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 :نویسندگان
 دکتر مهدی مرادی

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
 نعیمه بیات





 :فصل پانزدهم
 

 مدیریت منابع انسانی و 
 چرخه حقوق و دستمزد
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 آشنایی با فعالیت های تجاری اصلی چرخه حقوق و دستمزد1.

 آشنایی با تصمیمات کلیدی چرخه مدیریت منابع انسانی و حقوق  و دستمزد2.

آشنایی با تهدیدات عمده در چرخه مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد و ارزیابی 3.
 کفایت رویه های کنترل داخلی مختلف برای مقابله با این تهدیدات

آشنایی با مزایای استفاده از فناوری های نوین به منظور افزایش کارایی و اثربخشی 4.
 فعالیت های مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

 آشنایی با تصمیمات کلید مطرح در مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد5.

 :پس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می شود
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 جدا بودن مدیریت منابع انسانی از سیستم حقوق و دستمزد در اغلب سازمان ها

مدیریت 
سیستم حقوق  منابع انسانی

 و دستمزد
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 استخدام نیروهای جدید

 آموزش

 به کار گماشتن و تعیین شغل

 تعیین پاداش

 ارزیابی عملکرد

 اخراج داوطلبانه و یا غیر داوطلبانه
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به هنگام   
کردن 

فایل های  
 اصلی

اثبات صحت 
اطالعات 
کارکرد و 

حضور و غیاب 
 کارکنان

تهیه لیست  
حقوق و 
 دستمزد

پرداخت 
حقوق و 
 دستمزد

پردخت 
مالیات و 

 سایر کسور

فعالیت های  
اصلی چرخه  

حقوق و 
 دستمزد
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بههنگامکردنفایلهایاصلیبررایدج مارا یمیررررا 
ایجادشده اننداستخدام،اخرا ،میرررا نرخهاو واجدی

.ازاینقبرلاست
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 تغییر غیرمجاز در داده های اصلی حقوق و دستمزد•
 تفکیک موثر وظایف–
 ایجاد کنترل های دسترسی مناسب–

 به روز رسانی اشتباه داده های اصلی حقوق و دستمزد•
 کنترل صحت تغییرات ایجاد شده در حساب ها–
 استفاده از کنترل های ویرایشی–
 استفاده از روش های کنترل پردازش داده ها–
 بررسی قوانین و مجوزهای تصویب شده–

12 



دجاین رحلهاطالعامیکهموسطدوایر ختلر ررردروجی
چرخره.شده،برایچرخهحقوقودستازداجسال یشرود

حقوقودستازدبایدصحتایناطالعا جا روجدبرجسری
.قراجدهد
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 نادرست داده های اوقات کار•
 RFIDخودکردن داده های منبع با استفاده از سیستم های اطالعاتی یکپارچه و استفاده از تکنولوژی –

 استفاده از دستگاه های شناسایی بیومتریک–

 تفکیک وظایف –

 بازبینی منظم توسط سرپرستان–

 



دجاین رحلهبراساساطالعا واصرلهازدوایرر ختلر 
دجباجهساعا کاجکردکاجکنانوبراساسفایلاصلیحقوق
ودستازدکهموسطدایره دیریت نابعانسانیبرههنگرام
.شدهاست،لرستحقوقودستازدکاج ندانمهره یشود
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 پردازش نادرست حقوق و دستمزد کارمندان•
 کنترل صحت پردازش داده ها–

بازبینی لیستت حوتوو و دستت ود و ستایر شتوارش هتا       –
 توسط سرپرست

 انتشار صورتحساب درآمد برای کارمندان–

بازبینی قوانین دولتی برای حصول اط ینتان از صتحت   –
 پردازش



دایرهحسابپرداختنیباصادجناودنیکسندپرداخرت،
اجازهانتقالوجوهنقدازحساببانکیشررکتبرهحسراب

.بانکیحقوقودستازدجا یدهد
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 کارمندان ساختگی سرقت و یا صدور چک برای•
 محدودیت دسترسی به چک های سفید و ماشین امضای چک–

 محدودیت دسترسی به سیستم انتوال الکترونیکی وجوه–

 بازبینی ت ام پرداخت های صورت شرفته–

 الوام وجود مستندات کافی برای ت امی پرداخت ها–

 استفاده از حساب مجوا برای پرداخت حووو–

 تفکیک وظایف–

 تایید هویت ت ام کارمندان دریافت کننده چک–

 ایجاد کنترل های مناسب برای چک های تحویل نشده–



رخرررینفلالرررتدجچرخررهحقرروقودسررتازد،پرداخررت
بدهیهای الرامیوبراهایبهساز انهایدولتیونهادهای

الزماستشرکتدج وعد قرجاینکسروججا.براهرراست
.پرداختنااید
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 عدم پرداخت به موقع و یا پرداخت مبالغ اشتباه•
 تنظیم سیستم مطابق با قوانین موجود–

 کنترل های صحت پردازش داده ها–

 بررسی شوارش ها توسط سرپرست دایره حووو و دست ود–

 بررسی صورتحساب درآمد توسط کارمندان–
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 از دست رفتن یا تخریب داده ها•
ایجتتاد نستتاه هتتای پشتتتیبان و استتتفاده از روی هتتای  –

 موابله با خطرات
 استخدام کارمندان فاقد صالحیت•
 استفاده از آیین نامه های مناسب استادامی–
 بازبینی شواهی ها و سوابق افراد–
دریافتتت شتتواهی عتتدم ستتو  پیشتتینه از متوا تتیان    –

 استادام
 تخطی از قوانین کار•
مستندستتتازی ت تتتامی مراحتتتل استتتتادام و جتتت ب ₋

 کارمندان 
 مستندسازی نحوه محاسبه حووو و دست ود₋

 داده های اصلی نادرست و نامعتبر•
 کنترل درستی پردازش داده ها–
 محدودیت دسترسی به داده های حساس–
 بازبینی ت ام تغییرات داده های حساس–
 استفاده از سیستم های اطالعاتی یکپارچه–

 افشای غیرمجاز اطالعات حساس•
 کنترل های دستیابی به سیستم–
 رمونگاری داده ها–
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