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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با درک مفاهیم 
اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، 
مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت های اقتصادی در 
مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و 

یادگیری کار و فناوری« به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
نقش  اعتبار  یادگیرنده،  نقش  اعتبار  ملی،  هویت  تقویت  دین محوری،  اصول  بر  عالوه  حرفه ای  و  فنی  درسی  برنامه های  در 
مرجعیت هنرآموز، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوت های فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت 
و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، 

توسعۀ پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، 
موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و 
تدوین شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به ویژگی های شغل و شاغل و 
توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور 
و برنامه های درسی است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی در دو بخش دنیای 
کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط 
و تعامل هر مرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از 

اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ 
یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری با تأکید بر 
برنامۀ درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص بستۀ آموزشی است و هدف اصلی 
آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی برای 

اجرای مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، 
چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی 

را شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، 
طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر 

تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز با توجه به اهمیت آموزش شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت 

منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
و  صالحیت ها  از  بهره مندی  و  عزیز  هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 

شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه





کلیات
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مقدمه 

در روش نوين برنامه آموزشي هدف کاربردي تر شدن آموزش و نزديک  شدن دنياي 
آموزش با دنياي حرفه اي و ارتباط مفهومی آموزش با واقعيت دنياي کار است. براي 
رسيدن به اين مهم بيش از چند هزار نفر ساعت کار تحقيقي در مدت قريب به 
چهار سال توسط چندين کميسيون تخصصي صورت گرفته و پس از بررسي اسناد 
و تحليل  ايران همچنين تجزيه  ر  آما پرورش و مرکز  و  آموزش  باالدستي وزارت 
استانداردهاي بين المللي کار و برنامه ريزي حرفه اي در چندين کشور مختلف و 
همچنين مشاغل موجود در کشور با توجه به حذف بعضي از مشاغل در بازار کار و 
يا ادغام و تغيير شکل برخي ديگر از مشاغل و به هنگام شدن مشاغل و حرفه هاي 
موجود و نيز تغيير در نوع جذب و به کارگيري دانش آموختگان در رشته هاي فني  و 
حرفه اي به طور کلي و رشته حسابداري و بازرگاني و امور مالي به طور اخص؛ نياز 
به تغيير در ساختار نوع آموزش از صورت دانش محض به سمت عملي و کاربردي تر 

شدن ضرورت می يابد.

از گذشت روزگار ناموخت  آموزگارهر که  هيچ  ز  ناموزد  نيز 
کس  نبـود  از  راز  دانـش  بي نيـازتـا  جـهـان   بـود  از  سر  مردم فـراز
زبانمـردمـان  بخـرد  اندر  هـر  زمان گـونه  هر  ـه  ب را  دانش  راز 
تا بــه  سنگ   انـدر   همی   بنگـاشتندگــردکــردند  و  گــرامـی  داشتند
است روشن  چراغ  دل  اندر  وز همه بد بر  تن تو جوشن   استدانش 

                                                                                             »رودکی« 
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تأکيد  حرفه اي،  و  شغلي  نيازسنجي  بررسي  براي  شده  برگزار  ديکوم1  جلسات  در 
تمامی کارشناسان از  بخش هاي صاحب نظر )نمايندگان آموزش و پرورش، بازار کار، 
سازمان هاي دولتي و...( مرتبط با رشته حسابداري بر اين مهم قرار گرفت که برنامه 
آموزش اين دروس براساس نياز بازار کار و آنچه که براي اشتغال و انجام فعاليت هاي 
مالي در سطح جامعه مورد نياز است در نظر گرفته شود و از آموزش مطالب نظري و 
تئوري که کاربرد چنداني براي بازار کار ندارد اجتناب شود. تأکيد بر آموزش نرم افزارهاي 
مالي و اجراي آن در کالس و کارگاه هاي حسابداري2 در کنار آموزش علمی الزاميست. 
 به همين منظور برنامه آموزشي گروه تحصيلي بازرگاني و امور اداری، رشته تحصيلي 

حسابداري براي دوره سه ساله دوم متوسطه به صورت زير طبقه بندي گرديد:

    حسابداري  وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني
       سال دهم

                        حسابداري خريد و فروش
  

    حسابداري حقوق و دستمزد
                          حسابداري اموال و انبار     سال يازدهم

         حسابداري بهاي تمام شده و مالياتي
                       حسابداري تهيه و تنظيم صورت هاي مالي       سال دوازدهم

                              
هر يک از عنوان ها داراي چند پودمان يا واحد شايستگی می باشد و با تکميل هر 

پودمان هنرجو موفق به اخذ مهارت هاي متناسب با آن پودمان می گردد. 
سيستم آموزشي در نظام جديد آموزشي مبتني بر بسته تربيت و يادگيري است 

که شامل موارد زير است:

 کتاب درسي
 کتاب راهنماي هنرآموز 

 کتاب همراه هنرجو
 نرم افزار مالی کاربردی در بازار

Developin A Curriculum 1ـ تدوين برنامه درسی
2ـ منظور از کارگاه های حسابداری همان سايت است که بايد تجهيزات کارگاهی از جمله رايانه 

برای هر هنرجو درنظر گرفته شده باشد.
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اين رويکرد آموزشي داراي چند وجه بوده و می تواند پويايي خود را حفظ کرده و 
با مشارکت هنرآموز از يک سو و منابع آموزشي )بسته تربيت و يادگيري( از سوي 
ديگر و هنرجو از بعد سوم؛ که اجزاي يک مثلث آموزش پويا و مبتني بر فعاليت و 
تعامل اجزاي آموزش باشد. نکتۀ مهم و قابل توجه آنکه در رويکرد جديد، آموزش 
مبتني بر توانايي انجام مهارت هاي کاربردي است و ارزشيابي پودمان ها بر همين 

اساس می باشد. 
الزم به ذکر است در کارگاه يا سايت حسابداری که در برنامه ريزی جديد به عنوان 
کالس معرفی شده است بايد تجهيزات الزم موجود باشد که در صفحات آينده کاماًل 
ليست آن آورده شده است. دو واحد شايستگی )پودمان( حسابداری دريافت ها و 
پرداخت ها به علت غيرقابل تفکيک بودن در فصل يک به صورت تلفيقی آورده شده 

است.
 اميد است که صاحب نظران و عالقه مندان و همکاران عزيز و بزرگوار؛ اشکاالت و 
کاستي هاي موجود را به دفتر برنامه ريزي و تأليف کتاب های درسي فني و حرفه اي 
و کار دانش اطالع داده تا موارد قابل اصالح پس از بررسي در چاپ هاي بعدي اعمال 
گردد و درجهت هرچه پربارتر شدن بسته تربيت و يادگيري ما را ياري نمايند. مشتاق 

تماس ها و پيام هاي شما بزرگواران هستيم. 
در پايان از تمام کساني که در اين راه به ما کمک و ياري نموده اند تشکر و قدرداني 

می نماييم.
                                                                                              شورای برنامه ريزی درسی  
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سخني با همکاران   

مجموعه بسته تربيت و يادگيري که پيش روي شما است تا حدود زيادي با کتب پيشين 
حسابداري متفاوت است و دليل اين تفاوت به نحوه نگرش جديد به اين گروه تحصيلي 
می باشد. به طور مثال تاکنون به آموزش مفاهيم پايه و تا حدود زيادي مباحث تئوريک 
از حسابداري پرداخته و سپس وارد مباحث حسابداري شده و هنرجو درگير بعضي از 
مباحث در حسابداري مي گرديد که شايد در سن وي و همچنين ميزان درک او از 
مطالب که در مواردي منجر به حفظ کردن برخي مطالب بدون درک مفهوم و نحوه به 
کارگيري آن دانش، از يک سو و عدم جذب هنرجويان در اين سن و با مدرک تحصيلي 
ديپلم از سوي ديگر باعث گرديد تا نوع نگرش به آموزش در رشته حسابداري تغيير يافته 
و بيشتر به سمت عملي و کاربردي تر شدن حرکت کند و لزوم به کارگيري نرم افزارهاي 

کاربردي و تعامل بيشتر بين منابع آموزشي و هنرجو و هنرآموز احساس گرديد.
از سويي ديگر نگرش جديد اين است که در يک مغازه يا فروشگاه و يا مؤسسات 
کوچک، بابت ارايه خدمات يا کاال ؛ افراد بدون داشتن هيچگونه دانش حسابداري از 
عهده کنترل و ثبت و رسيدگي به موارد مالي خود به راحتي برمی آيند. پس براساس 
تحقيقات به عمل آمده و جلسات برگزار شده با متخصصان اهل فن؛ تصميم بر اين شد 
که نوع آموزش حسابداري براساس نياز بازار کار به اطالعات حسابداري تغيير يابد، 
تا هر زمان که هنرجويان از سيستم آموزش رسمی جدا شدند با کسب اين معلومات 

کاربردي فراگرفته شده، بتوانند در بازار کار براي خود شغل مناسبي بيابند. 
اين هدف محقق و عملي نخواهد شد مگر با همکاري تمامی  هنرآموزان عزيز که با 
همسويي با اين نگرش جديد، اين سيستم را ياري و ضمن همکاري به عنوان يکي 
از مهم ترين و با    ارزش ترين حلقه هاي زنجيره سيستم نوين آموزش و تعليم و تربيت 
در به ثمر رساندن فرزندان اين مرز و بوم، هرگونه نقصان و کاستي را يادآوري نموده 

تا درچاپ بعدي مورد بازنگري قرار گيرد.
درگروه تحصيلي بازرگاني )کسب و کار( رشته تحصيلي حسابداري، کتاب اول سال 
دهم »حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني« است و مشتمل بر چهار پودمان 

مهارتي به شرح ذيل است:

1 حسابدار دريافت ها
2 حسابدار پرداخت ها

3 حسابدار تحرير دفاتر قانونی 
4 حسابدار تنخواه گردان 

5 کمک حسابدار تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانکی
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نقد و  اولين رويداد مالي که همان دريافت وجه  با  اول و دوم،  کتاب در پودمان 
مؤسسات(  فروشگاه،  )مغازه،  کاري  واحد  يک  در  مشتريان  از  دريافتني  اسناد  يا 
می باشد، آغاز و سپس به معرفي معادله حسابداري و اجزاي اصلي آن پرداخته و 
نحوه دريافت اسناد و مدارک مثبته و بررسي و تأييد و صدور سند حسابداري را 
آموزش داده و در پودمان دوم نقطه مقابل آن يعني پرداخت وجه نقد و يا صدور 

اسناد پرداختني و اسناد تضمين، پرداخته است. 
در پودمان سوم نحوه بررسي اسناد مثبته و صدور سند حسابداري و ثبت در دفتر 
روزنامه و انتقال اقالم به دفتر کل و معين و تهيه و تنظيم تراز آزمايشي به صورت 
معرفي  به  چهارم  پودمان  در  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  مقدماتي  و  ساده  بسيار 
تنخواه گردان و نحوه ثبت و نگهداري آن می پردازد  و در پودمان پنجم به يکي 
ديگر از فعاليت هاي  حسابداري وجوه نقد يعني تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانکي 
به روش هاي متفاوت پرداخته می شود. پودمان اول تا پنجم از نرم افزار حسابداري 

استفاده گرديده و در جاي خود توضيحات الزم آورده شده است.
کتاب دوم سال دهم نيز »حسابداري خريد و فروش«  است و مشتمل بر پنج    پودمان 

مهارتي به شرح ذيل است: 
1  حسابدار خريد کاال 

2  حسابدار فروش کاال
3  حسابدار تنظيم کاردکس کاال

4  حسابدار تعديالت خريد 
5  تعديالت فروش 

در اين کتاب به    نحوه کنترل مستندات خريد کاال نحوه محاسبه بهاي تمام شده کاالي 
خريداري شده و همچنين نحوه صدور سند حسابداري کاالي خريداري شده پرداخته 
است. و سپس تعريف کنترل مستندات  قبل از فروش و محاسبات آن، نحوۀ صدور مجوز 
خروج کاال و کنترل مستندات بعد از فروش کاال و محاسبات آن، صدور سند حسابداري 
فروش کاال  نحوه محاسبات و کنترل مستندات کاردکس خريد کاال و تنظيم ستون هاي 

وارده و صادره و موجودي کاردکس کاال را به روش هاي مختلف می آموزيد.
هفت گانه  هوش  مورد  در  مطلبی  يادگيری  ـ  ياددهی  فعاليت های  مبحث  در   
آن جلب  به خواندن  را  هنرآموزان  توجه  که  است  آورده شده  کتاب  در ضميمه 

می نماييم.
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 ارزشیابی
ارزشيابی در فرايند توسعه سرمايه انسانی نقش مهمی برعهده دارد. صرف نظر از اينکه 

در هنرستان يا خارج از برنامه های آموزشی رسمی يا در حين شغل انجام شود.
با  مستقيماً  بايد  و  است  مادام العمر  يادگيری  مهم  اجزاء  جمله  از  ارزشيابی 

باشد. مرتبط  حرفه  شايستگی  استانداردهای 
کتاب درسی شامل 5 پودمان است که هر پودمان از دو واحد يادگيری )شايستگی( 

تشکيل شده است. ارزشيابی در سه مرحله انجام می شود:
 ارزشيابی از مراحل واحد يادگيری که به صورت تکوينی انجام می شود و برای 

استفاده می شود. يادگيری  اصالح 
 ارزشيابی از واحد يادگيری که به صورت پايانی است و برای گذر از يک واحد 

به واحد يادگيری بعدی استفاده می شود. يادگيری 
در  يادگيری  واحدهای  در  شده  کسب  نمرات  ميانگين  که  پودمان  ارزشيابی   

می باشد. نصاب  دارای  و  است  دوم  مرحله 
عالوه بر ارزشيابی شايستگی های فنی که مستقيماً با شغل هنرجو در ارتباط است 
شايستگی های غيرفنی نظير استفاده صحيح از ملزومات اداری و وسايل کارگاه و 

نرم افزار، مهارت های اجتماعی و شهروندی، ارتباطات و ... مورد توجه است.
همان طور که در کتاب درسی مالحظه کرده ايد هر درس شامل چند پودمان و هر 
پودمان شامل يک يا چند واحد يادگيری است در رويکرد جديد هنرجويان بايد 
شايستگی های الزم را کسب کنند بدين ترتيب که حداکثر نمره هر پودمان و واحد 
يادگيری 4 است که شامل ارزشيابی مستمر 1 نمره و ارزشيابی پايانی 3 نمره است. 
هنرجويان برای کسب شايستگی در واحد يادگيری بايد حداقل نمره 2 از ارزشيابی 
پايانی کسب نمايند و حداقل يک بار امکان جبران برای کسب شايستگی واحدهای 

يادگيری برای هنرجويان وجود دارد.
نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان که البته هر پودمان ميانگين نمرات يک 

يا چند واحد يادگيری است، تشکيل می شود.

بودجه بندی پیشنهادی
بودجه بندی پيشنهادی ساالنه درس حسابداری وجوه نقد و تحرير دفاتر قانونی با 
توجه به سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران 37 هفته از اول مهرماه 
هر سال شروع و تا پايان خرداد ماه سال بعد ادامه خواهد داشت )2 هفته تعطيالت 
نوروزی يعنی 35 روز 8 ساعت کارگاهی( که زمان آموزش هر پايه تحصيلی در 
شاخۀ فنی حرفه ای و کاردانش 1480 ساعت است و ساعات کار هفتگی در اين 

شاخه حداکثر 40 ساعت و زمان هر جلسه 50 دقيقه می باشد. 
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در زير جهت استفاده بودجه بندی پيشنهادی درس حسابداری وجوه نقد و تحرير دفاتر قانونی را که 
براساس جلسه کارگاهی بينی هر روز 8 ساعت کارگاهی تنظيم گرديده است.

جدول پیشنهادی برنامه ريزی )بودجه بندی( ساالنه درس حسابداری وجوه نقد و تحرير دفاتر قانونی

مطالب مورد تدريسموضوعفصلهفته آموزش

1اول

نی
خت

ردا
و پ

ی 
فتن

ريا
د د

سنا
ت ا

داخ
 پر

ت و
ياف

 در
ت

ثب

موجودی نقد و طبقه بندی آن

اسناد تجاری1دوم

محاسبه سر رسيد اسناد تجاری1سوم

تطبيق مدارک و مستندات با آيين نامه ها و دستورالعمل های اجرايی خزانه1چهارم

معادله حسابداری1پنجم

حساب و تعريف آن در حسابداری1ششم

سند حسابداری1هفتم

حسابداری وجوه نقد1هشتم

کسر و اضافی صندوق1نهم

حساب بانک1دهم

حسابداری اسناد تجاری و نکول سفته1يازدهم

ثبت اسناد انتظامی ـ )انجام ارزشيابی(1دوازدهم

مرور فصل و ارزشيابی1سيزدهم

مرور فصل و ارزشيابی1چهاردهم

2پانزدهم

نی
انو

ر ق
دفات

ير 
حر

ت

کنترل اسناد مالی

نحوه تنظيم سند حسابداری2شانزدهم

ثبت دفتر روزنامه2هفدهم

ثبت دفتر کل و تنظيم تراز آزمايشی2هيجدهم

ثبت دفتر معين و تنظيم تراز آزمايشی معين ـ )انجام ارزشيابی(2نوزدهم

مرور فصل و ارزشيابی2بيستم

مرور فصل و ارزشيابی2بيست ويکم
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3بيست ودوم

دان
گر

اه 
خو

تن

افتتاح حساب تنخواه گردان

کنترل اسناد هزينه3بيست وسوم

ثبت نمون اسناد هزينه ـ ترميم )شارژ( تنخواه گردان3بيست وچهارم

ترميم )شارژ( تنخواه گردانبيست وپنجم

بستن )تسويه( حساب تنخواه گردان ـ )انجام ارزشيابی(بيست وششم

مرور فصل و ارزشيابی3بيست وهفتم

تعطيالت نوروزی3بيست وهشتم

تعطيالت نورزی3بيست و نهم

اخذ صورتحساب بانک ـ تهيه صورت ريز حساب بانک3سی ام

4سی ويکم

کی
 بان

رت
غاي

ت م
صور

مطابقت صورتحساب بانکی با گردش حساب دفاتر 

تعيين اقالم باز صورتحساب بانک و دفاتر4سی و دوم

تنظيم صورت مغايرت بانک به روش های متفاوت4سی وسوم

تنظيم صورت مغايرت بانک به روش های متفاوت4سی وچهارم

ثبت اسناد اصالحی طبق صورت مغايرت بانکی ـ )انجام ارزشيابی(4سی وپنجم

مرور فصل و انجام ارزشيابی4سی وششم

مرور کليه فصول و انجام ارزشيابی4سی وهفتم

طبق برنامه درس ملی صفحه48، ساعات کار هفتگی دورۀ متوسطه دوم فنی و حرفه ای متناسب با 
رشته های تحصيلی حداکثر 40 ساعت در کليه پايه ها و زمان هر جلسه 50 دقيقه می باشد. 

تبصره: زمان اختصاص يافته به هر جلسه و زمان استراحت بين آنها مجموعاً 60 جلسه می باشد و 
تلفيق دو جلسه درسی به ويژه در دوره ابتدايی مجاز نمی باشد. 



ثبت پرداخت وجه نقد/ اسناد    پرداختنی
 اسناد    انتظامی



فصل 1

ثبت دریافت وجه نقد/  اسناد دریافتنی
ثبت پرداخت وجه نقد/ اسناد    پرداختنی
 اسناد    انتظامی
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محل ارایه       

تجهيزات آموزشی    

 فضای کارگاه ـ اتاقی به ابعادحداقل 40 متر    
 یک عدد میز اداری )رایانه( هنرآموز

 16 عدد میز رایانه هنرجو 
 16 عدد صندلی با پایه ثابت هنرجو مجهز به تنظیم ارتفاع 

نیاز )در قسمت بعدی پیشنهاد گردیده   کمد کتابخانه حاوی کتاب های مورد 
است(

 کمد وسایل هنرجو با 16 فضای مجزا 
 تخته سیاه و تخته وایت برد در دو طرف کارگاه به ابعاد 150 ×100

 ویدئو پروژکتور و پرده نمایش ویدئو پروژکتور 
 رایانه 17 دستگاه )1 دستگاه هنرآموز ـ 16 دستگاه هنرجو(

 پرفراژ جگ دستی 1 دستگاه 
 ماشین حساب 17 دستگاه 

ظرفیت  با  حسابداری  کارگاه 
حداکثر 16 نفر دارای شرایط 
فضای  مناسب،  نور  و  نرمال 
کافی و میز و صندلی مناسب 
 40 حداقل  ابعاد  به  اتاقی  و 

متر 
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 اسکنر 1 دستگاه 
 پول شمار 1 دستگاه 

 زونکن 17 عدد 
 نرم افزار مالی )خزانه داری، حقوق و دستمزد، خرید، فروش، انبار، اموال دارایی ثابت( 

 نرم افزار اکسل 
 نرم افزار ثبت اظهار نامه مالیاتی 

 نرم افزار مرتبط با محتوی کتب هر سه پایه 
 کتاب های موجود در کتاب خانه کارگاه 

 یک سری بسته آموزشی کلیه کتاب های مرتبط با رشته در هر سه پایه 
 قانون تجارت

 استانداردهای حسابداری 
 آیین نامه های اجرایی خزانه 

 آیین نامه معامالتی 
 قانون مالیت های مستقیم 

 قانون مالیات برارزش افزوده 
 قانون کار 

 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی 
 آیین نامه تفکیک مخارج جاری و سرمایه ای 

 پوستر و فرم های حسابداری 
 دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین 

 چک، سفته، تراز آزمایشی، صورت مغایرت و ... به میزان الزم و یا پوستر آنها 
 قوانین بیمه اموال و تجهیزات، سازمان تأمین اجتماعی، خدمات درمانی 

 تجهيزات مصرفی
 کاغذ A4، جارو خاک انداز با دسته بلند، جعبه کمک های اولیه، پرده کپسول 
آتش نشانی مداد پاک کن، خودکار، ماژیک برای هنرآموز و هنرجو به میزان الزم 

 تراش رومیزی                   

بر  جدید  روش  كه  بدانيد  است  الزم  پيشنهادي،  تدریس  روش  به  ورود  از  قبل 
منطق بازار كار استوار است یعني هم زمان كه مهارتي باید توسط هنرجو فراگرفته 
شود دانش مرتبط با آن باید تدریس گردد گروه مؤلفين سعي كرده اند رویكرد و 

چهارچوب ارایه شده توسط دفتر تأليف را اجرایي نمایند.

