آقاي .........................................
ثبو شوق و دستمزد در هر ماه به ش ل زير ان ام مي گيرد:
کنترل حقوق و دستمزد
ذخيره ااداش كارك ان
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ق بيمه اجتماعي سهم كارگر)
مساعده
كاال
ساب ذخيره دستمزد ايام مرخفي
شوق ارداخت ي
ثبو شوق  .................................ماه .
ثبو هزي ه بيمه اجتماعي كارك ان و يا بيمه بي اري به صورت زير ان ام ميشود:
هزي ه بيمه اجتماعي

XX

هزي ه بيمه بي اري

XX
ق بيمه ارداخت ي

XXXX

ضم ا ق بيمه اجتماعي سهم كارفرما  %21شوق و دستمزد و ق بيمه بي لاري %3
شوق دستمزد مي باشد.ثبو سهميه شوق و دسلتمزد بله هلر ببلش بله شل ل زيلر
صورت مي گيرد تا مشب

شود هر دايره چه مشدار هزي ه شوق در بر داشته اسو:

ك ترل كاالي در جريان ساخو

XXX

ك ترل سربار ساخو

XX

ك ترل سرباراداري خدماتي)

X
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X

ك ترل سربار فروش

ك ترل شوق و دستمزد

XXXX

هزي ه بيمه اجتماعي

X

هزي ه بيمه بي اري

X

ساب كاالي در جريان ساخو معادل شوق و دستمزد مسلتشيم بلده ار ملي شلود.
ساب ك ترل سربار ساخو معادل شوق و دستمزد مسلتشيم و كيلر مسلتشيم مان لد
بيمهغسهم كارفرماغ ق بيمه بي اريغهزي ه دستمزد اوقلات تللف شلدهغهزي ه دسلتمزد
ايام مرخفيغ ذخيره ااداشغ اضافه كاري و اق م مربو به شوق و دستمزد مستشيم
و كير مستشيم كارخانه بده ار مي شود.
ساب ك ترل سربار اداري و خدماتي معادل دسلتمزد كيرمسلتشيم كارك لان اداري و
خدماتي بده ار مي شود.
و ساب ك ترل سربار فروش معادل دستمزد كيرمسلتشيم كارك لان فلروش بلده ار
مي شود.
با ثبو فوق ساب ك ترل شوق و دستمزد بسته مي شود .ثبو ارداخو كليله ملوارد
ارداخت ي مربو به شوق و دستمزد:
شوق ارداخت ي

XX
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XX

وجه نشد /بانک

بابو ارداخو شوق و دستمزد ارداخت ي ماه .................................
ق بيمه ارداخت ي

XX

بانک

XX

بابو ارداخو بيمه كارگروكارفرما
ضم ا ايو شركو از ارداخو ماليات شوق معار مي باشد.
توضیحاتی راجع به برخی از کسورات دستمزد:
بيمه  :وا دهاي ت اري مزاياي گوناگوني از قبيل ق مس وغ ق اوالد غبيمه و كيره را
براي كارم دان خود فراهم مي نماي د.تسهيم هزي ه هاي مربلو بله كسلور اختيلاري
فوق بيو وا د هاي ت اري و كارم د به ترتيبي كه سلهم كارم لد در ليسلو شلوق و
دستمزد از مبلغ دريافتي وي كسر گرددغ موضوعي عادي مي باشلد .در ملواردي كله
كارخانه ق بيمه را ايش ارداخو كرده باشد يک ساب دارائي تحو ع لوان « اليش
ارداخو بيمه عمر و تفادفات » غ افتتاح نموده و مبلالغ ارداخت لي را بله ايلو سلاب
بده ار مي نماي لد و در ه گلام تهيله ليسلو شلوق و دسلتمزد مان لد سلاير ملواردغ
نگاهداري دفاتر و مدارک معيو كه مانت ارداختي به هر يک از كارك ان را نشان دهد و
هم چ يو وجود دو يا چ د ساب دفتر كل ضروري مي باشد.
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پرداخت مساعده(علی الحساب):
ارداخو مساعده به كارك ان و كارگران مم و اسو به داليل گوناگون صلورت گيلرد.
علي الحساب مم و اسو به صورت وجه نشدغ مواد يا كلاالي سلاخته شلده باشلد بله
م ور اعمال ك ترل هاي مؤثر فرمي تحو ع وان « م وز ارداخو علي الحساب » تهيه
مي گردد و توسط مسئول مربوطه تائيد و به سابداري

شلوق و دسلتمزد) ارسلال

مي شود .به م ور نشان دادن دريافت ي هاي وا د ت اري غ يک ساب دارايي تحلو
ع وان « ايش ارداخو شوق و دستمزد» مم و اسو افتتلاح شلود كله بابلو ارداخلو
هاي علي الحساب بده ار مي شود.
در مواردي كه علي الحساب ارداخت ي به صورت موجودي ج سي باشلد و بلا بهلاي
تمام نشد و به ساب كارك لان م لور شلودغ سلاب ملواد يلا كلاالي سلاخته شلده
بستان ار شود .در صورتي كه موجودي هاي مزبور به بهائي بيش از بهاي تمام شده
به ساب كارك ان م ور شود طلرر بسلتان ار در سلاب فلروش عملل شلود .در
صورتي كه موجودي هاي مزبور به بهايي بيش از بهاي تملام شلده وللي بله مراتلب
كمتر از بهاي فروش به ساب كارك ان م ور شود سابي تحو ع لوان فلروش بله
كارك ان يا فروش داخلي افتتاح مي شود .ه گام تهيه ليسو شوق و دستمزدغ دريافتي
كارك ان در ايو ليسو ثبو شده و مبلغ علي الحساب از مبلغ ارداختي به كارك ان كسر
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مي شود .مبلغ عللي الحسلاب كله بلديو ترتيلب از دريلافتي كارك لان مربوطله كسلر
مي شود به « ساب علي الحساب شوق و دستمزد» بستان ار مي شود.
کنترل های الزم برای کارکردها وپرداخت حقوق :
همان طور كه بيان گرديدغ شوق و دستمزد بر مب اي كارت ساعو كارت اوقات كار)
و ساير اط عات ارائه مي شدغ به دايره شوق و دستمزدغمحاسبه ملي شلود .ملدارک
مزبور اط علات الزم بلراي محاسلبه انحرافلات دسلتمزد در ارتبلا بلا هزي له هلاي
استاندارد فراهم مي آورد.
اط عات الزم براي محاسبه انحرافات دستمزد شامل سلاعات كلاركرد واقعلي غ نلرخ
واقع ي دستمزدغ مبلادالت اسلتاندارد بلراي توليلد واقعلي و نلرخ اسلتاندارد دسلتمزد
مي باشد .كليه نرخ هاي بودجه و استاندارد توسط مه دسيو امور مالي و سرارسلتي
با ن ارت مديرعامل س يده شده اسو  .ثبلو دسلتمزد واقعلي بلدون در ن رگلرفتو
كسورات به صورت زير مي باشد:
ك ترل شوق و دستمزد
شوق ارداخت ي

XX
XX

همچ يو در زمان تسهيم هزي ه ها ثبو زير صورت مي گيلرد بلدون در ن لر گلرفتو
هزي ه هاي بيمه و ساير ك ترل ها) :
32

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل
ورد و قابل ویرایش این گزارش کار آموزی با قیمت فقط
سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه
کنید www.asemankafinet.ir.
كاالي در جريان ساخو

XXX

انحرار نرخ دستمزد

XX

انحرار كارائي دستمزد

XX

ك ترل شوق و دستمزد

XXXXXXX

انحرافات دستمزد از فرمول زير محاسبه مي شوند
ساعات كارواقعي* نرخ واقعي دستمزد – نرخ استاندارد دستمزد)= انحرار نرخ دستمزد
نرخ استاندارد دستمزد* زمان واقعي دستمزد – زمان استاندارد دستمزد)= انحرار كارائي دستمزد