تذكر
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ارایه راهکار آموزشي پيشنهادي          

در آغاز کالس هنرآموز با توجه به موارد مندرج در کتاب درسی و موارد مندرج در 
فعالیت، هنرجویان را به بحث و تبادل نظر تشویق کرده، درنهایت سعي بر آن دارد 
که هنرجو خود با راهنمایي هنرآموز به هدف آموزشي دست یابد. البته از آنجایي که 
هنرآموزان در طي تجربه هایي که در تدریس دارند می توانند با تهیه پاورپوینت مطالب 
یا تشکیل واحدي فرضي مطالب و مهارت را با همکاري هنرجویان، به هنرجو تفهیم 
کنند تا هنرجو آن مطلب یا مهارت را درک کرده و سپس از کالس خارج شود. 
به کارگیری  آموزشی  نظام  رویکردهای جدید  از  یکی  اینکه  هنرآموزان  توجه  قابل 
کتاب  تمام  در  آموزش  ام  هنگ در  می رود  انتظار  می باشد،  غیرفنی  شایستگی های 
نسبت به تدریس و الگو سازی این نوع شایستگی ها )کسب روزی حالل، درستکاری، 
امانت داری، مدیریت زمان، مدیریت منابع، صرفه جویی و ...( که در متن کتاب آمده 

است تأکید و تکرار الزم را انجام دهید، همچنین با موارد مشابه الگو سازی نمایید.
تعریفي  فعالیت فصل 1 همان طورکه مشاهده می کنید  اولین  مثال در  به عنوان 
از اسناد دریافتني یا اسناد پرداختني به میان نیامده است اما با توضیحي که در 
قسمت باالي فعالیت آمده هنرآموز باید هنرجو را به تعریف این اسناد با مثال هاي 

متعدد رهنمون شود. 
به عنوان مثال »  هنرجویان عزیز فرض کنیم که می خواهیم پول کاالیی که خریداری 

نموده ایم را بپردازیم« به نظر شما چگونه پرداخت می کنیم.
پاسخ هنرجویان این خواهد بود: وجه نقد ـ چک ...

با تشویق هنرجویانی که پاسخ داده اند، می پرسیم چه کسی می تواند راجع به چک 
کلیه  هنرآموز  پیشنهاد می گردد  توضیح دهد.  برای کالس  آن  از  استفاده  نحوه  و 
پاسخ های هنرجویان را اعم از صحیح و غلط روی تابلو درج نماید و به کمک آنها 

صحیح و غلط بودن پاسخ ها را بحث و بررسی نماید.     
البته همان طور که بیان شد مورد گفته شده یکي از هزاران روشي است که هنرآموزان 
مي توانند به کارگیرند اما منظور برنامه ریز درسي آن بوده که خود هنرجو به کشف 
مفاهیم و مهارت هایی که هدف آموزشي است دست یابد و از این روش لذت کشف 

دانش و مهارت را برده، خالقیت در او شکوفا شود.

نمایش پوستر و فيلم آموزشی    

هنرآموز توضیحات کافی درباره موضوع درس را باکمک نمایش پوسترها و نمایش 
یا  کنید  تولید  توانید  می  را  مورد  این  دهد.  انجام  ای  دقیقه  دو  الی  فیلم های    یک 
از تولیداتي که انجام شده استفاده کنید. البته این مهم می تواند در ارایه تمامی  

مطالب به کار گرفته شود.
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شرایط  به    باتوجه  را  هنرجویان  آموزشي  كتاب  آخر  تا  تقریبًا  تواند  می  هنرآموز، 
كالس به چند گروه تقسيم بندی كرده و از آنها بخواهد فعاليت های مطرح شده در 
كتاب محتوای آموزشی را در ارتباط با مباحث مطرح شده با همكاری هم كالسی ها 
بحث كرده و جداول مربوطه در كتاب را تكميل نموده و دالیل خود را برای نتایج 
به  دست آمده به صورت بحث گروهی مورد نقد و بررسی قرار داده و درصورت وجود 

اشكال با ارایه توضيحات نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
اگر هدف از آموزش به سبك جدید این است كه با توجه به شرایط و موقعيت كالسي 
بتواند براي انجام هر فعاليت برنامه ریزي كنيد. تأكيد آنكه هنرجو باید قدم به قدم با 

كمك هنرآموز به لذت كشف مفاهيم و مهارت ها دست یابد. 

ارزشيابی فعاليت مستمر
پیشنهاد می گردد سؤاالت و مسایل متنوع و از ساده به سخت را به کمک هنرجویان 
و برای هنرجویان طراحی و در کالس هم به روش دستی هم به روش نرم افزاری 
توسط  مبحث  هر  به  مربوط  مستمر  فعالیت  ارزشیابی  نمایید. سپس جدول  حل 
هنرجو به دو صورت موفق و ناموفق خود ارزیابی شود و سپس هنرآموز با ذکر دالیل 
مستند ارزشیابی نهایی را تکمیل می نماید این جدول به طور کامل و قابل استناد 
در پایان هر مرحله کار مکتوب می شود تا مستندات نمره مستمر به رویت هنرجو 

رسیده و بتواند برای مراحل بعدی شایستگی خود را اصالح نماید. 
این مرحله یکی از موارد برای تعیین نمره مستمر هنرجو است.  

در شروع و پایان هر جلسه در طرح درس روزانه خود باید زمان تدریس و ارزشيابی 
را در نظر بگيرید و سپس روش تدریس خود را طراحی كرده، اقدام كنيد.

لطفًا به خاطر داشته باشيد ابتدای شروع كالس پس از حضور و غياب چند سؤال از 
مباحث قبلی پرسيده شود تا هنرجو یقين پيدا كند كه همواره این اقدام از ابتدای 
سال تا پایان سال تحصيلی توسط هنرآموز انجام می شود. زمان این قسمت بنابر 
اهميت می تواند تغيير كند ولی پيشنهاد می گردد حدود 10 دقيقه در نظر گرفته 

شود. 

فعاليت

تذكر 1

تذكر 2
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ارزشيابی 

شاخص های مورد ارزشيابی ردیف

خودارزیابی 
هنرجو

نظر هنرآموز

ناموفقموفقناموفقموفق 

حضور به موقع و رعایت نظم و انضباط در کالس و کارگاه آموزشی 1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ...( 2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری 3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن 4

ارایۀ نتیجه گیری صحیح و مستند سازی 5

تعریف وجوه نقد و اسناد تجاری 6

آشنایی با چگونگی تکمیل اسناد تجاری 7

طبقه بندی وجوه نقد و اسناد تجاری 8

تحریر )چگونگی تکمیل( اسناد تجاری 9

نحوۀ محاسبه سررسید اسناد تجاری 10
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از كتاب های درسی سه مورد تفكر كنيد، تحقيق كنيد و بحث  پایان هر فصل  در 
كنيد آورده شده است.

هنرآموز باید با ارجاع دادن هنرجو به منابع مختلف او را تشویق به یافتن پاسخ ها 
و كنكاش در یافتن راه حل های مختلف به چالش كشانده و بهترین پاسخ  ها را ارایه 

دهند. 

تحقيق  كنيد،  تفكر  در  مباحثی  كه  می نمایيم  نكته جلب  این  به  را  هنرآموز  دقت 
كنيد و بحث كنيد آورده شده كه به شایستگی های غير فنی مرتبط است كه شما 
می دانيد به عنوان نمونه اعتبار یك حسابدار چقدر ارزشمند است. چرا كه اگر یك 
او كار را واگذار نمی كند  به  ننماید هيچگاه كارفرما  اعتبار الزم را كسب  حسابدار 
منابع،  مدیریت  زمان،  مدیریت  تخصص،  دقت،  با  مگر  نمی شود  اعتبار كسب  پس 
افراد  از طرفی یك حسابدار در تعامالت روزمره شغلی،   ... و  امانت داری  راز داری، 
متفاوتی را باید در نظر بگيرد از جمله خویشتن، جامعه كاری، خدا و محيط زیست 
بنابراین هنرجو در نقش حسابدار باید تمام این موارد را مدنظر قراردهد و با تفكر و 
بحث و تحقيق در مورد آن به مسئوليت خویش به عنوان یك حسابدار آگاه شود.  
به سؤاالت  به پاسخ گویی  نياز هنرآموز  به  با توجه  این فصل  بيان شده در  مطالب 

احتمالی هنرجویان گنجانده شده است و طرح سؤال از آنها مجاز نمی باشد.  

تفکيك  مسئوليت ها  

تفکیک مسئولیت در بخش حسابداری خزانه برای کنترل بیشتر و انجام کار به نحو 
بهتر  در هر مؤسسه یا شرکت است که نباید یک نفر تحت عنوان حسابدار مسئول 
هر دو بخش دریافت ها و پرداخت ها باشد. یا به بیان دیگر یک حسابدار که در بخش 
خزانه یک مؤسسه مشغول به کار می باشد نباید هم حسابدار بخش دریافت ها و 
هم حسابدار بخش پرداخت ها باشد، زیرا احتمال اشتباه یا سوء استفاده وجود دارد.
شما می توانید با تدریس به صورت نمایش این بخش را ملموس تر به هنرجویان منتقل 
کنید. به عنوان مثال می توانید ابتدا یک نفر را مسئول دریافت ها و پرداخت ها نمایید 
سپس منافع و مضرات این کار را درحین کار عملي فرد از هنرجویان جویا شوید و 
مطالب گفته شده را روي تخته بنویسید و اگر مطلبي مانده به آن اضافه کنید  و سپس 
دو نفر، یکي مسئول دریافت ها و یکي مسئول پرداخت ها را انتخاب و مسئولیت ها 
را تفکیک کنید حال از هنرجویان بپرسید، مضراتي که از عدم تفکیک مسئولیت ها 
ممکن است شرکت یا مؤسسه تحمل کند در این حالت بسیار کمتر اتفاق می افتد؟ و 

هنرجویان به این نتیجه برسند که باید تفکیک مسئولیت صورت بگیرد.

تذكر 1

تذكر 2
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 توضيحی در خصوص شخص حقيقی و حقوقی
شخص حقیقی، همان شخص طبیعی یا همان انسان است. هر فردی که زنده متولد 
می شود دارای یک شخصیت حقیقی می شود و با فوت این شخصیت به پایان می رسد. 
دارای یک سری خصوصیات مختص به خودش است که پس از متولد شدن آن فرد با 
آن مشخصات شناخته می شود مانند: نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، شماره 

شناسنامه و .....
شخص حقوقی همان شرکت ها هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت می رسند 
و یا به زبان ساده متولد می شوند و با انحالل شرکت شخصیت آنها به پایان می رسد و 
دارای یک سری خصوصیات مختص به خودشان هستند که با آن مشخصات شناخته 
می شوند مانند: نام شخص حقوقی، شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت، کد اقتصادی، 

شناسه ملی و ...

سند بدهی چيست؟ 
بدهی یا دین )جمع آن دیون( بیانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به 
شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بستانکار است. بدهی معموالً به دارایی واگذار شدۀ 
تعهدات  بیان  برای  استعاره  عنوان  به  می تواند  اما  دارد،  اشاره  بدهکار  به  بستانکار 
اخالقی یا سایر تعامالت اقتصادی نیز استفاده شود. بازپرداخت بدهی معموالً شامل 
دو بخش »  اصل بدهی« و بهرۀ آن است. که معموالً پرداخت بدهی در بازۀ زمانی 

مشخصی باید صورت گیرد. 
قرارداد که بین فرد قرض گیرنده و طرفی قرض دهنده منعقد می گردد، این اجازه 
را صادر می کند که فرد قرض گیرنده در قبال پرداخت مبلغی اضافه تر تحت عنوان 
بهره، از آن پول استفاده کند و در زمانی مشخص بدهی خود را به فرد قرض دهنده 
پرداخت کند و سند به معنی برگه است و برگه ای که در آن تعهد یا دین در آن 
نوشته می شود و امضا می گردد و می توان در مراجع حل اختالف به آن استناد نمود 

سند بدهی نامیده می شود.

موجودي نقد و طبقه بندي آن         

الزم به ذکر است رعایت نکات زیر در نگهداری و کنترل و طبقه بندی وجوه نقد 
توسط یک حسابدار خزانه الزامی  می باشد:

1 هر بسته را مجدداً شمارش نماید. )دو بار شمار(
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2 در همه اوقات نحوه دریافت و پرداخت وجه نقد باید دارای نظمی مشخص و 
معین باشد.

3 هنگام اخذ وجه، رسید دریافت وجه صادر و به پرداخت کننده تسلیم نماید.
4 هنگام پرداخت وجه، رسید دریافت وجه را از دریافت کننده وجه، دریافت نماید.
5 وجوه نقد دریافت یا پرداخت شده را در دفاتر یا در نرم افزار مربوطه درج نماید.

6 کلیه  مدارک دریافت و پرداخت وجه نقد را به صورت مجزا نگهداری نماید.
7 اسناد و مدارک مربوط به دریافت ها و پرداخت ها و مانده وجه نقد را در مکان 

امن و ایمن )صندوق ضدسرقت و ضد آتش سوزي( نگهداري نماید. 
لزوم،  درصورت  و  شناسایی  کارت  اخذ  وجه،  پرداخت  هنگام  در  همچنین   8

معرفی  نامه از شخصی که می خواهد وجه را دریافت نماید الزامی   است. 
9  اسناد واگذار شده به بانک ها را به موقع ثبت نماید.

10  کلیه اسناد و مدارک و وجوه نقد و مهرها باید دور از دسترس سایر افراد باشد.
هنرآموز می تواند قسمت فوق را با نمایش در سر کالس بیان نماید و اقداماتي را 

انجام دهد تا خود هنرجو به مهارت خواسته شده نایل گردد.

دالیل استفاده از اسناد تجاری      

1 عـدم جابـجـایی وجـوه نـقـد   ، بـه  دلیل حفظ امنیت و جلوگیری از سرقت آن
یا  یا تکمیل وجه کاالی خریداری شده  تهیه  از فروشنده، جهت  گرفتن زمان   2

خدمات اخذ شده
3 ارایه زمان توسط فروشنده به خریدار، جهت فروش کاالی بیشتر 

4 استفاده از اعتبار اشخاص در محیط های کسب و کار، جهت پرداخت بدهی در زمان 
آینده 

هنرآموز می تواند این دالیل را مدنظر داشته باشد و هنرجویان را طوري رهبري 
کند که هنرجو در مباحثه با دوستان و هنرآموز به این دالیل برسد و سپس به 

توضیح در این خصوص بپردازد.
در واقع در محیط های کسب و کار، هرقدر اعتبار اقتصادی شخصی باالتر )بهتر( 
باشد، یعنی همواره به موقع به تعهدات خود عمل نموده باشد، می تواند از زمان 
بیشتری جهت بازپرداخت بدهی خود استفاده نماید و طرف مقابل نیز با اطمینان 
خاطر این موضوع را قبول می کند زیرا می داند که مطالباتش سوخت نخواهد شد و 
از بین نخواهد رفت و یادآور این ضرب المثل »آدم خوش حساب شریک مال مردم 

است« می باشد. 
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نحوه صحيح صدور چك        

بانکی  از حساب های  نتوانند  باعث می شود جاعلین چک ها  از جمله مواردی که 
اشخاص برداشت نمایند عبارت است از:       

الف( تکمیل نمودن اجزا چک به صورت صحیح و درست 
ب( درج تاریخ چک به صورت عددی و حروفی

ج( درج مبلغ چک به صورت ریال و تومان
د( صدور چک در وجه شماره حساب ذینفع

هـ( صدور تأییدیه چک، به همراه چک و ارسال آن به بانک 
برای  )بانک عامل(  بانک مربوطه  با  بابت هماهنگی  فناورهای روز  به کارگیری  و( 

پاس نمودن چک 
ز( کنترل چک های صادره با ته سوش های مربوطه بر اساس صورت حساب اخذ 

شده از بانک
یک  ـ  روزه   5« ماه  یک  از  کمتر  های  دوره  در  بانک  از  حساب  صورت  اخذ  ح( 

هفته ای  ـ10 روزه و............. .   «
مي دهد  انجام  که  به خالقیتي  توجه  با  وز  هنرآم که  است  ذکر  به  الزم  اینجا  در 
اینجا  در  به کارگیرد.  مطلب  درک  جهت  را  متفاوتي  تدریس  روش هاي  می  تواند 
 word روشي ارایه شده است که هدف از برنامه را نشان می دهد: تعدادي چک را در
طراحي نمایید سپس براي هریک، از مواردی را که در باال ذکر شده است به گونه اي 
صحیح ننویسید این چک ها را به تعداد هنرجویان پرینت گرفته و در کالس توزیع 
نمایید و از آنها بخواهید چک ها را تصحیح نموده و در زونکن خود به عنوان کار 
کالسي قرار دهند و یا یک برگ کپی چک، در اختیار هنرجویان قراردهید تا به طور 

صحیح تکمیل نماید و پس از ارزشیابی در زونکن قرار   گیرد.
 تعریف ته سوش چك و دالیل استفاده از آن و كنترل های آن

برداشت های معمولی از حساب جاری بانک از طریق چک صورت می گیرد. هنگام 
افتتاح حساب جاری، دسته چکی از طرف بانک در اختیار صاحب حساب قرار داده 
می شود که شماره حساب جاری، روی تک تک برگ های آن درج شده و اوراق آن 
دارای شماره سریال چاپی می باشد. قسمت انتهایی هر چک، ته چک )ته سوش 
نامیده می شود که جهت اطالع بیشتر در مورد چک های صادر شده، نزد  چک( 
دارنده حساب نگهداری می شود. باید توجه داشت که چک در هر تاریخ که صادر 
شود نقد شده محسوب می گردد و صدور چک مدت دار طبق قوانین جاری مملکتی 

منع شده است. 
با استفاده از ته سوش های دسته چک ها این امکان برای حسابدار فراهم می گردد، 
تا بتواند کنترل دقیق و بهتری بر روی چک صادره از لحاظ تاریخ و مبلغ صادره و 
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درج شده بر روی برگ چک انجام دهد.
  اعالميه بستانكاری

سپردن وجوه نقد به حساب جاری، اصطالحاً واریز به حساب بانکی نامیده می شود 
و اعالمیه یا مدارکی که بانک ها در قبال واریز وجه به صاحب حساب ارایه می دهند 

»اعالمیه بستانکار« نام دارد. 
دارنده حساب از جمله بستانکاران بانک بوده و بانک با ارسال اعالمیه بستانکار، به 
صاحب حساب اطالع می دهد که حساب شما در دفاتر ما بستانکار شد. از این جهت 

به این اعالمیه، اعالمیه بستانکار اطالق می گردد. 
 سپرده  دیداری

در  دیداری  سپرده  همانند  عمل  کیفیت  و  حقوقی  ماهیت  جهت  از  حساب  این 
بانک های سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه   اضافه 
بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت می کنند تا در وقت مناسب با 
استفاده از خدمات حساب جاری در مبادالت پولی خود استفاده کنند و از آن جا 
که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادالت پولی از 
طریق این خدمات بانکی است به کارگیری تعبیر قرض الحسنه صحیح نمی باشد. به 
نظر می رسد اطالق این نام به این حساب ها ناشی از این پندار است که هر قرض 
بدون بهره ای )قرض الحسنه( است در حالی که این اشتباه است. مطابق مضمون آیات 
و روایات، قرض الحسنه جایی است که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد 
نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره می دهد. بنابراین اگر قرض دهنده با 
اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معامالت، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغی را 
به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسالم مجاز و 
مشروع می باشد لیکن عنوان )قرض الحسنه( بر آن صدق نمی کند و چنانچه گذشت، 

غالب سپرده گذاران حساب جاری با چنین اقراضی سپرده گذاری می کنند. 
  سپرده ریالی

سپرده قرض الحسنه جاری چیست؟ سپرده ای است که با افتتاح این نوع سپرده در 
بانک، می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید: 

افتتاح حساب سپرده  با  به حساب:  نقدی متصل  از دسته چک و کارت  استفاده 
کارت  از دسته چک می توانید  استفاده  امکان  بر  قرض الحسنه جاری شما عالوه 
الکترونیکی نقدی متصل به این حساب را نیز در زمان افتتاح حساب و بدون نیاز 

به مراجعه دوباره به شعبه دریافت کنید. 
  ســپرده ســرمایه گذاری چيســت؟ حساب های سپرده سرمایه گذاری برای 
تمامی  طریق  از  دسترسی  امکان  با  شرکت  اندوخته های  میزان  افزایش  و  حفظ 
شعب در سراسر کشور، طراحی شده اند. بانک با ارایه نرخ های سود علی الحساب 
در شبکه بانکی، که به صورت روزانه محاسبه و در پایان هر ماه به حساب شرکت 
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فعالیت های  از طریق سرمایه گذاری در  را  افزایش سرمایه شرکت  واریز می شود، 
تأمین می نماید.  اقتصادی 

و  گسترده  طیف  از  سود علی الحساب  از  بهره مندی  ضمن  شما  است  ذکر  شایان 
شد.  خواهید  برخوردار  نیز  الکترونیک  بانک داری  و  بانکی  خدمات  از  گوناگونی 

  سپرده ارزی
سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی: حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده قرض الحسنه 
می باشد.  قبول  مورد  ارزی های  سایر  به  آن  معادل  یا  دالر  ارزی 100  پس انداز 
حداقل مانده این سپرده ها 10 دالر یا معادل آن به سایر ارزهای مزبور می باشد. 
نرخ ارزهای مورد قبول بانک به صورت روزانه اعالم می شود به مانده این سپرده ها 

سود تعلق نمی گیرد. 
سپرده قرض الحسنه جاری ارزی: حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده قرض الحسنه 
جاری ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی 5000 دالر یا 
معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول و برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت 
بازرگانی 2000 دالر یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول می باشد به ماندۀ این 
سپرده ها سود تعلق نمی گیرد. برداشت از این سپرده  با صدور چک و یا نامه در وجه 

صاحب سپرده و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. 
  سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی

حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی 100 دالر یا معادل 
آن به سایر ارز های مورد قبول می باشد. 