کنترل سربار کارخانه:
يک ساب ك ترلي و موقو اسو وهمچ يو ي ي از اجزاي اصلي قيمو تمام شده كاالي
توليد شده مي باشد.با استفاده از ايو ساب مي توان بسياري از هزي ه ها را ك تلرل
نمود وبهتريو شيوه توليد از طريق كاهش ايو هزي ه را برگزيد.
در ايو كارخانه از نرخ جذب سربار سلاخو بله م لور تبفلي

سلهم م اسلبي از

هزي ه هاي سربار به محفوالت استفاده مي شود.
سربار ساخو معموال به هزي ه هايي چون مواد كير مستشيم غدستمزد كير مسلتشيم و
ساير هزي ه هايي كه به آساني قابل ش اسايي يا به طور مستشيم قابل م ور شدن به
محفوالت و مرا ل توليد نيست د اط ق مي شود .
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اس سربار توليد شامل كليه هزي ه هاي توليد به جز هزي ه هاي مواد مفرفي مستشيم
و دستمزد كارك ان مستشيم توليد جزيي ازهزي ه هاي توليد به شمارميرود.در ابتلداي
دوره مالي و به م ور محاسبه سربار محفوالتي كله طلي دوره ملالي سلاخته ملي
شوند بااستفاده ازمب اي ازايش تعييو شده نرخي را به دسو مي آورند كه نرخ جذب
سربار كارخانه اسو.
برآورد هزینه های سربار:
ايو مر له از كار سابداري ص عتي بسيار مهم اسو چلون اگلر بله واقعيلو بيشلتر
نزديک باشد مديريو را در تفميم گيري ها ياري مي ك د.
براي ايو كار شركو از نتاي ،به دسو آمده از تسهيم هزي ه هلاي سلربار كله نشلان
ده ده سهم هزي ه هاي سلربار واقعلي هريلک از دوايلر توليلدي ملي باشلد اسلتفاده
مي ك د.
ايش بي ي ها بر اساس هزي له هلاي تسلهيم شلده دوره قبلل ملاه قبلل ) صلورت
ميگيرد .بودجه متداول)
براي تسهيم هزي له هلاي سلربار ابتلدا كليله هزي له هلاي عملومي و اداري وفلروش
مشب

و گردآوري شده و با توجه به مب اي تسهيم ايو كار ان ام مي شود.

مب اي تسهيم هزي ه هاي شركو فرآورده هاي لب ي لب وش به صورت زير ميباشد:
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هزینه ها

مبنای تسهیم

هزي ه بيمه اجتماعي كارك ان

دستمزد مستشيم

بيمه وادث ناشي از كار

تعداد كار ك ان

هزي ه بيمه ساختمان وماشيو آالت

ارزش هر يک از آنها

هزي ه سوخو و روش ايي

مسا و زير ب ا

هزي ه برق ص عتي

ساعو كار ماشيو

هزي ه رفاهي كارك ان

تعداد كار ك ان

هزي ه آب

برآورد هاي ف ي

هزي ه مل

مواد مفرفي

هزي ه سر ارستي

تعداد كار ك ان
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هزي ه تلفو

تعداد م المات

هزي ه تعميرات ساختمان

مسا و زير ب ا

هزي ه تعميرات ماشيو آالت

ساعو كار ماشيو آالت

هزي ه آزمايش و آزمايشگاه

مشدار محفوالت توليد شده

هزي ه سوخو وسايل نشليه

ساعو كار كرد وسيله نشليه

هزي ه آگهي

مشدار محفول توليد شده
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هزي ه هاي واقعي سربار با استفاده از مب اهلاي م اسلب و تعيليو شلده در بلاال بليو
دواير توليدي تسهيم مي شونداما چون هر ماه

م توليد تايير مي ك د هزي له هلا از

ك ترل خارم مي شوند غ به هميو دليل كارخانه فرآورده هاي لب ي لب وش از سربار از
ايش تعييو شده استفاده مي ك د .
در الي كه با توجه به سيستم هزي ه يابي مر له اي بهلاي تملام شلده را ملي تلوان
بدون نرخ هاي جذب سربار محاسبه كرد اما ايو كار به خاطر تلورمي كله در كشلور
موجود اسو از ن ر مديريو شركو مفيد نيسو و براي بدسو آوردن سود واقعلي از
نرخ جذب سربار بر اساس مشدار محفول توليد شده كيلو گرم)بلراي هلر دايلره بله
صورت جداگانه محاسبه مي شود.
برآوردهزي ه هاي سربار
نرخ جذب سربار براي هر كيلو گرم محفول =
مشدار محفول توليد شده