سپرده های سرمایه گذاری ارزی برای دوره های یک، سه، شش، نه و دوازده ماهه 
برای دوره های  به دفعات می باشند و  قابل تمدید  این سپرده ها  افتتاح می گردد. 
مشابه در زمان افتتاح، متناسب با شرایط جدید تمدید می گردد. ارزهای مورد قبول 

برای سپرده گذاری صرفاً دالر آمریکا، یورو و درهم امارات متحده می باشند.
ابطال نموده و وجه آن  سپرده گذار هر زمان که بخواهد می تواند سپرده خود را 

را دریافت نماید به منظور ابطال سپرده ارایه اصل برگ سپرده ضروری می باشد. 
یا  و  بانکی  تسهیالت  دریافت  جهت  را  خود  سپرده  برگ  می تواند  سپرده گذار 
ضمانتنامه های ارزی و یا ریالی به عنوان وثیقه و تضمین در اختیار بانک قرار دهد.
سپرده های ارزی به صورت قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد و ثابت 
است بنابراین افزودن به مبلغ سپرده قبل از سررسید امکان پذیر نمی باشد. به مانده 

این گونه سپرده ها سود به همان ارز پرداخت خواهد گردید. 
تذکر: الزم به ذکر است حداقل مبلغ جهت افتتاح انواع سپرده و میزان سود متعلق 

به سپرده به سیاست های هر بانک بستگی دارد. 
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 اجزاي سفته      

اجزای سفته و نحوه تکمیل آن یکي از مهم ترین دانش ها و مهارت هایي است که 
یک حسابدار باید بداند این اجزا به شرح زیر می باشد:

1 مبلغ سفته )مبلغی که روی آن به صورت چاپی درج شده است(
3 مبلغ )میزان تعهد بابت سفته( 2 هزینه خرید سفته 

5  حواله کرد 4 تاریخ سررسید  
7  نام متعهد   6   امضا متعهد  

9  محل پرداخت  8  محل اقامت  
11  تاریخ صدور  10  نام بستانکار  

از سفته تصویری به تعداد هنرجویان تهیه شود و براي استفاده مجدد می توان آن 
را لمینت کرد )رو و پشت سفته( و طریقه ظهرنویسی به دوصورت:

 الف( وکالت دادن به شخص دیگر جهت اخذ وجه سفته
 ب( انتقال سفته به شخص دیگر، تمرین و تکرار شود.

كنترل اسناد تجاري       

همان  که  دنیا  روز  تکنولوژی  به کارگیری  تجاری  اسناد  کنترل  برای  راه  بهترین 
استفاده از نرم افزار مناسب جهت کنترل موجودی و اعالم  سررسید اسناد تجاری 
)اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی( می باشد. همچنین می توان از دفتر سررسید 
اسناد تجاری برای این منظور استفاده کرد. هنرآموز می تواند مطلب بیان شده را به 

دلخواه با درنظر داشتن رویکرد آموزشي جدید به هنرجویان انتقال دهد.
و  نقد  وجوه  کنترل  و  طبقه بندی  درباره  را  سؤاالتی  تواند  می  هنرآموز  ادامه  در 
اسناد تجاری و نحوه محاسبه سررسید اسناد تجاری به شیوه نوین طراحي و از 
هنرجویان پرسش نموده و سپس پاسخ های ارایه شده از طرف هنرجویان را مورد 

ارزیابی قرار دهد. 
همچنین تشریح و تعریف اجزا سفته و چک و ظهرنویسی اسناد تجاری و نحوه ثبت 

اسناد تجاری در نرم افزار نیز برای هنرجویان بیان گردد.  
الزم به ذکر است که در نظام پیش رو ارزشیابي یک امر مداوم است و باید پس 
از هر جلسه انجام شود و هنرجو باید از نمره و سطح خود آگاهي یابد تا بتواند 
روند پیشرفت تحصیلي خود را دنبال کرده و مسئول فراگیري دانش و مهارت در 

هدف هاي آموزشي طراحي شده باشد.
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   نمونه دفتر اسناد دریافتنی و پرداختنی
     نمونه دفتر اسناد دریافتنی

 كنترل مجوزها و امضاهای مجاز
برای هر گونه پرداختی باید یک حسابدار امضاهای مجاز )امضاهایی که می توانند 
مجوز پرداخت صادر کنند( را کنترل نماید.  در واقع در هر شرکتی برای هر نوع و هر 

دفتر اسناد دریافتنی                                             دفتر اسناد پرداختنی

این  از  فایلی در اکسل ساخت، و  را به صورت  این گونه دفاتر  همچنین می توان 
طریق کنترل های الزم را اعمال نمود: 
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میزان پرداختی براساس آیین نامه داخلی شرکت دستورالعمل خاصی وجود دارد 
که بیانگر این موضوع است که هر شخص در شرکت تا چه میزان اجازه خرج دارد 
و حسابدار باید پس از تهیه برگه مجوز پرداخت براساس این آیین نامه، مجوزها و 

امضاهای مجاز را کنترل نماید. 
  شمارش وجه نقد

همان طور که در مبحث وجوه نقد اشاره شد یک حسابدار در بخش خزانه دقیقاً 
بایستی با نحوه شمارش و چیدمان وجه نقد آشنایی کامل پیدا کند و الزم است 
ضمن شمارش وجه نقد با دقت در شمارش )دیدن( و با استفاده از دستگاه های 

موجود به صحت وجوه نقد پی ببرد و وجوه نقد جعلی را تفکیک نماید. 
  تحریر چك/  سفته براساس قانون چك )تجارت(

باید توجه شود کلیه چک ها و سفته های صادر مطابق با دستورالعمل های مندرج 
در قانون تجارت باشد. 

  نگهداری اسناد صادره و مدارک مثبته در گاو  صندوق تا زمان مراجعه ذی نفع 
اسناد تجاری )مجوز پرداخت،  با  نقد  بر پرداخت وجه  اسناد و مدارک دال  کلیه 
امضاهای مجاز، برگه اسناد تجاری، وجوه نقد( را تا مراجعه ذی نفع در گاوصندوق 

نگهداری شود.
 دریافت معرفی نامه، مدرک شناسایی و انطباق آن با مراجعه كننده و مستند سازی 

مدارک مذكور 
از الزامات پرداخت به هر شخص حقیقی و حقوقی، دریافت مدرک رسمی و معتبر 

می باشد که باید ضمیمه سند حسابداری مربوطه گردد. 
 تحویل چك / سفته / وجد نقد و دریافت رسيد پرداخت چك / سفته / وجه 

نقد )امضای تحویل گيرنده و مهر مربوطه بر روی برگه پرداخت(
حامل  با  آن  تطبیق  و  شناسایی  مدارک  دریافت  و  نامه  معرفی  کنترل  از  پس 
معرفی نامه به جهت پرداخت، الزم است تحویل گیرنده وجوه اسناد پرداختنی که 
نامش در معرفی نامه قید گردیده است. برگه پرداخت را امضا نماید یا مهر نماید. که 
این امضا و مهر بیانگر این است که ایشان وجوه مربوطه یا اسناد پرداختنی صادره 

از سوی شرکت را دریافت نموده است. 
سند  )صدور  پرداختنی  اسناد  نقد،  وجد  پرداخت های  موقع  به  ثبت   
از  اخذ صورت حساب  یا  بانك  از  دریافتی  اعالميه  براساس  حسابداری(؛ 

بانك 
برای ایجاد یکنواختی در دفاتر دریافت یا پرداخت ها الزم است کلیه اعالمیه های 
وصولی از بانک در اسرع وقت در دفاتر ثبت شود. این عمل از بروز مغایرت جلوگیری 

می نماید و اختالف فی مابین صورت حساب و دفاتر را به حداقل می رساند. 
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اسناد صادره در سر  نقدینگی  تأمين  و هماهنگی الزم جهت  پيگيری   
رسيد )داشتن نقدینگی كافی(

و  دریافتنی  اسناد  رسید  سر  مرتب  طور  به  خزانه  حسابدار  یک  که  است  الزم 
پرداختنی را کنترل نماید و از بروز چک برگشتی جلوگیری نماید. 

 نگهداری صحيح چك های ابطالی و تهيه فهرست اسناد ابطالی با دليل 
ابطال آنها و نحوه ارسال آن به بانك

هر حسابدار باید با طریقه صحیح ابطال چک آشنا باشد و ابطال چک بدین صورت 
است که باید ابتدا با خودکار قرمز روی برگ چک بنویسد )باطلی( و سپس چک 
را پانچ نماید. البته باید توجه نماید که شماره حساب و شماره چک مندرج روی 

برگ چک از بین نرود. 
 شتاب

شبکۀ تبادل اطالعات بین بانکی )شتاب( از سال 1381 با هدف یکپارچه کردن و 
به هم پیوستن سامانه های کارت تمامی بانک های کشور آغاز به کار کرد. در حال 
حاضر مرکز »شتاب« به عنوان سوئیچ ملی کارت بانک در کشور ایفای نقش نموده 

و تمام بانک های کشور در آن عضویت دارند. 
عملیات تحت پوشش شتاب دامنۀ وسیعی از تبادالت، از قبیل برداشت وجه نقد، 

خرید الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و مانده گیری را در برمی گیرد. 
مرکز شتاب به طور متوسط روزانه بیش از دو و نیم میلیون تراکنش را پردازش 

می کند. 
عضویت در مرکز مزبور تابع مقررات حاکم بر مرکز شتاب است.

عملکرد مرکز شتاب در زمینه تسویه بین بانکی، رفع مغایرات، آمار عملکرد شبکه 
و  آمار  بخش  از  شعب  پایانه  و  فروش  پایانه  خودپرداز،  کارت،  زمینه  در  بانکی 

داده های عملکرد قابل دسترسی می باشد. 

  ساتنا  چيست؟  
سامانه ساتنا سامانه الکترونیکي تسویه ناخالص آني است که از آذر ماه 1385 به 
منظور پوشش انتقاالت بین بانکي الکترونیک راه اندازي شده و از شهریور 1386 
تبادالت مشتریان بانکي به یکدیگر را نیز به انجام مي رساند. در حقیقت ساتنا سامانه ای 
الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های 
فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. مشتریان بانکي مي توانند با استفاده 
از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجه را از یک حساب 
در یک بانک به حسابي دیگر در بانکي دیگر منتقل کنند. به عبارت دیگر در این 
سامانه مشتریانی که به عنوان مثال در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب )جاری، 
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پس انداز و كوتاه مدت( می باشند، می توانند نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بیش از 
 یكصد  و  پنجاه  میلیون ریال( به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانك ها اقدام نمایند. 

سامانه یاد شده به مشتریان یك بانك این امكان را می دهد با مراجعه به شعب بانك 
و یا از طریق سامانه اینترنتی بانك حواله هایی با مبالغ بیش از یكصد و پنجاه میلیون 
ریال را به هر حسابی در هر بانكی انتقال دهند. از مزایای به كارگیری ساتنا  امنیت، 
سرعت و سادگی انجام عملیات آن می باشد. وجوه حواله شده ساتنا حداكثر تا پایان 
وقت اداري درخواست حواله به حساب مقصد واریز مي شود و جایگزیني براي انواع 

چك هاي رمز دار بین بانكي و اسكناس و چك هاي مسافرتي است.
روش انجام كار بدین صورت است كه حواله الكترونیك پول از یك حساب در یك 
 بانك به حساب دیگر در بانك دیگر، اثرات مثبتی در ارایه خدمات بانكی دارد. از جمله: 

مشتری با یك بار مراجعه به بانك حواله دهنده، این خدمت را دریافت می كند درحالی 
كه با چك های رمزدار الزم است به بانك دریافت كننده وجه نیز مراجعه كند. بنابراین 
حواله الكترونیكی بین بانكی موجب كاهش مراجعه به شعب بانك ها می شود. استفاده 
از چك های رمزدار و ایران چك برای انتقاالت بین وجوه بین بانك ها مستلزم حمل 
فیزیكی آنها توسط مشتری است كه خطرات گم شدن، سرقت و نظایر آن را دربردارد. 
همچنین تردد بین بانك مبدأ و مقصد هزینه ای است كه مشتری پرداخت می كند. با 
توجه به امكان صدور حواله الكترونیكی بین بانكی از طریق اینترنت )سبا(، مشتری 

نیاز به مراجعه به شعب بانك را نیز نخواهد داشت. 
مزایای ساتنا مــی تـواند مـوارد ذكـر     شده باشد: حـواله هـای ساتنا بــدون محدودیت 
جغرافیایی و بدون كارمزد و بین شهرهای مختلف، طی روز انجام می شوند. ـ مشتریان 
دارای حساب به عنوان مثال در بانك ملی برای صدور حواله های ساتنا به یكی از شعب 
بانك ملی و یا از طریق سامانه  اینترنتی بانك )سبا( با در اختیار داشتن شماره حساب 
شبای بانك مقصد مراجعه نمایندـ  شماره حساب شبای هر بانك صرفاً از سوی همان 

بانك ارایه می گردد.

سیستم پایا 
حتماً برای شما هم پیش آمده وارد اینترنت بانك تان شده و ببینید برای انتقال 
وجه دو امكان در اختیار دارید یعنی دو گزینه وجود دارد: انتقال وجه از طریق 

ساتنا و پایا. اما این دو سیستم چه هستند و چه تفاوت هایی با هم دارند. 
هردو این سیستم ها سامانه انتقال وجه بین بانكی هستند كه هم سریع اند و هم 
دانستن  با  شما  و  دارند  را  قوانین خاص خودشان  و  شرایط  هركدام  اما  مطمئن 

شرایط هركدام بهتر می توانید تصمیم بگیرید. 
سامانه پایاپای الكترونیكی )پایا( از روش های الكترونیك برای پرداخت های خرد 
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و سامانه تسویه ناخالص آنی )ساتنا( برای پرداخت های کالن و حواله های فوری 
است که هیچ کارمزدی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. تفاوت ماهیتی این 
انجام  این است که در سیستم ساتنا عملیات طی نیم ساعت  دو سیستم نیز در 

می شود، اما در سیستم پایا با تأخیر یک یا دو ساعت صورت می گیرد. 
)پایا( زیر ساخت مبادله پیام های مالی مبتنی بر شماره حساب بانکی بوده و تسویه 
بین بانکی مبادالت انجام شده توسط این سامانه از طریق »ساتنا« صورت خواهد 
گرفت. به این منظور »پایا« مستقیماً به »ساتنا« متصل بوده و عملیات تسویه را در 

پایان هر چرخه پایاپای به صورت خودکار انجام خواهد داد. 
تک  تک  صورت  به  مشتری  حساب  به  واریز  و  حساب  تسویه  ساتنا  سیستم  در 
سرعت  و  می شود  ارسال  مقصد  بانک  و  مرکزی  بانک  به  درخواست  زمان  در  و 
بانک های  تا 20 دقیقه در  ثانیه  بین 2  قبولی دارد که هم اکنون  قابل  به نسبت 
مختلف متفاوت است اما در پایا ارسال به بانک در ساعت های مشخصی و به صورت 
دسته ای از بانک مبدا به بانک مقصد صورت می گیرد 7/5 صبح، 9/5 صبح و 11/5 
صبح و واریز به حساب مقصد بسیار با تأخیر است و تا آخر وقت اداری روز مورد 

تقاضا در بعضی شرایط طوالنی می شود. 
سقف انتقال پایا 150،000،000  ریال در شعبه می باشد. 

انتقال وجوه از طریق پایا حدد 2 ساعت و نیم طول می کشد تا به حساب مقصد 
انتقال یابد. 

انتقال وجه از طریق ساتنا از شعب بانک ملی محدودیت مبلغی ندارد. 
اگر تمایل دارید تا وجهی را به سرعت به یک سپرده در بانک دیگری انتقال دهید 

از ساتا استفاده کنید. 
اگر تمایل دارید تا وجهی را به یک سپرده در بانک دیگری انتقال دهید اما نیازمند 

انجام این کار در تاریخ فعلی نیستید از پایا استفاده کنید. 

درباره پایاپای الکترونيك )پایا(  

پایاپای الکترونیک )پایا( زیرساخت اصلی مبادالت پولی بین بانکی حساب انبوه به 
را در کشور تشکیل  بانکی  بین  انتقال وجه  شمار آمده و ستون فقرات حواله ها و 
می دهد »پایا« به گونه ای طراحی شده که می تواند دستور پرداخت های متعدد را از 
طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال نماید. متناظراً 
بانک ها نیز می توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه 
انجام در بانک های مقصد به »پایا« ارسال کنند. سامانه  دریافت و برای پایاپای و 
پایاپای الکترونیک در درون خود دارای دو هسته جداگانه »انتقال اعتبار« و »برداشت 

مستقیم« است که ارایه خدمات ارزش افزوده را برای بانک ها میسر می سازند. 
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انتقال مستقیم همانند یک سامانه حواله بین بانکی عمل  انتقال اعتبار یا  هسته 
قادر  انفرادی  بر پذیرش حواله های  این سامانه عالوه  تفاوت که  این  با  می نماید، 
خواهد بود تا حواله های انبوه شامل تعداد بسیار زیادی دستور پرداخت را نیز از 
بانک ها و مشتریان آن ها دریافت و پردازش نماید. قابلیت های »پایا« ارایه خدمات 

زیر را در شبکه بانکی میسر خواهد ساخت. 
 

شبا چيست؟  

شبا در حقیقت مشخصات ملی شناسه حساب بانکی ایران است و هر بانکي شباي 
مخصوص به خود را دارد.

 شبا به چه منظوري راه اندازي شد؟
سیستم شبا به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادالت بین بانکی و بین المللی 
بانکی  بانک های کشور تعریف و تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین 
منحصراً از این نوع حساب استفاده می شود. »شبا« مستقل از نظام شماره گذاری 
داخلی هریک از بانک ها است، اما در محاسبه »شبا« از شماره حساب مربوط به 
نظام شماره گذاری داخلی بانک ها استفاده به عمل می آید. »شبا« مطابق با ضوابط 

IBAN تنظیم می شود. 
  ضوابط IBAN چيست؟

حروف اختصاری »Internet Bank Account Number«، شناسه ای  است که یک 
شماره حساب خاص را در یک بانک به صورت یکتا معرفی می کند. این شناسه مطابق 
با استاندارد بین المللی 2007ـ13616ـISO تولید شده و به منظور یکسان سازی 
شماره حساب های بانکی در سطح بین المللی به منظور تسهیل تبادالت بین بانکی، 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

ارایه راهکار پيشنهادی

در قسمت آیین نـامه هـا و دستورالعمل هـاي اجـرایي خـزانــه و تطبیق مـدارک و 
مستندات فعالیت هایی ذکر شده که هنرآموز با توجه به محتوا و رویکرد آموزشي 
جدید باید به گونه اي عمل کند که هنرجویان موارد کنترلي را یافته و اصالح کنند. 
البته شما می توانید اسناد مثبته اي با هنرجویان طراحي کرده موارد قانوني را در آن 
درج نمایید و سند مثبته طراحي شده را تکمیل نمایید این کار می تواند به صورت 
نمایشي نیز صورت گیرد. یا با کمک نمایش پوسترها و نمایش فیلم های عموماً یک 

الی دو دقیقه ای انجام دهد.
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در جلسه بعد در آغـاز کـالس هنرآموز از مباحث مطرح شده در بخش نظـری 
سؤاالتـی دربــارۀ مـوجـودی نقد، اسناد تجاری در مــؤسسات و چگونگـی مسائل 
کاربردی را طراحی و با در اختیار قرار دادن فرم سند حسابداری، یک مسئله را 
حل نموده و بـا طراحی مسایل از ساده به سخت فرآیند یادگیری را کامل نمایند. 
با تـوجه بـه اینکه وقتی چک در وجه حساب بانکی اشخاص باشد، ذی نفع ملزم 
می شود که شماره حساب و نام بانک و نام شعبه بانکی خود را به صورت کتبی اعالم 
نماید که این امر باعث ایجاد کنترل مضاعف در پرداخت می گردد، چون می توان 
ابتدا از طریق بانک به صحت اطالعات شخص پی برد. ضمناً با واریز وجه به حساب 
بانکی، قابلیت پیگیری ایجاد شده و درصورت بروز اختالف مدرک محکمه پسندی 

در اختیار می باشد.
    

ویژگي هاي اساسي اطالعات حسابداري   

در این خصوص باید گفت: اطالعات حسابداری که باید:
الف( مربوط باشد. 
ب( به موقع باشد. 
ج( صحیح باشد. 

د( قابل مقایسه باشد
باید مستند باشد یعنی در هرجایی که الزم شد بتوان به آنها استناد کرد،  حتماً 
پس نمی شود از یک تکه کاغذ که قیمت یک کاال روی آن نوشته شده به عنوان 
فاکتور استفاده کرد. ضمناً باید قابل رسیدگی باشد، بدین نحو که مطابق قوانین  و 
مقررات  مربوطه تهیه شده باشد. هنرآموز می تواند براي درک بهتر این موضوع،      موارد 

متفاوتي را طرح و براي هنرجو بیان تا تشخیص دهد.
از هنرآموزان تقاضا می شود که در مورد نقش حسابدار توضیح دهند به این مفهوم 
که براي پاسخ دادن به سؤاالت استفاده کنندگان داخلي و خارجي نیاز به اطالعات 
حسابداري است، ارایه اطالعات در مورد سودآوري، توان مالي و جریان هاي    نقدي از 
اهم کارهاي یک حسابدار است. این اطالعات امکان مقایسه شرکت ها و مؤسسات را 
فراهم می آورد، بنابراین ارایه اطالعات مفید براي تصمیم گیري هاي اقتصادي بسیار 
حایز اهمیت است. در فعالیت گفته شده از هنرجو پرسیده شده چه ویژگي هایی 

اطالعات مالي را مفيد می سازد؟
در پاسخ باید گفت:  اطالعات مالي با اهمیتي که: 

 قابل اتکا باشند.
 مربوط باشند.

 به موقع باشند.
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حرفه حسابداري به دنبال شناسایي، اندازه گیري و گزارشگري صحیح مالي است چرا 
كه اطالعاتي را كه گزارش می كند بر تصمیمات اقتصادي خرد و كالن جامعه تاثیر گذار 

می باشد بنابراین باید توضیح دهیم كه چه نوعي از اطالعات قابلیت اتكا دارد؟
اطالعات باید بدون اشتباه و تمایالت جانبدارانه باشد، پس این اطالعات باید  داراي 

ویژگي هاي زیر باشد:
از  بخشي  باشد. حذف  كامل  آن  اهمیت  به  توجه  با  باید  اطالعات  بودن:  كامل 

اطالعات ممكن است باعث گمراهي استفاده كنندگان شود.
احتياط: سعي شود دارایي ها و در آمد ها مطابق واقعیت درج شود و نباید بنابر 
احتیاط به كم نشان دادن در آمدها و دارایي ها و بیشتر نشان دادن هزینه و بدهي 

منجر گردد.
بي طرفي: اطالعات باید بدون تمایالت جانبدارانه باشد و نباید براي رسیدن به 

نتیجه اي از قبل تعیین شده تهیه گردد.
بيان صادقانه: ارقام حسابداري باید تا حدامكان واقعیت اقتصادي، منابع، تعهدات 

یا معامالت و سایر رویدادها را نشان دهد. 
رجحان محتوا بر شكل: اطالعات باید بیان گر صادقانه معامالت و سایر رویدادهایي 
كه مدعي بیان آنهاست باشد، الزم است كه این اطالعات بر اساس محتوا و واقعیت 

اقتصادي و نه فقط به صورت شكل قانوني در نظر گرفته شود.

چه نوع اطالعاتي مربوط است؟   

اطالعاتي كه بر تصمیم گیري ها تأثیرگذار باشد:
ارزش پيش بيني كنندگي: سودمندي براي پیش بیني نتایج رویدادهاي آتي.

ارزش تأييد كنندگي: در تأیید یا تصحیح ارزیابي هاي گذشته استفاده كنندگان 
اطالعات مالي تأثیرگذار باشد.

ثبات رويه: در تهیه اطالعات باید با توجه به هدف آن از میان روش هاي پذیرفته 
شده، یك روش )طبق دستور العمل هاي مؤسسه( را برگزید كه مبتني بر فایده آن 

در تصمیم گیري باشد.

چه خصوصیاتي ارایه اطالعات مالي را مفید می سازد؟  

قابل فهم بودن: اطالعات مالي نمی توانند آن قدر ساده باشند كه براي هركس 
قابل فهم باشد لیكن باید براي اشخاصي كه دانش نسبي درباره حسابداري دارند و 

خواهان مطالعه و تحلیل اطالعات مالي می باشند قابل فهم باشد.
قابل مقايسه بودن: استفاده كنندگان اطالعات مالي باید بتوانند اطالعات ارایه 
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انواع  اقتصادي و  با پیشینه همان واحد  اقتصادي را طي زمان  شده از یک واحد 
دیگر واحد هاي اقتصادي مشابه از لحاظ عملکرد، وضعیت و انعطاف پذیري مالي 

را مقایسه کنند. 

تفکيك رویدادهاي مالي از غير مالي   

و  مالی،  های  رویداد  و  اقتصادی  فعالیت  مفهوم  بایست  می  هنرآموز  بخش  این  در 
همچنین بیان این مطلب که تفاوت رویدادهای دارای اثر مالی و رویدادهای دارای 
اثر غیرمالی در یک مؤسسه چیست را به هنرجو بیاموزد. به عنوان مثال می توانید 
رویدادهاي متفاوتي از مالي و غیرمالي عنوان از هنرجو بخواهید که این رویدادها را 
براساس ویژگي هایی که این دو رویداد را از هم تفکیک می کند، مجزا کنند و حتي تا 

جایي پیش برود که هنرجویان مثال هایي از رویداد مالي از غیرمالي را تهیه نمایند.

معادله حسابداري  

هر  الزم  دانش  شود  می  یادآور  جدید  رویکرد  که  باشیم  داشته  توجه  است  الزم 
مهارت هم  زمان با آموزش آن مهارت باید آموزش داده شود بنابراین مانند نظام 
آموزشي قدیم نمی توان دانش را جدا تدریس کرد و پس از آن مهارت را به هنرجو 
آموخت در اینجا می طلبد که هنرآموز با رویکرد کشف رابطه توسط هنرجو معادله 
حسابداري را درس بدهد. فعالیت ها  در این قسمت بر همین اساس شکل گرفته 
است. بیشترین تأکید فراگیري معادله حسابداري باید حین حل مثال حسابداري 
باشد. پس از اینکه مثال با کمک هنرجو قدم به قدم حل شد مسائلي را که از پیش 
هنرآموز تهیه کرده به هنرجو ارایه نموده تا در کالس مباحثه و مسائل را حل کنند 
از این رهگذر هنرجو به کشف مهارت نایل مي گردد و این راهکار موجب ترغیب 

هنرجو گشته، تا مطالب را بهتر فرا بگیرد.

 سيستم حسابداري ثبت دو طرفه   

در برخی موارد بعضی از حسابداران، ثبت های مرکب را به چند ثبت ساده تبدیل 
و هریک را جداگانه در دفاتر مربوطه ثبت می کنند یا اسناد حسابداری را که دارای 
شمارۀ متفاوتی است به صورت ادغام ثبت، که این امر گاهی باعث بروز مشکل در 
رسیدگی دفاتر شده و تطبیق اسناد و دفاتر را دچار مشکل نموده و امکان پیگیری 

میسر نیست. 
در این مبحث به هنرجویان تأکید شود که درصورت کشف اشتباه در صدور اسناد 
حسابداری که در دفاتر مربوطه ثبت گردیده است، نباید آن سند یا اسناد را به هیچ 
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عنوان اصالح یا ابطال نمود. بلکه باید نسبت به صدور سند اصالحی اقدام نمود. الزم 
به ذکر است که برای صدور سند اصالحی نیاز به مدارک و مستندات الزمه می باشد 

و باید ضمیمه سند اصالحی مربوطه گردد.

حسابداري وجوه نقد    

هرگونه برداشت از هر حساب بانکی به صورت های زیر انجام می پذیرد:
الف( از طریق صدور چک 

ب( از طریق فرم برداشت از حساب »حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او به 
همراه کارت شناسایی معتبر ـ کارت ملی،  در بانک الزامی     است«

ج( کارت های بانکی
د( براساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی )دادگاه ها(

هـ( بر اساس بازداشت نامه های صادره از سوی شعبات سازمان تأمین اجتماعی
انواع تضامین عبارت اند از:

ب( سفته  الف( چک    
د( وثیقه ملکی ج( وجه نقد    

و( اوراق قرضه بی نام هـ( چک های بانکی رمز دار  
ز( سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس 
و .....................................

ارایه راهکار آموزشي پيشنهادي       

مفاهیم معادله حسابداري و اجزاي آن و حساب ها و ماهیت حساب ها براساس معادله 
حسابداري را آموزش داده و طریقه صدور سند حسابداري به صورت دستي )کاغذي( را 
بیان نموده و پس از انجام تمرین عملي مربوطه و تکرار الزم هنرجو باید بتواند ماهیت 

حساب ها را تشخیص داده، سند صادر نماید.
در راستای آموزش هنرجویان، به صورت کاربردی، الزم است در تمامی مراحل آموزش 

به صورت نظری ـ عملی و کار با نرم افزار به صورت توأم باشد.

توضيحات الزم در رابطه با آموزش نرم افزار در صفحات بعدی آورده شده است.
 

تذكر 1
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نمونه هایی از فرم هاي مختلف براي استفاده   

                                                        شماره : 
                                                                تاریخ : ……….……

سند پرداخت وجه

دریافت كننده : .............................................

مبلغ شرح پرداخت

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

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

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

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

………

………

………

………

مبلغ به حروف : 

وجه نقد/ چك ….…  عهده بانك …..…  حساب جاری    …..…

تنظيم كننده …… تصویب كننده  …..…  دریافت كننده …..…

بسمه تعالی
سند حسابداری

شماره :
 ردیف روزنامه :                                               تاریخ :

 صفحه روزنامه:                                                پيوست :

بستانكار 
)ریال(

بدهكار 
)ریال(

مبلغ 
)ریال( شرح دفتر

كل

 جمع

رئيس انجمن اوليا و مربيان                        رئيس واحد آموزشی

تا  کنید  استفاده  متفاوتي  فـرم هـاي  از 
و  دریافت  مختلف  فـرم هـاي  بـا  هنرجو 
پرداخت و سند و تأییدیه ها و..... آشنایي 

حاصل نماید.
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صفحه 3 از 4                                فرم واخواهی

شرح واخواهی با ذکر دالیل مربوط به نقض رسیدگی یا نقض مقررات قانونی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بنا به دالیل فوق و با ضمیمه کردن مدارک ذیل در اجرای مقررات ماده 251 قانون 
مالیات های مستقیم درخواست نقض رأی و تجدید رسیدگی دارم.

  1
  2
  3

                نام و نام خانوادگی                                     مهر و امضاء

سازمان امور مالیاتی کشور
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رسيد پرداخت تنخواه

مبلغ به )حروف( : …………....………… ریال               )به عدد( …………....………… ریال
در وجه : ..................................
      بابت : ..................................

به شرح...... برگ اسناد و مدارک مثبته قابل مشاهده در پیوست صورت خالصه تنخواه پرداخت گردید.

دریافت كننده  تأیيدكننده  تنخواه دار

نام: ......................

نام خانوادگی: .............

شماره تماس: .............

              امضاء

توزیع نسخ : برگ سفید )حسابداری(  برگ زرد )تنخواه گردان(

   تاریخ     ...........................
    مبلغ ........................... ریال

  معادل ........................... تومان
    بابت        ...........................
   توسط ...........................
اینجانب ...........................

پرداخت گردید

تاریخ     ..........................
مبلغ ...........................    ریال، معادل    ........................... تومان

بابت        ........................... توسط دانش آموز ...........................
کالس .........................    به اینجانب     ........................... پرداخت گردید
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شماره:

 تاریخ:
فرم كارپردازی 

بابت درخواست

كد واحد نام واحد شماره

مالحظات مبلغ سند  تاریخ سند  شماره سند 
مثبته شــــــــرح ردیف

  جمع كل

شماره سند 
حسابداری

 تایيد كننده:

                نام:

            امضاء

 تنخواه گردان:

                 نام:

امضاء:
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اخالق و آیين رفتار حرفه ای حسابداری   

در اجرای وظایف محول شده به سازمان حسابرسی، در سال 1377، آیین رفتار 
بین المللی  فدراسیون  مصوب  ای  حرفه  رفتار  آیین  براساس  حسابداران  حرفه ای 
حسابداران و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور تدوین و با تصویب مجمع 
آن جایی که  از  ابتدای سال 1378 الزم االجرا شد.  از  عمومی سازمان حسابرسی 
حرفه حسابداری به عنوان یک خدمت مبتنی بر اعتماد عمومی محسوب می شود 
)یعنی وجود و تداوم این حرفه منوط به جلب اعتماد جامعه است( ضروری است، 
هنرجویان با مباحث اخالقی مطرح در زمینه تحصیلی خود آشنا شوند. به عبارت 
مهارت های  جزو  اخالقی،  تفکر  داشتن  و  حرفه ای  رفتار  آیین  با  آشنایی  دیگر، 
این  به  باید آن را فراگیرند.  ضروری ای است که هنرجویان ضمن مباحث درسی 
سبب، اخالق و آیین رفتار حرفه ای حسابداران در بخش مربوط بحث شده است و 

کلیاتی را به شرح ذیل جهت اطالع هنرآموزان عرضه می داریم.
نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و 
دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخالق حسنه را 
در همه جنبه ها رعایت و به آیین رفتار حرفه ای مّدون و منسجمی پایبند باشند تا 
پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که الزمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، 
به دست آورند. حرفه حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به تعبیری تنها 
فلسفه ادامه حیات حرفه حسابداری جلب اعتماد عموی است. به این منظور در این 
بخش از راهنمای هنرآموز به توضیح و تبیین اخالق اسالمی و آیین رفتار حرفه ای 
تصمیم گیری  برای  راهنمایی  بخش  این  در  شده  ارایه  مطالب  پرداخت.  خواهیم 

هنرآموزان و هنرجویان در مواجهه با چالش های اخالقی است. 
عالمه علی اکبر دهخدا در لغتنامه ، اخالق را جمع »خلق و خوی ها« و علم اخالق 
را »دانش بد و نیک خویی ها« تعریف کرده است و آن را یکی از »سه بخش فلسفه 
یا حکمت عملیه« می داند که عبادت است از »تدبیر انسان نفس خود را با یک تن 
خاص را«. دکتر حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن، اخالق را »مجموعه عادت ها 
و رفتارهای فرهنگی پذیرفته میان مردم یک جامعه« تعریف کرده و در ادامه به 
»رفتار شایسته و پسندیده« عطف می دهد. دائره..   المعارف مصاحب، علم اخالق را 
»بررسی و تبیین ارزش اعمال انسانی برحسب اصول اخالقی« تعریف کرده است و 
اضافه می کند که درباره وجدان انسان و مسئولیت او از لحاظ اعمالش، نظریه های 
ابراز شده و اصحاب فلسفه های مختلف، عوامل وگوناگونی  تاریخ  مختلفی در طی 

چون دین، فطرت و تجربه را اساس اخالق دانسته اند. 
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 تعریف علم اخالق
با مراجعه به اصلی ترین منابع کالسیک و متعارف علم اخالق در حوزه علوم اسالمی 
و دقت در موارد کاربرد آن در قرآن و احادیث، علم اخالق را می توان به شرح زیر 

تعریف کرد: 
علم اخالق، علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب 
با آنها را معرفی می کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده 

و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می دهد. 
براساس این تعریف، علم اخالق عالوه بر گفت و گو از صفات نفسانی خوب و بد، از 
اعمال و رفتار متناسب با آنها نیز بحث می کند. غیر از این، راهکارهای رسیدن به 
فضیلت ها و دوری از رذیلت ها ـ اعم از نفسانی و رفتاری ـ را نیز مورد بررسی قرار 

می دهد. بنابراین موضوع علم اخالق، عبارت است از: 
اجتناب  و  تحصیل  قابل  انسان  برای  که  آن جهت  از  بد،  و  اعمال خوب  و  صفات 
می باشند. از آن جا که مبدأ و بازگشت رفتار و صفات خوب و بد انسان به روح و روان 
آدمی است، بعضی از عالمان اخالق، موضوع علم اخالق را » نفس انسانی« دانسته اند. 
هدف نهایی علم اخالق این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود که 
همانا هدِف اصلی خلقت جهان و انسان است، برساند. تفسیر واقعی و تحقق این 
کمال و سعادت به آن است که انسان به قدر ظرفیت و استعداد خود، چه در صفات 
نفسانی و چه در حوزه رفتاری، جلوه گاه اسماء و صفات الهی گردد، تا در حالی که 
همه جهان طبیعی و بی اراده به تسبیح جمال و جالل خداوندی مشغول اند، انسان 

با اختیار و آزادی خویش، مقّرب ترین و کامل ترین مظهر الهی باشد. 

 مالک و معيار سنجش خوبی یا بدی یك صفت یا رفتار
براساس نظر عالمه طباطبایی، معیار یا مالک سنجش خوبی یا بدی یک صفت یا 
رفتار، سازگاری یا ناسازگاری آن صفت یا رفتار با طبع واال و روح و روان ملکوتی 
انسان است. طبع واال و روح و روان ملکوتی انسان که واقعیت او تا حدی به آن 
بستگی دارد، به بیان دیگر، آن بعد روحانی انسان که از صمیم دل به یک رشته امور 
کشش و تمایل دارد و از یک رشته امور نیز گریزان است. در این کشش ها و گریزها 

تمام انسان ها یکسان بوده و استثنایی در میان آنها وجود ندارد. 
این بعد روحانی، قسمت باالیی از واقعیت انسان را تشکیل می دهد و تمام انسان ها 
با همه اختالفـات و تضادی کـه در قلمرو تمایالت حیوانـی )طبیعت سفلی( دارند، 
و  تمایالت  در  و  بوده  مشترک  کاماًل  علوی(  )طبیعت  روحانی  تمایالت  قلمرو  در 
تمام  مثال  برای  ندارند.  اختالفی  کوچک ترین  گریزها  و  انزجارها  یا  و  کشش ها 
انسان ها عدل و داد و امانتداری و وفای به عهد را ستوده؛ و در مقابل ستم و جور، 
خیانت و پیمان شکنی را نکوهش می کنند. بنابراین، مالک حسن )خوبی( و قبح 
یعنی فعل  است،  انسان  و روحانی  ملکوتی  با طبع  ناسازگاری  و  )بدی( سازگاری 

سازگار با این طبع زیبا و ناسازگار با آن، قبیح و نازیبا خواهد بود. 
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 اخالق و انتظارات اجتماعی 
اخالق و انتظارات اجتمااعی در کلی ترین حالت خود شامل چهار ارزش زیر می شود: 

 صداقت و راستگویی 
 انصاف و برابری 

 امانت داری 
 وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی 

اخالق و اصول اخالق حرفه ای باید جایگاهی باالتر از قانون داشته باشد همچنان که 
قوانین جاری هر کشوری نیز از اخالق نشأت می گیرد و اخالق، هیچ گاه به متن 
جهت  در  کوشش  اقتصادی  فعالیت های  تنوع  و  توسعه  نمی شود.  تبدیل  قانونی 
و  شمار  افزایش  به  دولت  تصدی  عملیات  و  دولتی  شرکت های  خصوصی سازی 
گسترش دامنه فعالیت های شرکت های سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در 
طول دهه گذشته انجامید؛ و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولید، بازرگانی 
و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه 

و دیگر اشخاص ذیحق و ذی نفع تشدید کرد. 
رفع این نیاز مستلزم فراهم سازی اطالعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه 
توسط شرکت ها و مؤسسات مختلف و تهیه و ارایه آن مستلزم استفاده از خدمات 
حسابداران حرفه ای در واحدها و همچنین استفاده از حسابداران حرفه ای مستقل 
در بررسی اطالعات و حسابرسی صورت های مالی است. نقش، وظیفه و مسئولیت 
و  ذیحق  اشخاص  دیگر  و  سرمایه  صاحبان  جامعه،  قبال  در  حرفه ای  حسابداران 
در همه جنبه ها  را  اخالق حسنه  اصول عمومی  آنان  که  ایجاب می کند  ذی نفع 
رعایت و به آیین رفتار حرفه ای مدون و منسجمی پایبند باشند تا پذیرش، اعتبار 
و احترام اجتماعی را که الزمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، به دست آورند.