همچ يو نرخ جذب براي سربار ثابو و متاير هم با اسلتفاده از فرملول بلاال محاسلبه
مي شود كه فشط صورت كسر سلزبار متايلر بلرآورد شلده يلا ثابلو بلرآورد شلده
مي باشد و تا اايان دوره م ک محاسبه سلربار محفلوالت توليلد شلده همليو نلرخ
جذب سربار اسو.
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سربار واقعی کارخانه:
ايش بي ي هزي ه هاي واقعي سربار كارخانلهغانتباب مب لاي تسلهيم و محاسلبه نلرخ
جذب سربار همگي قبل از وقوع و ابو هزي ه هاي واقعي صورت مي گيرد.
هزي ه هاي سربار واقعي مستشل از هزي ه هاي سربار جذب شده ابو مي شلود و در
اايان هر دوره مشب
واقعي تبفي

به دواير توليدي تسهيم مي شلود.در اايلان هلر ملاه سلربار

يافته به هر دايره و سربار جذب شده آن دايره مورد ت زيه و تحليل

قرار مي گيرد  .مشايسه بيو ار قام واقعي و ايش ئبي ي شده مم و اسلو بله محاسلبه
انحرافات م ر شود.
مست دات ثبو هزي ه هاي سربار واقعي غ اس اد و مدارک اوليه ايسو كه شامل مدارک
و فاكتورهاي خريد غبرگ هاي در خواسو موادغ كارت هلاي ثبلو اوقلات كلار و ........
مي باشد.كليه هزي ه هاي سربار واقعي به علو وجود سرففل ها ي زياد در سلاب
ك ترل سربار ساخو ثبو ميشود و بلع س سربار جلذب شلده در بسلتان ار سلاب
ك ترل سربار ساخو ثبو ميشود كه به ندرت با هم مساوي مي شلوند.ثبو روزنامله
مربو به جذب هزي ه هاي سربار در ايو كارخانه به صورت زير ان ام مي شود:
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كاالي در جريان ساخو ***
ك ترل سربار ساخو ***
به مرور زمان كه سربار واقعي صورت گرفو ثبو زير ان ام مي شود:
ك ترل سربار ساخو ***
ساب چک)ارداخت ي /بانک ***
مانده بده ار ساب ك ترل سربار بيانگر كسر جلذب سلربار و مانلده بسلتان ار آن
بيانگر اضافه جذب سربار مي باشد.در هر دو الو اخت ر موجود براي تعييو عللو
كسري يا اضافي مورد ت زيه و تحليل ملديريو غسرارسلتي غمه دسليو توليلد قلرار
مي گيرد.در ايو ت زيه و تحليل  2نوع انحرار مستشل ش اسايي مي شود:
-7انحرار هزي ه كه م شاء آن عوامل هزي ه اي مان د هزي ه متاير اسو.
-2انحرار رفيو ب استفاده كه ناشي از

م فعاليو و توليد مي باشد.

تجزیه تحلیل کسری یا اضافی سربار این کارخانه:
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براي محاسبه ايو انحرافات ابتدا بايد بودجه م از محاسلبه و بررسلي گردد.بله ايلو
صورت كه سربار ثابو ايش بي ي شده را با سربار متاير جلذب شلده