 اخالق 
از واژه اخالق در فرهنگ نامه های مختلف تعاریف متعددی شده است که برخی از 
این تعاریف عبارت اند از: عالمه علی اکبر دهخدا در لغتنامه خود، اخالق را جمع 
»خلق و خوی ها« و علم اخالق را »دانش بد و نیک خویی ها« تعریف کرده و معتقد 
است که اخالق یکی از » سه بخش فلسفه یا حکمت عملیه« است که عبارت است 
از» تدبیر انسان نفس خود را یا یک تن خاص را«. دائره ..  المعارف مصاحب علم  اخالق 
کرده  تعریف  اخالقی«  اصول  برحسب  انسانی  اعمال  ارزش  تعیین  و  »بررسی  را 
از اخالق  است، همچنین تعریفی که در فرهنگ بزرگ سخن دکتر حسن نوری 
فرهنگی  رفتارهای  و  را »مجموعه عادت ها  این صورت است که اخالق  به  آورده 
پذیرفته میان مردم یک جامعه« معرفی کرده و در ادامه آن را به »رفتار شایسته 
و پسندیده« عطف داده است. در دائره..  المعارف برتانیکا گفته شده است اصطالح 
در  دارد.  کاربرد  نیز  اخالقی  ارزش های  سیستم های  و  تئوری ها  مورد  در  اخالق 
این دائره..    المعارف، اخالق به سه شاخه یا رشته تقسیم شده: اخالق نظری، اخالق 
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هنجاری و اخالق کاربردی اخالق نظری یا فرا  اخالق به موضوعات مرتبط با ماهیت 
و  ضوابط  دستوری  یا  هنجاری  اخالق  می پردازد.  اخالقی  قضاوت های  و  مفاهیم 
معیارهایی برای چگونه زندگی کردن فراهم می آورد و در آن، خوب و بد، درست و 
نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آنها و راه درست عمل کردن را 
براساس قواعد معین بیان می کند. اخالق کاربردی در واقع ادامه اخالق هنجاری 
است که در آن کاربرد تئوری های اخالق هنجاری در اخالقیاتی نظیر حقوق بشر، 

برابری نژادی و جنسیتی، عدالت و مسائل مشابه مورد بحث واقع می شود. 
با توجه به تعاریفی که آورده شده می توان نتیجه گرفت که اخالق و آئین رفتار 
حرفه ای در شاخه  اخالق کاربردی جای می گیرد و حاوی یک نظام ارزشی است 
که براساس آن، بد و خوب، و درست و نادرست رفتار صاحبان یک حرفه تعریف 

و بیان می شود.   

 ارزش های اصول اخالق حرفه ای 
اصول اخالق حرفه ای دارای بار و ارزش های واالیی است که رعایت آنها در رعایت 
هنجارهای اجتماعی بسیار نقش آفرین است و این مستلزم شناخت اولیه و اساسی 
از اصول مذکور است. اخالق از نظر جامعه شناسی یعنی رعایت حقوق و انتظارات 
اجتماعی از روی میل و اختیار، این انتظارات اجتماعی شامل تأمین نیازها و رعایت 

حقوق مردم می شود. 
شکل گیری و تولد اصول اخالق حرفه ای برگرفته از فرهنگ کل جامعه است. به 
این معنی زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه می شود که آن 
سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است. 
آنچه مسلم است،  نامیده اند ولی  را فرهنگ سازمانی  رفتار خاص  نوع  این  گرچه 
این است که همین فرهنگ چارچوب  هایی را تعریف می کند که به عنوان اصول 
با تمام ویژگی هایش  اخالق حرفه ای آن سازمان مطرح است. اول اصول اخالقی 
است   )  ... و  روسوم  و  آداب  مذهب،  )عقاید،  جامعه  کلی  فرهنگ  از  برگرفته  که 
خود  به  اختصاصی تری  حالت  سازمان  درون  در  دوم  مرحله  در  و  شکل می گیرد 
نیز  سازمان  این  درون  در  و  متبلور می شود  سازمانی  فرهنگ  عنوان  به  و  گرفته 
افراد شاغل و طبقات مختلف دارای خرده فرهنگ های خاص تری هستند که آنها 
را از دیگران متمایز می کند، همه این ها باعث می شود که در میان این گروه ها و 
سازمان ها نوعی تعصب کاری خاص شکل می گیرد که آن را اصول اخالق حرفه ای 
می نامند. در نهایت و با توجه به مطالب گفته شده می توان اظهار کرد که اخالق 

حرفه ای متأثر از اخالق سازمانی است.

 عوامل رشد و توسعه اخالق حرفه ای 
اساساً میزان توسعه و رشد اخالق حرفه ای بستگی به میزان کارکرد موفق اخالق 
حرفه ای و همین طور میزان تغییر پذیری آن دارد. هر قدر مزایای حاصل از رعایت 
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اخالق حرفه ای فراگیرتر باشد میزان تعهد به اصول آن از درجه باالتری برخوردار 
است. هر قدر محدودیت های اعمال شده ناشی از اصول اخالق حرفه ای منطقی تر 
و در رشد سازمان مؤثر تر باشد، پایبندی به آن محکم تر خواهد بود. به طور مثال 
هر چه اثر اصول اخالق حرفه ای یک سازمان در ایجاد حسن مالکیت در اعضای 
سازمان موفق تر باشد رضایت اعضاء بیشتر و تحمل مشکالت برایشان آسان تر است 
انسجام  پایبندی به اصول آن اصرار جمعی به اصرار فردی حاکم می شود.  و در 
گروهی عامل اصلی رشد و توسعه این اصول در یک حرفه خاص است. البته خود 
که  عقیده اند  این  بر  عده ای  است.  متعددی  عوامل  از  متأثر  نیز  گروهی  انسجام 
رضایت شغلی باعث افزایش تعهد به اصول اخالق در حرفه می شود ضمن تأیید 
نظر این عده باید یادآور شد که همان گونه که در ادبیات مدیریت نیز بیان شده 
است؛ رضایت شغلی در مقابلش نارضایتی شغلی را نیز دارد. نارضایتی شغلی هم 
می تواند باعث شکل گیری نوعی اصول اخالق حرفه ای گردد. اطالع رسانی و مطلع 
ساختن اعضاء از آخرین اخبار مربوطه و تأکید بر شفافیت مالی و همچنین تعیین 
نحوه ارتباط با سایر سازمان های دولتی و غیردولتی و پذیرش تصمیمات گروهی 
که با نظر اکثریت اتخاذ شده و از همه مهم تر فراهم آوردن شرایط الزم برای رقابت 

عادالنه و بازارهای جدید در توسعه آئین رفتار حرفه ای می تواند مفید واقع شود.

 اصول بنيادی اخالق و رفتار حرفه ای 
 درستكاری:درستکاری از ملزومات کار حسابدار حرفه ای است و باید در روابط 
حرفه ای و معامالت خود درستکار باشد. واژه های مانند صداقت، صراحت و انصاف، 

الزمه درستکاری است.

خود،  کار  و  کسب  و  حرفه ای  قضاوت  در  باید  حرفه ای  حسابدار  واقع بينی:   
واقعیات را در نظر بگیرد، و اجازه ندهد که پیش داوری، جانب داری، تضاد منافع و 

یا نفوذ دیگران بر قضاوت حرفه ای و کار او تأثیر بگذارد. 

 صالحيت و مراقبت حرفه ای: حسابدار به عنوان یک شخص با صالحیت، 
باید از یک رشته دانش های عمومی مربوط برخوردار بوده همچنین درک عمیقی 
از آن استخراج شده  از فرایند حسابداری و موضوع مورد رسیدگی که اطالعات 
نیز داشته باشد. حسابدار حرفه ای باید دانش و مهارت حرفه ای خود را در زمینه 
ارتقا دهد  تحوالت، روش ها و تکنیک های جدید و قوانین و مقررات به سطحی 
از خدمات حرفه ای کارآمدی  یابد که  اطمینان  یا کارفرمای وی  که صاحب کار 

برخوردار می شود. 

 رازداری: حسابدار حرفه ای باید اطالعاتی را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای 



43

به دست می آورد محرمانه تلقی کند و بدون مجوز صریح صاحب کار یا کارفرما چنین 
اطالعاتی را افشا نکند، مگر آن که حق یا وظیفه قانونی یا حرفه ای، افشای اطالعات 

مزبور را مجاز کرده باشد. 

 آداب حرفه ای:حسابدار حرفه ای باید در برخورد با دیگران در حین انجام وظایفش، 
با ادب و احترام رفتارکند. همچنین باید قوانین و مقررات را رعایت و از انجام اعمالی 

که می تواند حرفه را بی اعتبار کند، بپرهیزد. 
اما الزم به ذکر است که وضعیت های گوناگون و عوامل متعدد و مختلفی به صورت 
بالقوه می تواند موجبات نقض و عدم رعایت اصول بنیادی را در عمل فراهم آورد، که 

در زیر به آنها اشاره می شود:

 منافع شخصی: خطر نقض اصول درستکای و واقع بینی در صورت وجود هرگونه 
منافع مالی مستقیم و یا منافع مالی غیرمستقیم با اهمیت حسابدار حرفه ای است. این 

خطر ممکن است از منافع مستقیم یا غیرمستقیم نشأت بگیرد. 

 تجدیدنظر:خطر نقض اصل واقع بینی در مواردی که نتایج کار یا قضاوت حسابدار 
حرفه ای در معرض چالش قرار می گیرد و وی ناگزیر به ارزیابی مجدد و تجدید نظر 

در آن می شود. 

 حمایت یا مخالفت:نقض اصل واقع بینی در مواردی که حسابدار حرفه ای در مسئله 
یا دعوایی به طرفداری یا مخالفت با صاحب کار یا کارفرمایش موضع گیری می کند.

رابطه  دلیل  به  حرفه ای  حسابدار  مواقعی  در  بنیادی  اصول  نقض  خطر  قرابت:   
به وی  کارفرمایش  یا  کار  ویژگی های صاحب  دانستن  یا  و  مسائل  از  نزدیک،آگاهی 

اعتماد کامل پیدا می کند. 

 تهدید: خطر اصول بنیادی حسابدار حرفه ای به دلیل تهدید یا ترس از صاحب کار، 
کارفرما، شخص یا مرجعی مقتدر و یا فشارهایی دیگر اما قوانین و مقررات هر کشور 
همچنین مراجع حرفه ای تدابیری را جهت جلوگیری از نقض اصول بنیادی توسط 

حسابداران حرفه ای اتخاذ می کند که به شرح زیر می باشد: 
وجود شرایط الزم برای ورود به حرفه، شامل تحصیالت، کارآموزی و تجربه 

آموزش و بازآموزی مستمر 
قوانین و مقررات پیشرفته برای مدیریت واحدهای تجاری 

استاندارهای حرفه ای 
مقررات انتظامی )انضباطی( مصوب مراجع قانونی یا جوامع حرفه ای 
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 اهم عوامل ايمنی مقرر توسط حرفه،قوانين و مقررات 
تحصیالت،كارآموزی و تجربه الزم برای ورود به حرفه؛ الزامات مربوط به بازآموزی 

مستمر
استانداردهای حرفه ای وضع شده و اجرای تدابیر انتظامی و انضباطی

كنترل كیفیت كارهای انجام شده توسط مؤسسه ای دیگر
و حسابداران  مؤسسات حسابرسی  استقالل  مورد  در  مقررات مصوب  و  قوانین  و 

مستقل یا رسمی

 اهم عوامل ايمنی الزم در واحد تحت بررسی 
انتخاب حسابرس توسط مدیریت واحد یا شركت تحت حسابرسی به تصویب مرجع 
دیگری در شركت برسد كاركنان شركت یا واحد تحت حسابرسی كه تصمیمات 
مدیریتی را اتخاذ می كنند صالح و الیق باشند. خط مشی ها و روش های واحد یا 
شركت تحت حسابرسی بر گزارشگری مالی منصفانه تأكید داشته باشد در شركت 
از  غیر  به  حرفه ای،  خدمات  ارجاع  برای  مدونی  روش  حسابرسی  تحت  واحد  یا 

حسابرسی، وجود داشته باشد. 
ساختار راهبری شركت از جمله كمیته حسابرسی، امكان نظارت كافی را بر كاركرد 

و ارتباطات شركت با مؤسسه تحت حسابرسی فراهم كرده باشد. 

 اهم عوامل ايمنی در مؤسسه حسابرسی
مدیریت مؤسسه حسابرسی براهمیت استقالل حسابرسان تأكید داشته باشد و از 

اعضای گروه حسابرسی بخواهد كه منافع عمومی را در نظر بگیرند. 
مرتبط  مسائل  زمینه  در  حسابرسان  آگاه كردن  و  آموزش  مورد  در  تدابیری 
كیفیت  كنترل  مورد  در  روش هایی  و  مشی  خط  باشد:  شده  اتخاذ  واقع بینی  با 

حسابرسی های انجام شده مستقر باشد. 
كارهای غیرحسابرسی یك صاحب كار، توسط شریك و گروه كار جداگانه ای انجام شود.

خط مشی و روش هایی برای جلوگیری از اثر گذاری مسئوالن كارهای غیرحسابرسی 
یك صاحب كار بر گروهی كه كار حسابرسی را انجام می دهند مستقر شده باشد. 

حسابدار مستقل )یا رسمی( دیگری از شركا یا مدیران ارشد مؤسسه حسابرسی، 
كارهای انجام شده توسط گروه انجام دهند. حسابرسی را بررسی، تأیید و گزارش 

را امضا كند.  
شركا و مدیران ارشد مؤسسه حسابرسی در حسابرسی های مختلف جا به جا شوند. 
از مؤسسه حسابرسی دیگری خواسته شود بخشی از رسیدگی های انجام شده را به 
صورت نمونه ای مجدداً رسیدگی كند؛ هر یك از اعضای گروه حسابرسی كه منافع 
مالی یا روابطی با صاحب كار دارد كه ممكن است به نقض استقالل وی تعبیر شود 

از گروه حسابرسی مرتبط بركنار شود.



تحریر دفاتر قانونی
فصل 2
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 ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي    
با  همان طور كه تا كنون متوجه شده ايد هدف از تدريس آن است كه هنرجويان 
كمک هنرآموز به مفاهيم درسي برسند يعني با تعاملي كه در محيط كارگاه بين 
نمايد.  پی گيری  را  آموزش  فرايند  هنرجو  مي گيرد  هنرآموز صورت  و  هنرجويان 
همان گونه كه مالحظه مي فرماييد، ابتداي پودمان با فعاليت  )1( شروع شده است 
يعني هنرجويان با انجام فعاليت و به ترتيبي كه در كتاب آمده، با برخي از اسناد 
مثبته آشنا شده و سپس مي  آموزند كه چرا بايد ثبتي براي فعاليت هاي مالي زده 
انواع فرم هاي ثبت آشنا مي شوند مرحله به مرحله سند، دفتر روزنامه،  با  شود و 
دفتر كل و دفتر معين و ...... را براي فعاليت هاي مالي تهيه نمايد. اين مهم به شيوه 

دستي و نرم افزاري آموزش داده می شود.
در فعاليتي كه بعد از تعريف سند آورده شده، بايد هنرجو بر اساس تعريف سند 
و آنچه تا كنون مشاهده نموده از قبض يا فاكتور، اجزاي سند را با كمي اغماض 
و كمک شما حدس بزند بعد از اينكه روي تخته اين اجزا را در كادر فرم مشخص 
كرديد به قسمت بعد برويد تا هنرجو از كشف خود كه اجزاء را درست تشخيص 

داده لذت آموختن را تجربه كند. و بقيه فعاليت ها نيز به همين ترتيب : 
به عنوان مثال فعاليت سند شمارۀ 3 را با گروه هنرجويان تعامل كرده و جدول را 

مانند جدول زير تكميل نمايند.

عنوان حسابقاعده ثبتتجزیه و تحلیل در معادله حسابداری

اثاثهافزايش دارايی در   قسمت بدهكار ثبت  می شود يک دارايی از نوع اثاثه افزايش می يابد

يک بدهی از نوع حساب های پرداختنی 
افزايش می يابد

حساب های پرداختنیافزايش بدهی در قسمت بستانكار ثبت  می شود
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تذکر

يا سند شماره 5 را به ترتيب زير هنرجويان تكميل كنند.

شماره سند: 5                                تعمیر گاه تلفن همراه اهری        شماره صفحه دفتر روزنامه: 1
تاریخ سند:  91/3/22                            سند حسابداری                      تعداد ضمایم: 2

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

ـ   بانک110 20،000،000موجودی نقد  

20،000،000                        وام پرداختنی23

20،000،00020،000،000جمع: بيست ميليون ريال

شرح سند: دريافت وام از بانک 

تنظيم كننده:                                  رئيس حسابداری:                            مدير مالی:

رويداد سند 9 را هنرجويان با كمک شما تكميل نمايند.

عنوان حسابقاعده ثبتتجزیه و تحلیل در معادله حسابداری

يک بدهی از نوع حساب های پرداختی كاهش 
می يابد

ثبت  بدهكـار  قسمت  در  بـدهی  كـاهش 
حساب های پرداختنی  می شود

ـ  بانک كاهش  يک دارايی از نوع موجودی نقد 
می يابد

ثبت  بستانكار  قسمت  در  دارايی  كاهش 
موجودی نقد   ـ بانکمی شود

شرکت در این فعالیت ها همچنان  که مي دانید قسمتي از ارزشیابي هنرجو است که 
باید مد نظر قرار گیرد.

برگ   5 مثاًل  شود  داده  توضیح  هنرآموز  توسط  سند  در  نیاز  مورد  ضمائم  تعداد 
سند دو رویداد خرید یک باب مغازه، تصویر چک صادره، رسید تحویل چک به 

فروشنده، تصویر مبایعه نامه، تصویر بنچاق مغازه، تصویر سند مالکیت مغازه

توجه
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نمایش پوستر و فيلم آموزشی  

هنرآموز توضيحات كافی درباره موضوع درس را با كمک نمايش پوسترها و نمايش 
فيلم های عموماً يک الی دو دقيقه ای انجام دهد. اين مورد را مي توانيد توليد كنيد 

يا از توليداتي كه انجام شده استفاده كنيد. 

شماره سند: 9                تعمیر گاه تلفن همراه اهری               شماره صفحه دفتر روزنامه: 2
تاریخ سند:  91/4/5             سند حسابداری                          تعداد ضمایم: ندارد

کدردیف
مبلغمبلغ جزءشرححساب

 بدهکار
مبلغ

بستانکار

10،000،000حساب های پرداختی111

ـ  بانک10 10،000،000             موجودی نقد  

10،000،00010،000،000جمع: ده ميليون ريال

شرح سند:  

تنظيم كننده:                                  رئيس حسابداری:                            مدير مالی:

هنرآموز، هنرجويان را باتوجه به شرايط كالس به چند گروه تقسيم بندی كرده و از 
آنها می خواهد فعاليت های مطرح شده در كتاب محتوای آموزشی را در ارتباط با 
وجوه نقد و اسناد تجاری با همكاری هم كالسی های خود بحث كرده و با مداد در 
جداول مربوطه در كتاب، را تكميل نموده و داليل خود را برای نتايج به دست آمده 
به صورت بحث گروهی با كل كالس مورد نقد و بررسی قرار داده و درصورت وجود 

اشكال با ارايه توضيحات نسبت به رفع آن اقدام نمايند.

طریقه نصب نرم افزار مالی  

در اين قسمت حل تمرين را به دو روش بايد حل كرد يكي دستي و دومي بر اساس 
نرم افزار حسابداري كه اجرای روش حل دستي را به شما هنرآموز واگذار كرده چرا 
كه تجربه فراوان داريد و خالقيتي كه جهت آموزش به خرج خواهيد داد مناسب 



49

محيط ياددهي و يادگيري كارگاه شماست اما سيستم نرم افزاري مرحله به مرحله 
به صورت زير است.

برای استفاده از نرم افزار همان طور كه در راهنماي آن عنوان شده عمل مي كنيم 
الزم است مراحل زير به ترتيب انجام شود:

 برنامه نصب گردد.
 وارد محيط نرم افزار مربوطه شده

 در ابتدا سال مالي را در سيستم نرم افزاري به ترتيب زير تعريف مي كنيم.
 پس از باز شدن برنامه بر روي قسمت شركت كليک مي كنيم مانند تصويرزير

 وقتي روي شركت كليک كرديد منوي فرايند راه اندازي ظاهر مي گردد.
 روي منوي فرايند راه اندازي كليک مي كنيد.

 صفحه اي باز مي گردد كه در آن همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد منوي 
سال مالي ظاهر مي گردد.

 منوي سال مالي را كليک كرده تصوير زير را خواهيد ديد.
 در اينجا در قسمت عنوان سال مورد نظر را درج مي كنيد.

 در قسمت تاريخ شروع، تاريخ ابتداي سال مالي را درج مي كنيد.
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 در قسمت تاريخ خاتمه، تاريخ پايان سال مالي را درج مي كنيد.
 در قسمت وضعيت قابل ذكر است كه حتماً بايد گزينه فعال را راه اندازي كنيد.

سپس حساب ها را تعريف مي كنيم البته سيستم خود برخي حساب ها را به صورت 
پيش فرض در سيستم تعريف كرده است كه اگر منوي حساب ها را انتخاب كنيم 

به صورت زير پنجره اي باز مي شود:
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فرض كنيد شما حساب موجودي نقد را مي خواهيد روي قسمت دارايي هاي جاري 
عالمت + را كليک مي كنيد و شكل زير نمايان مي شود:

همان گونه كه مالحظه مي كنيد انواع حساب ها را مي توانيد انتخاب كنيد.
جديد،  صندوق  جديد،  بانكي  حساب هاي  تعريف  براي  مي توانيد  شما  طرفي  از 
دستگاه كارت خوان جديد، دسته چک جديد و..... كليه عمليات مربوط به دريافت 
پايين صفحه قسمت دريافت و  ابتدا در قسمت راست صفحه قسمت  و پرداخت 

پرداخت را كليک كنيد.
در صفحه اي كه در قسمت باالي صفحه ظاهر مي گردد كه مي توانيد فرايند هر 

عملياتي را كه بخواهيد انجام دهيد.
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با تكميل كردن اطالعات مورد نياز اكنون سيستم آمادگي الزم براي صدور سند 
حسابداري را دارد كه در قسمت راست پايين صفحه وارد حسابداري شده منوي 

جديدي باز شده روي سند حسابداري كليک مي كنيم. 