نلرخ جلذب

سربار  xتوليد واقعي به كيلوگرم ) جمت مي نماي د.
اخت ر بيو سربار واقعي با بودجه م از انحرار از هزي ه مي باشد كه مم لو اسلو
مساعد يا نامساعد باشد .اخت ر بيو سلربار جلذب شلده بلا بودجله م لاز انحلرار
رفيو ب استفاده مي باشد كه ايو مورد هم مم و اسو مساعد يا نامساعد باشد.
جمت ارقام مساعد ويا نامساعدانحرافات فوق برابراسو با كسري و يا اضافي سلربار
كارخانه.
مسئوليو انحرار رفيو ب استفاده به عهلده سرارسلتي اسلو؛ زيلرا ايلو انحلرار
بيانگر ستفاده نادرسو يا كمتر وبيشلتر ازماشليو آالت و ت هيلزات كارخانله اسلو .
به هر ال داليل انحرافات بايد ش اسايي شود تا در دوره هاي بعدي چ يو مشل تي
اي اد نگردد.
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اضافه يا كسر جذب سربار در اايان ماه با بهاي تمام شده كاالي فروخته شده بسلته
مي شود به ايو ترتيب اثرات خود را در بهاي تمام شده محفوالت نشان مي دهد.
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بیان نقاط ضعف وارائه پیشنهادات :

توصیه هایی برای موفقیت سازمانی :
 ITچیست؟
 ITت ولوژي اط عات)واژه اي اسو كه در برگيرنده همله اشل ال ت وللوژي بلراي
خريد غ ذخيره غمبادلهغ و استفاده از اط عات در اش ال مبتلف آن داده هاي ت لاري غ
مذاكرات صلوتي غ تفلاوير ثابلو غ تفلاوير متحلرک غ ارائله چ لد رسلانه اي و ......
مي باشد.لذا در اصط ح شامل م موعه ت يک ها و ابزار هلايي اسلو كله در جهلو
بهبي ه سازي و اشتيباني سيستم هاي فعال بر محوريو اط عات و دانش مي باشد.

نقش  ITدر صنعت:
ضور و معرفي ت ولوژي اط عات در عرصه توليد و مديريو م تهي به ايفاي نشلش
كليدي داقل در موارد ب يادي زير شده اسو:
لل ك ترل كيفيو
لل ك ترل توليد
لل ك ترل اطمي ان از سوي بازار
لل توليد ال تروني ي
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لل مديرت اايلوتها غان وباتورها و وا دهاي R&D
لل اي اد محيط مبادله اط عاتغ ف اوري و مشاركو علمي اژوهشي

کاربرد های  ITدر : R&D
تحشيق و توسعه سياسو كلي توليلد ك لدگان در جهلان املروز قلرار گرفتله و نتلاي،
بدسو آمده در تحشيق و توسعه وا لدها سياسلو هلاي توليلدي را تعريلف و تبيليو
مي ك د.از ايلو ديلدگاه وا لد  R&Dوا لدي جلانبي و بلدون مسلئوليو و دكلور و
تشريفاتي نبوده بل ه مرتبا درگير بررسي آخريو وضلعيو بلازار غ آخلريو وضلعيو
تاييرات در سليشه مشتريان و آخلريو دسلتاوردهاي ف لاوري ملي باشلد.نوآوري در
مفهوم نگرشغكاري ياتي و نوعي قابليو اويا غ در توليد و فروش خلدمات را اي لاب
مي ك د بطوري ه فعاليو اقتفادي نوگرا فراتلر از صلرر داشلتو ايلده هلاي خلوب غ
شامل تركيبي از ايده ها غ كارك ان با انگيزه و درک همراه با ش اخو و شعور نسلبو
به آنچه مشتريان مي خواه د مي باشد .ايو مهم جز با داشتو نگلاه توسلعه و تحشيلق
در تمامي اجزايک وا د ص عتي و نه صرفا ببش تحشيلق و توسلعه يلک كارخانله
قابل فول نمي باشد.
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م موعه و ايف مورد توجه در وزه تحشيق و توسعه بطور قطت با به كارگيري ITو
به ش لي دقيشتر ف اوري ارتباطات  )ICTعملي مي گردد .مهمتلريو كلاربرد هلاي IT
در وزه  R&Dعبارت اند از:
لل ك ترل كيفيو
لل ك ترل اطمي ان از سوي بازار
لل توليد ال تروني ي
لل مديرت اايلوتها غان وباتورها و محيط مشاركو
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