وقتي روي سند حسابداري جديد كليک كرديم صفحه زير باز مي گردد كه مي توانيم 
اطالعات سند را در آن وارد كنيم.
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پس از ثبت اطالعات در سند در قسمت باالي صفحه اطالعات ثبت شده در سند را 
ذخيره مي كنيم البته همان طور كه در تصوير مي بينيد امكان پرينت هم مي باشد.

قسمت  به  كه  كنيد  يادآوري  خود  هنرجويان  به  مي توانيد  شما  محترم  هنرآموز 
راهنماي نرم افزار رفته و نياز هاي خود را با نظارت شما مرتفع سازند.

زماني كه سند در نرم افزار ثبت شود بقيه موارد را به صورت خودكار می توان تنظيم 
نمود.  ولي الزم است كه زمان و توضيحات كافي به هنرجو داده شود تا هنرجو خود 
سندها را زده و سپس پيگيري نمايد كه اين اسنادي را كه وارد سيستم نرم افزاري 

كرده وارد دفتر روزنامه، معين و كل مي گردد.

ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي    
در اين قسمت حل تمرين را به دو روش بايد حل كرد يكي دستي و دومي بر اساس 
نرم افزار حسابداري كه حل دستي را طبق موارد مطرح شده در كتاب درسي براي 
ثبت دفاتر روزنامه، كل، معين و تنظيم تراز آزمايشي به هنرآموز واگذار گرديده 

است.
ابتدا الزم است هنرجويان را با استفاده از فرم هاي كاغذي دفاتر نام برده شده، آشنا 
كرده و تمرينات عملي با توجه به تجربه و خالقيت شما در تدريس طراحي و توسط 
هنرجويان حل شده تا كاماًل مهارت ثبت دستي را فرا گرفته و آنگاه آنها را با ثبت 
سيستم نرم افزاري قدم به قدم مانند آنچه كه در قسمت سند حساب داري گفته 

شد آشنا نماييد. و نمونه مسايل را با سيستم نرم افزاري حل نماييد.

می توانید از مسائل متنوع کتاب های »اصول حسابدای 2« و »حسابداری عملی« 
نظام قبلی استفاده نمایید.  

نکته





تنخواه گردان
فصل 3
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ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي    

بر اساس مكانيزم هاي كنترل داخلي، مناسب ترين روش در حفاظت از وجوه نقد يک 
واحد اقتصادي استفاده از حساب بانكي است. با اين وجود قريب به اتفاق، واحدهاي 
تجاري براي انجام عمليات روزمره خود ناگزير به پرداخت نقدي بابت برخي هزينه هاي 
جزئي و فوري هستند كه امكان استفاده از حساب بانكي )چک( براي اين پرداخت ها 
را غير ممكن مي سازد. براي مثال، هزينه هايي مانند اياب و ذهاب )آژانس و پيک(، 
خريد مقادير اندک برخي مواد ضروري و فوري )مانند ملزومات آبدارخانه( و پرداخت 
قبوض و صورت حساب هاي هزينه، از جمله مواردي است كه استفاده از حساب بانكي 
براي پرداخت آنها، هزينه هايي را به واحد تجاري تحميل مي كند و يا به صورت كلي 

پرداخت آنها از طريق حساب بانكي امكان پذير نيست.
واحدهاي تجاري به منظور كنترل هرچه بيشتر اين هزينه ها و پرداخت هاي مرتبط 
با آن، اقدام به ايجاد حسابي به نام تنخواه گردان در واحد تجاري خود مي نمايند. 
وظيفه اصلي تنخواه گردان، انجام پرداخت هاي مربوط به هزينه هاي جزئي و روزانه 
به طور  تنخواه گردان،  عمليات  بر  بيشتر  چه  هر  كنترل  براي  است.  تجاري  واحد 
معمول دستورالعمل نحوه عمليات تنخواه گردان تدوين مي گردد. به اين ترتيب با 
ايجاد تنخواه گردان، مبلغي وجه نقد در اختيار يكي از افراد معتبر و امين از واحد 
تداركات قرار داده مي شود كه اين شخص مسئول تنخواه گردان ناميده مي شود. و 
به طور معمول در قبال مبلغ پرداخت شده به مسئول تنخواه گردان، از وي معادل 
وجه سپرده شده و يا حتي تا چند برابر اين مبلغ ، اسناد تضمين معتبر و بدون 

تاريخ دريافت مي كنند. 
مسئول تنخواه گردان بر اساس دستورالعمل، هزينه هاي مجاز را انجام داده و ظرف 
انجام  هزينه هاي  فهرست  ماهانه(  يا  هفتگي  روزانه،  )مانند  معيني  زماني  دوره 
شده را به همراه مدارک و اسناد هزينه به دايره حسابداري تحويل مي دهد. دايره 
تنخواه گردان،  دستورالعمل  به  مراجعه  با  هزينه،  اسناد  كنترل  ضمن  حسابداري 
مجاز بودن انجام هزينه از سوي مسئول تنخواه گردان را نيز بررسي مي نمايد. پس 
از تأييد اسناد هزينه از طرف دايره حسابداري، چكي معادل هزينه هاي تأييد شده 
در اختيار مسئول تنخواه گردان قرار داده مي شود كه به آن تمديد )ترميم، تأمين 
يا شارژ( مجدد تنخواه گردان گفته مي شود. و در طول دوره مالي بارها اين رويداد 
تكرار مي گردد. درپايان دوره مالي مسئول تنخواه گردان عالوه بر اسناد هزينه، اگر 
وجه نقدي نزد وي باشد، آن وجه نقد را به حساب بانكي واحد تجاري واريز و اصل 
فيش واريز بانكي را نيز ضميمه اسناد هزينه نموده و به دايره حسابداري تحويل و 

به اين ترتيب حساب تنخواه گردان بسته شده و تسويه مي گردد.
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انواع روش هاي تنخواه گردان   

حسابداران به منظور انجام عمليات حسابداري تنخواه گردان، از دو روش متفاوت 
ثابت استفاده مي كنند. الزم  با مبلغ  با مبلغ متغير و تنخواه گردان  تنخواه گردان 
به ذكر است كه استفاده از روش مبلغ متغير يا مبلغ ثابت به معني متفاوت بودن 
عمليات تنخواه گردان در واحدهاي تجاري نيست بلكه روش متغير و ثابت دو روش 
با  تنخواه گردان  روش  در  است.  تنخواه گردان  عمليات  حسابداري  براي  متفاوت 
مبلغ ثابت، مانده حساب تنخواه گردان پس از ايجاد، تا انتهاي دوره مالي و بستن 
حساب تنخواه گردان تغيير نخواهد كرد. در روش تنخواه گردان با مبلغ متغير، با 
ميزان  به  تنخواه گردان  حساب  تنخواه گردان،  مسئول  توسط  هزينه  اسناد  ارايه 
اسناد هزينه تأييد شده بستانكار و با تأمين )شارژ( مجدد، تنخواه گردان بدهكار 
مي شود. به اين ترتيب حساب تنخواه گردان در طی دوره به طور مرتب بدهكار و 

بستانكار خواهد شد.  
مراحل تنخواه گردان:

به طور كلي تنخواه گردان داراي چهار مرحله است كه عبارتند از:
1 مرحله اول ايجاد )افتتاح( حساب تنخواه گردان

2 مرحله دوم ثبت هزينه هاي تنخواه گردان
3 مرحله سوم ترميم )شارژ( حساب تنخواه گردان

4 مرحله چهارم بستن )اختتام( حساب تنخواه گردان 

در روش تنخواه گردان ثابت مراحل 2 و 3 در هم ادغام شده و در یک رویداد 
مالي درج مي گردد.

تنخواه گردان با مبلغ ثابت  

مبلغ  معادل  تنخواه گردان،  ايجاد  هنگام  تنخواه گردان:   ايجاد  اول  مرحله 
تنخواه گردان، چكي به تنخواه دار داده مي شود و وي با وصول مبلغ چک؛ وجه الزم 
را براي انجام هزينه ها در اختيار مي گيرد. براي مثال فرض كنيد مؤسسه ايران مهر 
در تاريخ 1394/4/1 با اخذ يک فقره سفته بدون تاريخ به مبلغ 200,000 ريال 
شماره 0126067 )سري / ل( به عنوان وثيقه و تضمين الزم از آقاي اسدي، با 
صدور چک شماره 181121 به مبلغ 200,000 ريال از حساب جاري 876 بانک 
ملت در وجه ايشان به عنوان مسئول تنخواه گردان  ، حساب تنخواه گردان را ايجاد 
نمايد. در تجزيه و تحليل اين رويداد مالي مشخص مي گردد كه معادل مبلغ چک 

تذکر
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ارايه شده به آقاي اسدي ، حساب هاي انتظامي   ـ ديگران نزد ما )سفته اخذ شده 
از آقاي اسدي( را معادل وجه سفته بدهكار و حساب طرف حساب هاي انتظامي  ـ 
ديگران نزد ما را بستانكار نموده و ثبت اخذ تضمين را انجام داده، حسابي به نام 
تنخواه گردان آقاي اسدي در دفاتر شركت بدهكار و حساب موجودي نقد   ـ بانک 

نيز بستانكار مي گردد. و سند حسابداري اين رويدادهاي مالي به قرار زير است: 

شماره سند:                                مؤسسه ایرانمهر                      شماره صفحه دفتر روزنامه:                          
تاریخ سند:  1394/4/1               سند حسابداري                       تعداد ضمائم:                             

کد ردیف
مبلغمبلغ جزءشرححساب

 بدهکار
مبلغ 

بستانکار

200,000حساب هاي انتظامي  ــ ديگران نزد ما

200,000     طرف حساب هاي انتظامي ــ ديگران نزد ما

200,000200,000           جمع:

شرح : بابت اخذ سفته شماره 0126067 )سري / ل(  از آقاي اسدي جهت تضمين تنخواه گردان

تنظيم كننده:                                  تأييد كننده:                            تصويب كننده:

شماره سند:                                 مؤسسه ایرانمهر                    شماره صفحه دفتر روزنامه:                          
تاریخ سند:  1394/4/1                سند حسابداري                     تعداد ضمائم:                             

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

200,000تنخواه گردان آقاي اسدي

200,000             موجودي نقد ـ بانک

200,000200,000              جمع:

شرح : صدور چک شماره181121 از حساب جاري876 بانک ملت در وجه آقاي 
اسدي بابت افتتاح تنخواه گردان

تنظيم كننده:                تأييد كننده:                            تصويب كننده:
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تنخواه گردان با مبلغ متغير      

مرحله اول ايجاد تنخواه گردان:
افتتاح  مرحله  داده شود كه  توضيح  براي هنرجويان  اين روش هم  از  استفاده  براي 

تنخواه گردان در هر دو روش تنخواه گردان ثابت و متغير يكسان است.

ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي    

سؤاالت  فاكتورها،  و  مثبته  اسناد  كنترل  شيوه هاي  درباره  هنرآموز  كالس  آغاز  در 
تا از حضور ذهن و آمادگي آنان براي شروع درس  مختلف را از هنرجويان پرسيده 
خريد  و  جزئي  مخارج  پرداخت  نحوه  درباره  و سپس  نموده  حاصل  اطمينان  جديد 
سؤاالتي را مطرح تا هنرجويان نظرات خود را مطرح نمايند. بهتر آن است كه كليه 
اين اظهار نظرهاي هنرجويان )اعم از صحيح و يا اشتباه( در تابلو كالس درج گردد تا 
با بررسي و بحث درباره هر كدام از آنها نتيجه گيري الزم صورت گرفته و سپس روي 
از آن هنرآموز موضوع  اثبات گردد. و بعد  موارد ناصحيح خط كشيده و بطالن آنها 

درس را مطرح مي نمايد.

راهكار   

تأييد دايره  تا مورد  باشد  بايد داشته  اين مرحله شرايطي را كه يک سند مثبته  در 
حسابداري قرار بگيرد را به هنرجويان تذكر دهد. شرايطي مانند:

 معتبر بودن فاكتورها 
 مخدوش نبودن فاكتورها و اسناد مثبته 
 صحيح بودن محاسبات و جمع فاكتورها 

 رعايت موازين قانوني مانند )ماليات بر ارزش افزوده، تخفيف هاي اعمال شده و... .(
 ممهور بودن فاكتورها و اسناد 

 مرتبط بودن هزينه ها
................... 

مسئول تنخواه گردان از محل مبلغ دريافتي، هزينه هاي الزم و ضروري را انجام داده 
و اسناد و مدارک مثبته را جمع آوري نموده و  پس   از بررسي و كنترل به ترتيب تاريخ 

وقوع هزينه ها، آنها را در فرم گزارش تنخواه گردان كه به صورت صفحه بعد مي باشد:
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مؤسسه .......................... 
گزارش تنخواه گردان .............. 

واحد حسابداري 
خواهشمند است، اسناد و مدارک ضميمه جمعاً به تعداد..... فقره را رسيدگي و وجه آن 

را به مبلغ  ..... ريال پرداخت فرماييد.

ف
مشخصات مدارکردی

مقدارشرح
تعداد

قیمت
هر واحد

قیمت
مالحظات کل

نام فروشندهشمارهتاریخ

جمع
امضاي مسئول تنخواه گردان                                    امضاي تأييد كننده

با تمام اسناد و مدارک مثبته آن، در زمان مقرر كه در  درج نموده و اين فرم را 
دستورالعمل هاي تنخواه گردان معين شده است، تحويل دايره حسابداري مي نمايد.

 ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي 
درباره  سؤاالتي  نظري  بخش  در  شده  مطرح  مباحث  از  هنرآموز  كالس  آغاز  در 
شرايط اسناد مثبته و چگونگي تأييد و رد آن در مؤسسات و شركت ها بر اساس 
آيين نامه هـا و دستورالعمل هـاي تنخواه گـردان را انجام داده و از پوستر و فيلم 
آموزشي در اين خصوص استفاده نماييد. ضمناً می توانيد با گروه بندی هنرجويان از 
آنها بخواهيد به صورت فرضی يک نفر را به عنوان مسئول تنخواه انتخاب و با مبالغ 
فرضی گـزارش تنخواه گردان را تنظيم نمايند و يا يک نمونه گزارش تنخواه تكميل 
شده به كالس آورده و بررسی نماييد و در پايان چند نمونه مسئله به همراه فـرم 

گـزارش تنخواه گـردان در اختيار هنرجويان قـرار داده تا تكميل و كنترل گردد.

ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي   
در آغاز كالس هنرآموز دربارۀ شيوه هاي كنترل اسناد مثبته و فاكتورها، سؤاالت 
مختلف را از هنرجويان پرسيده تا از حضور ذهن و آمادگي آنان براي شروع درس 
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جديد اطمينان حاصل نموده و سپس دربارۀ نحوۀ تعريف رويه هاي ثبت نمودن 
را  خود  نظرات  هنرجويان  تا  مطرح  را  سؤاالتي  تنخواه گردان  ترميم  و  هزينه ها 
مطرح نمايند و بهتر آن است كه كليه اين اظهار نظرهاي هنرجويان )اعم از صحيح 
و يا اشتباه( در تابلو كالس درج گردد تا با بررسي و بحث درباره هر كدام از آنها 
نتيجه گيري الزم صورت گرفته و سپس روي موارد ناصحيح خط كشيده و بطالن 
آنها اثبات گردد. و بعد از آن هنرآموز موضوع درس را مطرح مي نمايد و سپس اسناد 
هزينه را با آيين نامه هاي داخلي و دستورالعمل هاي تنخواه گردان از نظر مجاز بودن 
انجام هزينه مورد بررسي قرار داده و هنگامي كه هزينه ها، مورد تأييد قرار گرفت، 
اقدام به صدور چكي معادل جمع مبالغ مخارج تأييد شده در وجه تنخواه دار بابت 
تأمين وجوه تنخواه گردان مي نمايد. پيشنهاد می شود شركتی فرضی در نظر گرفته 
و مسئول تنخواه گردان در كالس انتخاب و گزارش تنخواه گردان را تكميل نموده و 
تنخواه را افتتاح و ترميم نموده و حساب تنخواه گردان را بسته و تبادل نظر نمايد.

  راهكار  
 فرض كنيم كه آقاي اسدي مخارج زير را انجام و اسناد هزينه آن را به شرح 

زير ارايه نموده باشد:
94/4/4( پرداخت مبلغ 60,000 ريال بابت هزينه حمل اثاثه خريداري شده.

94/4/9( پرداخت قبض تلفن مؤسسه به مبلغ 80,000 ريال.
94/4/14( خريد مبلغ 40,000 ريال ملزومات اداري.

مؤسسه ایرانمهر

گزارش تنخواه گردان آقاي اسدي 
واحد حسابداري 

خواهشمند است، اسناد و مدارک ضميمه جمعاً به تعداد 3 فقره را رسيدگي و وجه 
آن را به مبلغ180,000 ريال پرداخت فرماييد.

ردیف
مشخصات مدارک

مالحظاتقیمت کلقیمت هر واحدمقدار/تعدادشرح
نام فروشندهشمارهتاریخ

60,000كرايه حملپيک بادپا 194/4/4

80,000قبض تلفنمخابرات294/4/9

40,000خريد ملزوماتفروشگاه كوروش394/4/14

180,000جمع: یکصد و هشتاد هزار ریال

امضاي مسئول تنخواه گردان                                          امضاي تأیید کننده
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و سند حسابداري آن در روش تنخواه گردان ثابت به صورت زير است:

شمارۀ سند:                              مؤسسۀ ایرانمهر                        شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                          
تاریخ سند:  1394/4/15           سند حسابداري                        تعداد ضمایم: 3                            

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

60,000هزينه اياب و ذهاب 
80,000هزينۀ تلفن 

40,000ملزومات
180,000موجودي نقد ــ بانک 

180,000180,000   جمع: یکصد و هشتاد هزار ریال 

شرح: بابت صدور چک شماره 181642 در وجه آقاي اسدي بابت ثبت هزينه هاي انجام 
شده توسط تنخواه گردان

تنظيم كننده:                تأييد كننده:                            تصويب كننده:

متغير  تنخواه گردان  روش  در  آن  انجام شده  هزينه هاي  ثبت  و سند حسابداري 
به صورت زير است:

شمارۀ سند:                          مؤسسۀ ایرانمهر                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                          
تاریخ سند:  1394/4/15       سند حسابداري                     تعداد ضمایم: 3                            

کد ردیف
مبلغمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرححساب

 بستانکار

60,000هزينۀ اياب و ذهاب 
80,000هزينۀ تلفن 

40,000ملزومات
180,000تنخواه گردان آقاي اسدي 
180,000180,000              جمع: یکصد و هشتاد هزار ریال 

شرح: بابت ثبت هزينه هاي انجام شده توسط تنخواه گردان آقاي اسدي
تنظيم كننده:                            تأييد كننده:                تصويب كننده:
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و سند حسابداري ترميم مبلغ تنخواه در روش تنخواه گردان متغير به صورت زير است:

شمارۀ سند:                             مؤسسۀ ایرانمهر            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:                          

تاریخ سند:  1394/4/15          سند حسابداري             تعداد ضمایم: 3                            

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

180,000تنخواه گردان آقاي اسدي 

180,000        موجودي نقد ــ بانک 

180,000180,000   جمع: یکصد و هشتاد هزار ریال 

شرح: بابت صدور چک شماره 181642 در وجه آقاي اسدي بابت ثبت هزينه هاي انجام 
شده توسط تنخواه گردان

تنظيم كننده:               تأييد كننده:                            تصويب كننده:

ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي   

در آغاز كالس هنرآموز از مباحث مطرح شده در بخش نظري سؤاالتي دربارۀ صدور 
سند حسابداري ثبت هزينه ها و ترميم تنخواه گردان در مؤسسات و شركت ها را 
انجام داده و از پوستر و فيلم آموزشي در اين خصوص استفاده نموده و در پايان 
چند نمونه مسئله به همراه فرم گزارش تنخواه گردان در اختيار هنرجويان قرار داده 

تا مسايل را حل نمايند و كنترل گردد.

ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي   

در آغاز كالس هنرآموز از مباحث مطرح شده در بخش نظري سؤاالتي درباره صدور 
سند حسابداري ثبت هزينه ها و ترميم تنخواه گردان در مؤسسات و شركت ها را 
انجام داده و از پوستر و فيلم آموزشي در اين خصوص استفاده نموده و در ادامه 
فرض  درباره  بايد  )كه  مالي  دوره  پايان  در  موقت  بستن حساب هاي  لزوم  درباره 
پايان دوره مالي هم بحث نمود( مطالبي را با كمک هنرجويان مطرح نموده وسپس 
نحوه بستن حساب تنخواه گردان آموزش داده شده و در پايان چند نمونه مسئله به 
همراه فرم سند حسابداري در اختيار هنرجويان قرار داده تا مسايل را حل نمايند 

و كنترل گردد.
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راهكار    

مرحله ثبت بستن )اختتام( تنخواه گردان
مرحلۀ قبل يعني مرحله ثبت هزينه ها و تمديد تنخواه گردان به صورت مداوم و 
مستمر در مؤسسات انجام مي گردد، تا اينكه در پايان دوره مالي بايد حساب هاي 
تنخواه گردان،  اجرايي  دستورالعمل هاي  طبق  و  شود  بسته  موقت  و  واسطه اي 
مسئول تنخواه گردان بايد با واحد حسابداري تسويه حساب نمايد و مانده حساب 
تنخواه گردان صفر شده و بسته شود. براي اين رويداد سه حالت ممكن است اتفاق 

بيفتد كه به قرار زير انجام مي شود:
1  تمامي مبلغ تنخواه گردان براي پرداخت مخارج به مصرف رسيده باشد: 

گزارش  فرم  در  وقوع،  تاريخ  ترتيب  به  را  هزينه  اسناد  تنخواه گردان  مسئول 
تنخواه گردان درج و اصل اسناد را ضميمه فرم نموده و به واحد حسابداري تحويل 

مي نمايد و پس از تأييد هزينه ها سند حسابداري به  شرح زير صادر مي گردد:

شمارۀ سند:                         مؤسسه......                  شماره صفحه دفتر روزنامه:                          
تاریخ سند:                     سند حسابداری                    تعداد ضمایم:                             

مبلغ مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
بدهکار

مبلغ 
بستانکار

×××هزينه ......

×××هزينه ......

×××هزينه ......

×××     تنخواه گردان آقاي......

××××××                           جمع

شرح : بابت ثبت هزينه هاي انجام شده و بستن تنخواه گردان آقاي.....................

تنظيم كننده :                          تأييد كننده :                      تصويب كننده:

2 کـل مبلغ تنخواه گـردان بـه صورت کـامل و خـرج نشده و نزد مسئول 
تنخواه گردان موجود باشد: در اين تاريخ هنوز هزينه اي انجام نشده، و تمام مبلغ 
را به حساب بانک شركت واريز و اصل فيش را به عنوان مدرک به واحد حسابداري 

ارايه مي نمايد و سند حسابداري اين رويداد به صورت صفحه بعد است:
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شماره سند:                              مؤسسه.....                       شماره صفحه دفتر روزنامه:                          
تاریخ سند:                         سند حسابداري                        تعداد ضمایم:                             

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××موجودي نقدـ    بانک

×××          تنخواه گردان آقاي.....

××××××                           جمع

شرح : بابت واريز وجه تنخواه به حساب بانک مؤسسه و بستن تنخواه گردان آقاي.....

تنظيم كننده:                 تأييد كننده:                            تصويب كننده:

بابت مخارج پرداخت شده است و مابقي وجه نزد  نقد  از وجوه  بخشي   3
اين حالت مبلغ موجودي نقدي نزد  در  مسئول تنخواه گردان موجود مي باشد: 
تنخواه دار به حساب بانک شركت واريز و فيش پرداخت نقدي آن، ضميمه اسناد و 
مدارک گرديده و اصل اسناد به حسابداري تحويل و با مسئول تنخواه گردان تسويه 

حساب مي گردد و سند حسابداري بستن تنخواه گردان به صورت زير است:

شمارۀ سند:                              مؤسسه.....                       شماره صفحه دفتر روزنامه:                          
تاریخ سند:                         سند حسابداري                        تعداد ضمایم:                             

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××هزينه .....

×××هزينه .....

×××موجودي نقد - بانک

×××       تنخواه گردان آقاي .....

××××××              جمع:

شرح : بابت ثبت هزينه هاي انجام شده و بستن تنخواه گردان آقاي .....

تنظيم كننده:                                  تأييد كننده:                            تصويب كننده:
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ارایه راهكار آموزشي پيشنهادي   

سواالتي  عملی  نظري  بخش  در  شده  مطرح  مباحث  از  هنرآموز  كالس  آغاز  در 
درباره صدور سند حسابداري ثبت هزينه ها و ترميم تنخواه گردان در مؤسسات و 
شركت ها را انجام داده و از پوستر و فيلم آموزشي در اين خصوص استفاده نمايد. 
در پايان چند نمونه مسئله به همراه فرم سند حسابداري در اختيار هنرجويان قرار 

داده تا مسايل را حل نمايند و كنترل گردد.

راهكار آموزشي پيشنهادي  
 مرحله ثبت بستن )اختتام( تنخواه گردان:

 مرحله قبل يعني مرحله ثبت هزينه ها و تمديد تنخواه گردان به صورت مداوم و 
مستمر در مؤسسات انجام مي گردد، پس اين سيكل كاري مرتب تكرار مي شود 
و  شود  بسته  موقت  و  واسطه اي  حساب هاي  بايد  مالي  دوره  پايان  در  اين كه  تا 
واحد  با  بايد  تنخواه گردان  مسئول  تنخواه گردان  اجرايي  دستورالعمل هاي  طبق 
حسابداري تسويه حساب و مانده حساب تنخواه گردان صفر شده و بسته شود. براي 
اين رويداد سه حالت ممكن است اتفاق بيفتد كه به قرار صفحه بعد انجام مي شود:
به طور خالصه عمليات تنخواه گردان به روش ثابت و روش متغير را مي توان در 

جدول زير نمايش داد:
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جدول مقایسه اي تنخواه گردان به روش هاي متغیر و ثابت

حسابداري تنخواه گردان به روش ثابتحسابداري تنخواه گردان به روش متغیر

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرحمرحله

اح
فتت

تنخواه گردان الفا
    موجودي نقد ــ بانک

بابت افتتاح تنخواه گردان 

×××
×××

تنخواه گردان الف
    موجودي نقد ــ بانک

بابت افتتاح تنخواه گردان 

×××
×××

واه
نخ

د ت
مدي

ت

هزينه ....

هزينه ....
    تنخواه گردان الف

بابت ثبت هزينه ها

×××
×××

هزينه ....                                             ××××××
هزينه ....                                             ×××

    موجودي نقد ــ بانک                            ×××
بابت تأمين و شارژ تنخواه گردان تنخواه گردان الف

    موجودي نقد ــ بانک
بابت تأمين و شارژ 

تنخواه گردان

×××
×××

)1
اه)

خو
 تن

تن
هزينه ....بس

هزينه ....
     تنخواه گردان الف

بابت ثبت هزينه ها و بستن 
تنخواه گردان 

×××
×××

×××

هزينه ....

هزينه ....
     تنخواه گردان الف

بابت ثبت هزينه ها و بستن 
تنخواه گردان 

×××
×××

×××
)2

اه)
خو

 تن
تن

موجودي نقد ــ بانکبس
         تنخواه گردان الف
بابت بستن تنخواه گردان

×××
×××

موجودي نقد ــ بانک
         تنخواه گردان الف
بابت بستن تنخواه گردان

×××
×××

)3
اه)

خو
 تن

تن
بس

هزينه ....

هزينه ....
موجودي نقد ــ بانک
     تنخواه گردان الف

بابت ثبت هزينه ها و بستن 
تنخواه گردان 

×××
×××
×××

×××

هزينه ....

هزينه ....
موجودي نقد ــ بانک
     تنخواه گردان الف

بستن  و  هزينه ها  ثبت  بابت 
ه گردان  تنخوا

×××
×××
×××

×××
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در برخي مؤسسات و شركت ها چنانچه فعاليت مورد نظر، به صورت پروژه اي باشد 
)مانند ترخيص كاالها و ماشين آالت از گمركات ورودي كشور و پرداخت حقوق 
ماهانه براي كاركنان و كارگران يک بخش از پروژه راه سازي(، در اين صورت فقط 

مراحل اّول )افتتاح تنخواه گردان( و چهارم )بستن تنخواه گردان( انجام مي شود. 
در  كه  شده  گفته  تنخواه  به  مربوط  دستورالعمل هاي  و  آيين نامه ها  در  اينكه  با 
پايان دوره مالي كليه مبالغ موجود نزد مسئول تنخواه گردان بايد به حساب بانک 
كه  مشكالتي  به دليل  اما  ؛  گردد  صفر  تنخواه گردان  مانده  و  شده  واريز  شركت 
به وجود  و شركت ها  مؤسسات  براي  غير مترقبه  و  ناگهاني  به صورت  است  ممكن 
آيد؛ به ويژه دربخش خصوصي مبلغي تنخواه به صورت ساير حساب هاي دريافتني 
نزد مسئول تنخواه جهت استفاده در شرايط ويژه )مانند تركيدگي لولۀ آب و...( 

به امانت مي ماند. 
در خاتمه مباحث اين پودمان از همكاران عزيز و گرامي در خواست مي گردد، تا 
مطالب مورد نظر را با روش ها و تكنيک هاي عملي و كاربردي مختلف و با روش هاي 
ايجاد خالقيت در كالس و به وجود آوردن فضاي شاد از طريق تمرينات عملي و 
به وجود آوردن فضاي كالس به صورت محيط هاي كار بيروني )كار به صورت واقعي( 
هنرجويان را به سمت پويايي و به دست آوردن تجربه از طريق مواجهه با مسايل 
خاص و موردی، كه ممكن است در محيط كار اجرايي با آن روبه رو شوند آماده 

نمايند. 



تهیه صورت مغایرت بانکی
فصل4
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي  

چرا بايد صورت مغايرت بانکي تهيه گردد؟
هدف از تهيه صورت مغايرت بانکي چيست؟ 

چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟
مراحل تهيه صورت مغايرت بانکي چگونه است؟ 

صورت مغايرت بانکي به چه روش هايي انجام مي گردد؟
گرامي  با  اين  هنرآموزان  و  همکاران  که  مي گردد  يادآور  پودمان  اين  شروع  در 
پرسش ها و سؤاالتي از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده 
نموده  درج  کالس  تابلو  در  مي کنند  مطرح  هنرجويان  که  را  مختلفي  نظرات  و 
نظر  اظهار  قدرت  هنرجويان  تا  آن(  بودن  غلط  احتماالً  يا  و  از صحيح  )صرفنظر 
و گفتن افکار خود در کالس را به دست آورند. سپس با توجه به نکات مورد نظر 
بودن  نادرست  يا  درست  هنرجويان،  خود  همکاري  با  هم  باز  درسي  مباحث  در 
نظريه هاي ارايه شده را بررسي نماييد تا به اين ترتيب با حداقل امکانات، يک کالس 
درس پويا و خالق و به دور از روش هاي سنتي هنرآموز محوري )ايراد سخنراني 
توسط هنرآموز( داشته باشيم و به جاي شنونده بودن صرف هنرجويان که موجب 
خستگي و بي حوصلگي آنان می گردد، و به اشکال مختلف از گوش دادن به مباحث 
با وسايل خود  بازي کردن  از کالس،  براي خروج  از طرق مختلف )اجازه گرفتن 

و...( شانه خالي مي نمايند، جلوگيري شود.

 تهيه صورت حساب بانکي
 چنانچه هنرجويان دريابند نظرات آنها در کالس شنيده مي شود و فرصت 
اظهارنظر و دفاع از نظرات خود را پيدا مي کنند، کالس درس را پذيرفته و 

مشتاق حضور در کالس درس مي شوند.
چرا بايد صورت مغايرت بانکي تهيه گردد؟

هدف از تهيه صورت مغايرت بانکي چيست؟ 
چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟

بانکي  از حساب هاي  يکي  مانده  که  نماييم  مطرح  درس  در کالس  مثال  به طور 
مؤسسه در زمان خاصي مبلغ )A( ريال است و در همين زمان طبق صورت حساب 
مدير  و  مي دهد،  نشان  را  ريال   )B( مبلغ  همان حساب  براي  بانک  از  اخذ شده 
مؤسسه قصد صدور چکي را دارد و از ما به عنوان حسابدار مي خواهد تعيين نماييم 
حداکثر مبلغي را کـه مي تـواند چک صادر نمايد چه رقمي است؟ در اين زمان مـا
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 به عنوان حسابدار  اين مؤسسه چه جوابي مي توانيم بدهيم؟
 آيا مبلغ مانده طبق دفاتر مؤسسه صحيح است؟

 آيا مبلغ مانده طبق صورت حساب ارسالي از بانک صحيح است؟ 
چه  نمود  صادر  مي توان  مؤسسه  در  لحظه  در اين  که  چکي  مبلغ  حداکثر   

رقمي است؟
تا  نماييم  کنکاش  که  مي نمايد  وادار  را  ما  قبيل  از  اين  سؤاالتي  و  سؤاالت  اين 
حساب ها را در دفاتر خود کنترل مجدد نماييم و آن را با صورتحساب هايي که از 
بانک دريافت مي کنيم تطبيق دهيم تا اختالف هاي احتمالي به وجود آمده را کشف 

و آن را اصالح نماييم.

به فرآیندي که منجر به بررسي دفاتر و مطابقت دادن اقالم با صورت حساب دریافتي 
از بانک مي گردد تا در نهایت به رفع  این اختالف منجر شود، تهیه صورت مغایرت 

بانکي گفته مي شود.

 چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟
)بنابر  موردنظر  زمانی  دوره  پايان  در  حسابداري  فعاليت هاي  اجراي  در  معموالً 
سياست های مؤسسات( گزارشي از فعاليت ها تهيه مي گردد که يکي از مهمترين  اين 
مي نمايند  کنترل  حسابداران  که  آزمايشي،  تراز  نام  به  است  گزارشي  گزارش ها 
گردش عمليات و مانده حساب ها تا  اين لحظه )تاريخ مورد نظر( درست است يا 
خير؟ البته الزم به تذکر است که اگر جمع ستون هاي بدهکار و بستانکار  اين تراز 
آزمايشي با هم موازنه و برابر بود الزاماً به اين معني نيست که همه عمليات درست 
نوعي  به  يا حساب ها  و  نشده  اقالمي درج  است  زيرا ممکن  انجام شده،  و صحيح 
اشتباهات موجود را پوشش داده باشد که جمع تراز آزمايشي برابر گردد، اما اگر 
جمع تراز آزمايشي برابر نگردد  اين اطمينان به وجود مي آيد که اشتباهاتي وجود 
دارد که بايد مورد شناسايي قرار گرفته و رفع گردد. پس مناسب ترين زمان براي 
تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانکي طبق دستورالعمل های اجرايی مغايرت بانکی 

مؤسسات است. 

 مراحل تهیه صورت مغایرت بانکي چگونه است؟ 
براي آشنايي همکاران گرامي  با آنچه در  اين پودمان پيش رو داريم مراحل تهيه و 
تنظيم صورت مغايرت بانکي در قالب يک نمودار به صورت صفحه بعد نمايش داده 

مي شود:
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همان طور که در نمودار مشاهده مي گردد تهيه صورت مغايرت بانکي مراحلي به 
شرح زير دارد:

1    اخذ صورت حساب از بانک مربوط به هر حساب به صورت مجزا
2 تهيه صورت ريز دفتر معين )دفتر کل( از هر  حساب   بانک 

3 مطابقت دادن صورت ريز دفاتر مؤسسه با صورتحساب اخذ شده از بانک
4 تعيين اقالم بسته و اقالم باز 

5 تهيه صورت مغايرت بانکي طبق يکي از روش هاي موجود 
6 صدور سند حسابداري اصالحي براي اقالم باز دفاتر

7 ارسال نامه به بانک جهت رفع اشتباهات انجام شده توسط بانک

مراحل تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی

اخذ صورت حساب از بانکتهیه دفتر معین )دفترکل( حساب بانک

معين  دفتر  اقالم  دادن  مطابقت 
)دفترکل( مؤسسه با صورت حساب 

اخذ شده از بانک

تعیین اقالم بسته 
يکسان  مبلغ  و  مدرک  شماره 
بنابراين  تأييد است  است و مورد 
و  خورده   )( عالمت  فرم ها  در 

فعاليت ديگری ندارد.

تعیین اقالم باز 
يکسان  مبلغ  يا  و  مدرک  شماره 
و  مؤسسه  دفاتر  در  و  نيست 
از  شده  اخذ  صورت حساب  يا 
دور  که  دارد  وجود  اختالف  بانک 
بسته  خط  يک  اختالف دار  موارد 

می کشيم.

انجام  بررسی  موجود  مدارک  و  اسناد  طبق 
تعيين  باز  اقالم  بودن  باز  دليل  و  شده 

می شود.

از  يکی  بانکی طبق  مغايرت  تنظيم صورت 
روش های موجود
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 اخذ صورتحساب از بانک جهت هر حساب  به صورت مجزا  

را  صورتحساب  درخواست  مجزا  صورت  به  بانک  حساب  هر  براي  مرحله  در اين 
از  کتبي  صورت  به   )....... تاريخ  .....  تا  .. خ  تاري )از  معين  زماني  محدوده  يک  براي 
بانک مي نماييم و بانک صورتحساب را براي حساب مشخص شده در دوره زماني 
درخواست شده تهيه و سپس آن را تأييد )ممهور به مهر بانک( و تحويل نماينده 

مؤسسه مي نمايد.
ضمناً با استفاده از خدمات نوين سيستم بانکي مي توان با استفاده از  اينترنت بانک 
با تعيين نمودن محدوده زماني معين صورتحساب بانکي را از  اينترنت بانک دريافت 
کرده و استفاده نمود. ولي اگر اين صورتحساب براي ارايه به مراجع قضايي باشد به دليل 
عدم تأييد بانک )ممهور نبودن صورتحساب توسط بانک( قابل استفاده نمي باشد. از 
همکاران و هنرآموزان گرامي تقاضا مي شود نحوه استفاده از  اينترنت بانک را در کارگاه 

به هنرجويان ارايه نمايند.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي  

چرا بايد صورت مغايرت بانکي تهيه گردد؟
هدف از تهيه صورت مغايرت بانکي چيست؟ 

چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟
مراحل تهيه صورت مغايرت بانکي چگونه است؟ 

صورت مغايرت بانکي به چه روش هايي انجام مي گردد؟
اين  گرامي  با   هنرآموزان  و  همکاران  که  مي گردد  يادآور  پودمان  شروع  اين  در 
از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده  پرسش ها و سؤاالتي 
نموده  درج  کالس  تابلو  در  مي کنند  مطرح  هنرجويان  که  را  مختلفي  نظرات  و 
نظر  اظهار  قدرت  هنرجويان  تا  آن(  بودن  غلط  احتماالً  يا  و  از صحيح  )صرفنظر 
و گفتن افکار خود در کالس را به دست آورند. سپس با توجه به نکات مورد نظر 
بودن  نادرست  يا  درست  هنرجويان،  خود  همکاري  با  هم  باز  درسي  مباحث  در 
نظريه هاي ارايه شده را بررسي نماييد تا به اين ترتيب با حداقل امکانات يک کالس 
درس پويا و خالق و به دور از روش هاي سنتي هنرآموز محوري )ايراد سخنراني 
توسط هنرآموز( داشته باشيم و به جاي شنونده بودن صرف هنرجويان که پس از 
چند دقيقه موجب خستگي و بي حوصلگي آنان شده و به اشکال مختلف از گوش 
دادن به مباحث از طرق مختلف )اجازه گرفتن براي خروج از کالس، بازي کردن با 

وسايل خود و...( شانه خالي مي نمايند، جلوگيري شود.
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هنرآموز، هنرجویان را با توجه به شرایط کالس به چند گروه تقسیم بندي کرده فعالیت
در  را  آموزشي  محتواي  کتاب  در  شده  مطرح  فعالیت هاي  مي خواهد  آنها  از  و 
ارتباط با صورت حساب بانکي و نحوه تهیه نمودن آن و چگونگي طریقه کنترل 
آن،  با همکاري دوستان هم گروه خود بحث کرده و با مداد در جداول مربوطه در 
کتاب را تکمیل نموده و دالیل خود را براي نتایج به دست آمده به صورت بحث 
گروهي با کل کالس مورد نقد و بررسي قرار داده و درصورت وجود اشکال با ارایه 

توضیحات نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
و  آن  تهیه  نحوه  و  بانکي  حساب  صورت  درباره  را  سؤاالتي  هنرآموز  ادامه  در 
چگونگي طریقه کنترل آن در کالس مطرح نموده و سپس پاسخ هاي ارایه شده 

از طرف هنرجویان را مورد ارزیابي قرار دهد.

 تهيه صورتحساب بانکي وکنترل اعالميه هاي بدهکار و بستانکار 
چندين مورد صورت حساب بانکي در اختيار هنرجويان قرار داده و درباره اجزاي 

آن بحث نماييد.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

دفتر کل حساب بانک چه دفتري است؟
دفتر معين حساب بانک ها چه دفتري است؟

حساب هاي تفضيلي دفاتر بانک چه کاربردي در حسابداري دارد؟ 
در شروع  اين پودمان يادآور مي گردد که همکاران و هنرآموزان گرامي  با سؤاالتي 
از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده و نظرات مختلفي را 
و  از صحيح  )صرفنظر  نموده  درج  تابلو کالس  در  مي کنند  مطرح  هنرجويان  که 
افکار خود در  و گفتن  نظر  اظهار  تا هنرجويان قدرت  آن(  بودن  غلط  احتماالً  يا 
با  درسي  مباحث  در  نظر  مورد  نکات  به  توجه  با  آورند.سپس  به دست  را  کالس 
همکاري خود هنرجويان، درست يا نادرست بودن نظريه هاي ارايه شده را بررسي 
نماييد تا به اين ترتيب با حداقل امکانات يک کالس درس پويا و خالق و به دور از 
روش هاي سنتي هنرآموز محوري )ايراد سخنراني توسط هنرآموز( داشته باشيم و 
به جاي شنونده بودن صرف هنرجويان که پس از چند دقيقه موجب خستگي و 
بي حوصلگي آنان شده و به اشکال مختلف از گوش دادن به مباحث از طرق مختلف 
و...( شانه خالي  با وسايل خود  بازي کردن  از کالس،  براي خروج  )اجازه گرفتن 

مي نمايند، جلوگيري شود.



75

 تهيه صورت ريز دفتر معين )دفتر کل( از هر حساب  بانک: 
در اين مرحله اگر مؤسسه فقط داراي يک حساب بانک باشد پس يک حساب بانک 
در دفتر کل دارد ولي اگر مؤسسه در چند بانک مختلف داراي  حساب بانکي باشد، 
در دفتر کل يک سرفصل به نام حساب بانک ايجاد شده و در دفتر معين بانک ها به 

ازاي هر بانک يک حساب جداگانه نگه داري مي شود.
استفاده  رايانه اي  افزار  نرم  )از  استفاده مي کنند  از دفاتر چاپي  چنانچه مؤسسات 
دفاتر  از  نظر  مورد  زماني  بانک در محدوده  ريز حساب  تهيه صورت  براي  نشود( 
تا براي تنظيم صورت مغايرت استفاده گردد و در  رونوشت )تصوير( تهيه نموده 
مؤسساتي هم که از سيستم نرم افزاري براي حسابداري استفاده مي گردد، با تعيين 
محدودۀ زماني مناسب از آن حساب بانک گزارش را چاپ تا بر اساس آن تنظيم 

صورت مغايرت انجام شود.
 از هنرآموزان گرامي تقاضا مي شود نحوۀ دريافت گزارش حساب و تعيين محدوده زماني 

را به صورت عملي نشان داده و به صورت کار کارگاهي توسط هنرجويان اجرا شود.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي    

دفتر کل حساب بانک چه دفتري است؟
دفتر معين حساب بانک ها چه دفتري است؟

حساب هاي تفضيلي دفاتر بانک چه کاربردي در حسابداري دارد؟ 
در شروع اين پودمان يادآور می گردد که همکاران و هنرآموزان گرامي  با سؤاالتي 
از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده و نظرات مختلفي را که 
هنرجويان مطرح مي کنند در تابلو کالس درج نموده )صرفنظر از صحيح و يا احتماالً 
غلط بودن آن( تا هنرجويان قدرت اظهار نظر و گفتن افکار خود در کالس را به دست 
آورند. سپس با توجه به نکات مورد نظر در مباحث درسي باز هم با همکاري خود 
هنرجويان، درست يا نادرست بودن نظريه هاي ارايه شده را بررسي نماييد تا به اين 
ترتيب با حداقل امکانات يک کالس درس پويا و خالق و به دور از روش هاي سنتي 
هنرآموز محوري )ايراد سخنراني توسط هنرآموز( داشته باشيم و به جاي شنونده 
بودن صرف هنرجويان که پس از چند دقيقه موجب خستگي و بي حوصلگي آنان 
شده و به اشکال مختلف از گوش دادن به مباحث از طرق مختلف )اجازه گرفتن براي 
خروج از کالس، بازي کردن با وسايل خود و...( شانه خالي مي نمايند، جلوگيري شود.

 تهيه صورت ريز دفتر معين )دفتر کل( از هر حساب  بانک:
 در اين مرحله با طراحي مسايل مختلف و در اختيار قرار دادن صورت ريز دفاتر 
معين و يا کل دربارۀ اجزاي آن بحث و ماهيت اقالم و چگونگي بدهکار و بستانکار 

شدن موارد را بررسي نمايند.
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

مطابقت دادن صورت ريز دفاتر مؤسسه با صورتحساب اخذ شده از بانک: 
در اين مرحله بايد اقالم درج شده در صورتحساب اخذ شده از بانک را با اقالم درج 

شده در صورت ريز دفاتر مؤسسه مطابقت داد به اين صورت که: 
1  شمارۀ مدرک رويداد مورد نظر بايد در دفاتر با همان شماره در صورتحساب 

بانک درج شده باشد.
2  مبلغ رويداد مورد نظر بايد در دفاتر با همان مبلغ در صورتحساب بانک درج 

شده باشد.
3  مبالغ بدهکار درج شده در دفاتر بايد با همان شماره مدارک و مبلغ در ستون 

بستانکار صورتحساب درج شده باشد.
4  مبالغ بستانکار درج شده در دفاتر بايد با همان شماره مدارک و مبلغ در ستون 

بدهکار صورتحساب درج شده باشد.

اقالم  صورتحساب  با  اقالم دفاتر مؤسسه  این نکته ضروري است در بحث کنترل 
بانک به شماره و مبالغ اسناد توجه مي نماییم نه به تاریخ آن رویداد.

از هنرآموزان گرامي درخواست مي گردد که تفاوت نحوۀ ثبت رويدادهاي مربوط به 
دريافت و پرداخت وجه در دفاتر مؤسسه با نحوه ثبت  اين رويداد ها تفاوت دارد و 
به چه دليلي  اين تفاوت وجود دارد. بحث کافي را به عمل آورده و ثبت هاي کافي 

را به صورت عملي در کالس و کارگاه انجام دهند.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

مطابقت دادن صورت ريز دفاتر مؤسسه با صورتحساب اخذ شده از بانک: 
با ارايه يک مسئله و تنظيم آن در تابلو کالس به صورت دفتر کل مؤسسه و صورت 
حساب اخذ شده از بانک به صورت مجزا  نحوه تطبيق دادن موارد درج شده در 

صفحات قبل را با کمک هنرجو مرحله به مرحله در کالس انجام و کنترل نماييد.
 

تذکر
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

 تعيين اقالم بسته و اقالم باز: مشاهده نموديد که اگر شماره مدرک و مبالغ اقالم 
بدهکار دفتر کل )معين( سر فصل حساب بانک با اقالم بستانکار صورتحساب بانک 
اقالم بستانکار دفتر کل  باشد؛ و همچنين  هردو مورد همخواني داشته و درست 
)معين( سر فصل حساب بانک با اقالم بدهکار صورتحساب بانک نيز مطابق باشد 
کنار هر دو عالمت )√( قرار داده و به آنها اقالم بسته گفته مي شود که نشانگر 
قرار  تأييد  مورد  و  است  بانک  و  مؤسسه  دفاتر  در  رويداد  آن  درست عمل شدن 

گرفته است. 
با  بانک   )معين( سر فصل حساب  دفتر کل  در  اقالم  مبلغ  و  اگر شماره مدرک 
صورتحساب بانک منطبق نباشد و يا اقالمي در دفتر کل )معين( سر فصل حساب 
بانک باشد ولي در صورتحساب بانک درج نشده باشد و برعکس ؛ به اين گونه موارد، 
اقالم باز گفته مي شود. و بايد به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفته و دليل باز بودن 
آن مشخص شود و همچنين تعيين گردد  اين اختالف از سوي مؤسسه مي باشد يا 

از طرف بانک، تا بتوان آن را اصالح نمود.

مبالغي را که یکي از طرفین )مؤسسه یا بانک( آن را در دفاتر خود ثبت نموده ولي 
طرف دیگر، آن را تا تاریخ معیني ثبت نکرده باشد، اقالم باز نامیده مي شود.

چنانچه حسابدار مؤسسه اطالعات را در دفاتر خود )تا زمان مشخصي( ثبت نموده ولي 
بانک آن اطالعات را به هر علتي  تا آن زمان  معين در دفاتر خود ثبت نکرده باشد، 

به اين گونه اقالمي که دور آن خط بسته )دايره( کشيده ايم، اقالم باز دفاتر مي گويند.

به مبالغي که مؤسسه )شرکت( آنها را در دفاتر خود ثبت کرده ولي در دفاتر بانک 
ثبت نشده است اقالم باز دفاتر مي گویند.  

    
ولي  نموده  ثبت  مشخصي(  زمان  )تا  خود  دفاتر  در  را  اطالعات  بانک  چنانچه 
حسابدار مؤسسه آن اطالعات را تا آن زمان معين در دفاتر خود ثبت نکرده باشد،  
به  اين گونه اقالمي که دور آن خط بسته )دايره( کشيده ايم، اقالم باز صورتحساب 

بانک مي گويند.

به مبالغي که بانک آنها را در دفاتر خود ثبت کرده ولي در دفاتر مؤسسه )شرکت( 
ثبت نشده است اقالم باز صورتحساب مي گویند.
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سپس جداولي تهيه نموده و اقالم باز دفاتر را با ذکر علت آن مشخص نموده و 
همين کار را براي اقالم باز صورت حساب نيز انجام مي دهيم. به اين ترتيب دليل 
باز بودن هريک از اقالم باز دفاتر مؤسسه و يا اقالم باز صورتحساب بانکي مشخص 

مي گردد. مانند مثال زير:

اقالم باز دفتر معین مؤسسه ایرانیان

علتبستانکاربدهکارشرحتاریخردیف

بابت 17/20 صدور چک شماره 13128 
اثاثه خريد 

اشتباه2,300,000
 حسابدار

اقالم باز صورتحساب بانک

علتبستانکاربدهکارشرحشماره سندتاریخردیف

نرسيدن4,500کارمزد بانکي17/16201
 اعالميه بدهکار
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

تعيين اقالم بسته و اقالم باز
جداولي تهيه نموده و اقالم باز دفاتر را با ذکر علت آن مشخص و همين کار را براي 
اقالم باز صورت حساب نيز انجام مي دهيم. و به اين ترتيب دليل باز بودن هريک 
از اقالم باز دفاتر مؤسسه و يا اقالم باز صورتحساب بانکي مشخص مي گردد. مانند 

مثال زير:

اقالم باز دفتر معین مؤسسه ایرانیان

علتبستانکاربدهکارشرحتاریخردیف

بابت 17/20  13128 شماره  چک  صدور 
اثاثه خريد 

اشتباه2,300,000
حسابدار

اقالم باز صورتحساب بانک

علتبستانکاربدهکارشرحشماره سندتاریخردیف

نرسيدن4,500کارمزد بانکي17/16201
 اعالميه بدهکار
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فعالیت
صورتحساب بانک شرکت انديشه و حساب بانک در دفتر معين ارايه گرديده است. 

مطلوب است: 
الف( تطبيق اقالم مندرج در صورتحساب بانکی و دفتر معين شرکت و تعيين اقالم باز.
ب( تهيه صورت مغايرت بانکی به تاريخ اول بهمن ماه 13X3 به روش های مذکور.

ج( انجام اصالحات الزم در دفتر روزنامه شرکت انديشه. 

شرکت اندیشه                    سپرده قرض الحسنه جاری                    بانک .............

تلفنصندوق پستی شماره حساب 21835541 

تاريخ قبل 13X3/10/1تاريخ 13X3/10/30 شماره صورتحساب 141

در صورت نياز به دريافت روزانه صورتحساب مراتب را به شعبه خود منعکس 
نماييد.

شماره تاریخ مؤثر
چک

کد 
معامله

بستانکار بدهکار ریال
ریال

مانده از قبل/ 
جدید

13X3/10/15

13X3/10/17

13X3/10/20

13X3/10/28

13X3/10/29

13X3/10/29

13X3/10/30

451،170

451،171

854،195

33

33

38

45

45

07

38

400،000

295،000

500

200

450،000

110،000

850،000

10،184،000

9،784،000

9،489،000

9،939،000

9،938،500

9،938،200

10،048،200

10،898،200

در بايگانی اين صورتحساب دقت فرماييد زيرا هيچ گونه صورتحساب ديگری 
ارسال نخواهد شد. 
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 خواهشمند است نظريات خود را ظرف 7 روز به ادارۀ حسابگری ارسال فرماييد.

 توضیح کدها 
کد معامله 33 چک های صادره صاحب حساب 

کد معامله 38 چک های ارايه شده به بانک 
کد معامله 45 کارمزد بانکی 

کد معامله 07 واريزهای نقدی

 حساب بانک ها
حساب جای شماره ..........                      دفتر معين شرکت انديشه 

شماره 
سند

تاریخ
ماندهعطفبستانکاربدهکارشرح

ماهروز

1

15

17

20

25

28

10

10

10

10

10

10

مانده نقل از صفحه قبل 

پرداخت طی چک شماره 451،170 در وجه آقای .....

پرداخت طی چک شماره 451،171 در وجه آقای .....

وصول وجه چک واگذاری به بانک شماره ....

پرداخت طی چک 451،172 در وجه آقای ....

واريز وجه طی حواله ارسالی از شهرستان توسط آقای ....

54،972،000

450،000

250،000

44،788،000

400،000

295،000

145،000

10،184،000بد

10،044،000بد55،672،00045،628،000  جمع

 حل مسئله

شرکت اندیشه                    سپرده قرض الحسنه جاری                    بانک .............

تلفنصندوق پستی شماره حساب 21835541 

تاريخ قبل 13X3/10/1تاريخ 13X3/10/30 شماره صورتحساب 141
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در صورت نياز به دريافت روزانه صورتحساب مراتب را به شعبه خود منعکس نماييد.

مانده از قبل/ جدیدبستانکار ریالبدهکار ریالکد معاملهشماره چکتاریخ مؤثر

13X3/10/15

13X3/10/17

13X3/10/20

13X3/10/28

13X3/10/29

13X3/10/29

13X3/10/30

451،170

451،171

854،195

33

33

38

45

45

07

38

√    400،000 

√      295،000

500

200

√       450،000  

110،000

850،000

10،184،000

9،784،000

9،489،000

9،939،000

9،938،500

9،938،200

10،048،200

10،898،200

 حساب بانک ها
حساب جای شماره ..........               دفتر معين شرکت انديشه 

شماره 

سند

تاریخ
ماندهعطفبستانکاربدهکارشرح

ماهروز

1

15

17

20

25

28

10

10

10

10

10

10

مانده نقل از صفحه قبل 

پرداخت طی چک شماره 451،170 در وجه آقای .....

پرداخت طی چک شماره 451،171 در وجه آقای .....

وصول وجه چک واگذاری به بانک شماره ....

پرداخت طی چک 451،172 در وجه آقای ....

واريز وجه طی حواله ارسالی از شهرستان توسط آقای ....

54،972،000

√450،000

250،000

44،788،000

√400،000

√295،000

145،000

10،184،000بد

10،044،000بد55،672،00045،628،000   جمع
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  روش های مانده واقعی 
صورت مغایرت بانکی 

شرکت اندیشه 

مانده طبق دفاتر موسسه                            10،044،000   مانده طبق صورتحساب ارسالی به بانک            10،898،200

اضافه نشود.                  اضافه نشود.

واريزی نقدی        110،000                           واريزی پايان وقت )سپرده بين راهی(   250،000

وصول چک، ارايه شده ، بانک  850،000                            جمع افزايش          250،000

)نرسيدن اعالميه بستانکار(                 جمع                     11،148،200

جمع افزايش                                        960،000

جمع                                                 11،004،000

کسر شود                   کسر شود:

کارمزد بانکی               500                چک معوقه شماره 451172         145،000

کارمزد بانکی               300                        

جمع کاهش                                        )800(               جمع کاهش               )145،000(

مانده واقعی                                        11،003،200       مانده واقعی              11،003،200

  روش رسیدن از مانده دفاتر مؤسسه به مانده صورتحساب
10،044،000 مانده طبق دفاتر مؤسسه      

اضافه می شود: 
110،000 واريزی نقدی    
850،000 چک ارايه شده به بانک  
145،000 چک معوقه شماره 451172 

1،105،000 جمع افزايش       
11،149،000 جمع        

کسر شود: 
500 کارمزد بانکی    
300 کارمزد بانکی    

250،000 واريز وجه توسط مشتری   
)250،800( جمع کاهش       

10،898،200 مانده طبق صورتحساب ارسالی     
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 روش رسیدن از مانده صورتحساب ارسالی به مانده دفتر کل مؤسسه 
مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک 

10،898،200       
500 اضافه شود:    
300 کارمزد بانکی    

250،000 واريز وجه توسط مشتری   
جمع افزايش         

250،800             
جمع         

11،149،000       
کسر شود.

110،000 واريزی نقدی    
850،000 چک ارايه شده به بانک   
چک معوقه شماره 451172             145،000

جمع کاهش         
)1،105،000(                   

مانده طبق دفاتر مؤسسه        
10،044،000                 

هنرآموز، هنرجویان را با توجه به شرایط کالس به چند گروه تقسیم بندي کرده و 
از آنها مي خواهد فعالیت هاي مطرح شده در کتاب محتواي آموزشي را در ارتباط 
با نحوه تعیین اقالم بسته و اقالم باز و دالیل آن و چگونگي طریقه کنترل آن، با 
همکاري دوستان هم گروه خود بحث و با مداد جداول مربوطه در کتاب، تکمیل 
کل  با  گروهي  بحث  به صورت  آمده  به دست  نتایج  براي  را  دالیل خود  و  نموده 
کالس مورد نقد و بررسي قرار داده و درصورت وجود اشکال با ارایه توضیحات 

نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
در ادامه، هنرآموز سؤاالتي را در ارتباط با نحوه تعیین اقالم بسته و اقالم باز و 
دالیل آن و چگونگي طریقه کنترل آن،  در کالس مطرح نموده و سپس پاسخ هاي 

ارایه شده از طرف هنرجویان را مورد ارزیابي قرار دهد.

فعالیت
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

 صدور سند حسابداري اصالحي براي اقالم باز دفاتر: 
حال که توانستيم از طريق تنظيم صورت مغايرت بانکي مانده واقعي حساب بانک 
را شناسايي و محاسبه نماييم، بايد اختالف موجود بين مانده دفاتر مؤسسه را با 
بايد حساب  اصالحي  ثبت هاي  انجام  با  کار  براي اين  و  نماييم.  رفع  واقعي  مانده 
بانک را برحسب موارد به دست آمده  افزايش يا کاهش دهيم تا مانده حساب بانک 

اصالح گردد.

در حالتي که بیش از یک بار حساب بانک باید بدهکار و یا بستانکار گردد، مي توان 
از ثبت هاي مرکب استفاده نمود و بهتر است استفاده از این ثبت ها با طرح مسایل 

مختلف آموزش داده شود.

  ارسال نامه به بانک جهت رفع اشتباهات انجام شده توسط بانک
اما در مورد اختالف موجود بين مانده صورتحساب ارسالي بانک و مانده واقعي به 

ترتيب زير عمل مي نماييم:
به  نيازي  باشد،  داشته  وجود  راهي(  بين  )سپرده  وقت  پايان  واريزي  اگر   1
روز  دو  الي  يک  مدت  در  خودکار  صورت  به  زيرا  نمي باشد  بانک  به  اطالع رساني 

درسيستم بانکي ثبت انجام مي شود.
از  بانک  حساب  بستانکار  در  مؤسسه  که  باشد  داشته  وجود  چک هايي  اگر   2
)چک هاي  نشده  عمل  صورتحساب  بدهکار  در  ولي  نموده  کسر  خود  موجودي 
بين راهی، چک هاي معوق( نيازي به اطالع رساني به بانک نمي باشد زيرا به محض 

ارايه چک توسط ذينفع به بانک از حساب کسر مي گردد.
3 اما اگر به غير از دو مورد گفته شده در باال، بانک از حساب بانک مؤسسه مبالغ 
اشتباه برداشت نموده يا واريز نموده با ارسال نامه کتبي به بانک پيگير رفع مشکل 

مي گرديم.
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ارزشيابی   

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
خودارزیابی 

هنرجو
نظر هنرآموز

ناموفقموفقناموفقموفق 

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشين حساب و ...( 2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئوليت پذيری 3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن 4

ارايۀ نتيجه گيری صحيح و مستند سازی 5

شناخت اقالم باز و اقالم بسته6

شناخت اجزای صورت مغايرت به روش های مختلف7

تنظيم اقالم باز و بسته8

تنظيم صورت مغايرت بانکی به هر سه روش  9

صدور اسناد حسابداری اصالحی  10

 از هنرآموزان محترم تقاضا می شود سؤاالت و مسایل متنوع و از ساده به سخت 
با کمک هنرجویان و برای هنرجویان طراحی و در کالس هم به روش دستي هم به 

روش نرم افزاري حل شود.

فعالیت



87

هوش  هفتگانه  

در مورد فعاليت های ياددهی ـ يادگيری مناسب است که در مورد ادراک هوشی 
صحبت شود:

پروفسور هوارد گاردنر استاد روان شناسی شناخت در دانشگاه هاروارد در کتاب خود 
با عنوان چهارچوب های ذهن، به اين مطلب اشاره کرده است که هر انسان دارای 
حداقل هفت نوع ادراک هوشی است، که برخی از اين هوش ها در برخی از فراگيران 

قوی تر است. انواع هوش ها به ترتيب عبارت اند از:

  هوش لفظی )زبانی(
  هوش منطقی )رياضی(
  هوش بصری )فضايی(

  هوش موسيقيايی )موزون(
  هوش بدنی )جنبشی(

  هوش برون فردی )اندر کنشی(
  هوش درون فردی

هفت گانه  هوش  به  هنرآموزان  که  است  الزم  درسی  مطالب  تدريس  در  بنابراين 
عنايت داشته باشند، در بسياری از پرسش و پاسخ های معمولی حتی در خارج از 
محيط آموزشی، وقتی فردی جواب پاسخ دهنده را متوجه نمی شود  متأسفانه به 
اين مطلب توجه نمی کند و مطلب را دوباره مانند دفعه اول با همان روش قبلی 
منتهی با صدای بلندتر توضيح می دهد درحالی که طرف مقابل مشکل شنوايی ندارد 
از کشورهای پيشرفته جهان،  او برمی گردد. در برخی  به ادراک هوشی  و مشکل 
ابتدای سال تحصيلی نوع هوش فراگيران را تعيين و به آموزنده تفهيم می کنند که 
ياددهی خود را با هوش هنرجو مطابقت دهند، بدين ترتيب در کشورهايی که هنوز 
تفکيک فراگيران از نظر هوش انجام نمی پذيرد بهتر است برای يادگيری آموزنده 

در تدريس خود هوش هفت گانه را نيز مد نظر قرار دهد.
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منابع بیشتر برای دانش افزایی هنرآموزان
آفات مديران، آغازی، عبدالرحمن، ارمغان طوبی 91 حسابداری 
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 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران 
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