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1 پیوست
A
Accounting
حسابداری
Accounting system                                  
        سیستم حسابداری
Accounts Payable                   
         حساب های پرداختی
Accounts Receivable            
        حساب های دریافتنی
Account
حساب
Account form
شکل حساب
Accounting cycle
چرخه حسابداری
Accounting Period
دوره مالی
Accounting Principles           
       اصول حسابداری
Accrual accounting                                                                                             حسابداری تعهدی
Accrued expenses
هزینه های حتقق یافته اما پرداخت نشده
Accrued Payroll                                                   حقوق و دستمزد حتقق یافته اما پرداخت نشده
Adjusting entries
ثبت های تعدیلی
Advances from customers                                                                      پیش دریافت از مشتریان
Annual reports                        
  گزارش های ساالنه
Allowance
تخفیف ـ تفاوت قیمت

B
Balance sheet                                                                                                                          ترازنامه
Basic accounting concepts
مفاهیم اساسی حسابداری
Beginning inventory
موجودی کاالی اوّل دوره
Bill
صورت حساب
Brought down
مانده نقل به پاینی
Business enterprise
واحد جتاری
Buyer
خریدار

C
Cash                           
Cash discount
Cash sale
Catalogue
Chart of accounts
Chronological records          
Closing procedures                
Classified income statement
Contra account
Cost

نقد
تخفیف نقدی
فروش نقدی
کاتالوگ
فهرست حساب ها
ثبت های روزنامه به ترتیب تاریخ
روش های بسنت حساب ها
صورت سود و زیان طبقه بندی شده
حساب کاهنده
بهای متام شده
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گردش اقالم بهای متام شده موجودی ها
بهای متام شده کاالی فروش رفته
بهای متام شده کاالی فروش رفته
اعتبار
فروش نسیه (اعتباری)
بستانکار
مشتری

Cost flows of inventory
Cost of goods sold
Cost of sales
Credit
Credit sale
Credit
Customer

D
Damage
آسیب دیدگی
Debit
بدهکار
Discount
تخفیف
Discount period
دوره تخفیف
Dual aspect
ثبت دوطرفه
مفهوم دوطرفه بودن حساب ها                                                                        Dual aspect concept

E
پایان ماه
موجودی کاالی پایان دوره
				
شخصیت حسابداری
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
مخارج
هزینه ها

End of month
Ending inventory
Entity - accounting
Equities
Expenditures
Expenses

F
قیمت عادی (متعارف)                                                                                                         Fair value
)First - in, First - out (FiFo
اولنی صادره از اولنی وارده
Financial accounting information
اطالعات حسابداری مالی
              Financial statements
صورت های مالی          
Financial period
سال مالی
Form
فرم ـ ورقه چاپی
هزینه حمل به داخل ـ هزینه حمل کاالی خریداری شده                                                Freight - in

G
دفتر روزنامه عمومی
دفتر کل

      General Journal
General Iedger

اصول پذیرفته شده حسابداری            )Generally Acceptable (Applicable) Accounting Principles (GAAP

Goods
کاال
Goods available for sale
کاالی آماده برای فروش
Gross profit
سود ناخالص
روش سود ناخالص                                                                                            Gross Profit method
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H
Historical cost         

        بهای متام شده تاریخی

I
Income statement
Inventory
Inventory records                    
Invoice
Income statement
Income summary                    

               صورت سود و زیان
موجودی کاال
      مدارک موجودی ها
		 صورت فاکتور فروش
صورت سود و زیان
          خالصه سود و زیان

J
Joumal

دفتر روزنامه

L
Last - in first out (LiFo)
Liabilities

اولنی صادره از آخرین وارده
بدهی ها

M
Management accounting information
اطالعات حسابداری مدیریت
Manual systems
سیستم های دستی
Matching
تطابق هزینه با درآمد
Matching concept
				
مفهوم تطابق یا مقابله هزینه ها با درآمدها
Materiality
اهمیت
Merchandise
کاالی جتاری
Merchandise inventory         
        موجودی کاال
Merchandising enterprise    
مؤسسه بازرگانی

N
Net income
Net Profit
Net Purchase
Net sales
Net assels
Net loss
Net sales
Net worth

سود خالص
سود خالص
خرید خالص
فروش خالص
خالص دارایی ها
زیان خالص
درآمد فروش خالص
ارزش ویژه
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O
Operating
عملیاتی
Operating expenses                   
    هزینه های عملیاتی
Operating income
سود عملیاتی
Original selling price            
قیمت اولیه فروش
Owner's equity                                                                                               حقوق صاحبان سرمایه

P
Periodic inventory system
سیستم ثبت ادواری موجودی ها
Periodic Stock- taking                                                                                     انبارگردانی ادواری
Perpetual in ventory system
سیستم ثبت دائمی موجودی ها
Period costs
هزینه های دوره جاری
Periodic
ادواری
Permanent accounts                                                                                            حساب های دائمی
Physical flow of inventory
گردش فیزیکی موجودی ها
Prepaid expenses                    
           پیش پرداخت هزینه
Profit and loss summary                                                                                   خالصه سود و زیان
Proprictorship
)واحد تجاری متعلق به یک فرد (مؤسسه فردی
Price
قیمت
Price list
فهرست قیمت ها
Purchase
خرید
Purchase return and allowance
برگشت از خرید تخفیفات
Purchase discount                   
     تخفیف نقدی خرید
Physical count                                                                                       )شمارش عینی (موجودی ها
R
Ratio
Retail method
Retailer
Revenue
Revenue realization principle
Report form
Revenue recognition
Revenues

نسبت
روش خرده فروشی
خرده فروش
درآمد
اصل تحقق درآمد
شکل گزارشی
شناخت درآمد
درآمدها

S
Sale
Sales discount
Sales on credit
Sales return
salce return and allowances
Sales Revenue
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فروش
تخفیف نقدی فروش
فروش نسیه
برگشت از فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
درآمد فروش

Sell
Seller
Selling expenses
Selling price
Shipping
Stock room
Source documents
Statement of Financial Position
Subsidiary ledger
System

فروختن
فروشنده
هزینه های فروش
قیمت فروش
حمل
انبار
مدارک اولیه
)صورت وضعیت مالی (ترازنامه
دفتر معین
سیستم

T
Tag
برچسب
Taking of inventory
انبارگردانی
Trade
تجاری
Trade discount
تخفیف تجاری
Trade terms
شرایط فروش
Trading enterprise
 بازرگانی/ مؤسسه تجاری
Transportation -in                                                                        هزینه حمل کاالی خریداری شده
Transportation - out                                                                       هزینه حمل کاالی فروخته شده
Temporary accounts              
             حساب های موقت
Time period
)دوره مالی (دوره زمانی
Time period concept                                                                                             مفهوم دوره مالی
Trade marks
عالئم تجاری
Transaction                                                                                               رویداد مالی ـ فعالیت مالی
Transposition
جابه جا نوشتن اعداد
Trial balance
تراز آزمایشی

U
Unincorporated businesses

واحدهای تجاری غیرسهامی

V
Valuation
ارزشیابی
Valuation of inventories                                                                                ارزشیابی موجودی ها
Vendor
فروشنده

W
Weighted- Average method
Wholesaler
Worksheet

روش میانگین موزون
عمده فروش
کاربرگ
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حسابداری حرفه ای 24110195

تکنسین ارشد
سطح L5

حسابداران حرفه ای 24110194

تکنسین ارشد
سطح L4

حسابدار   24110193

تکنسین ارشد
سطح L3

کارمندان حسابداری و دفترداری
43110192

کمک تکنسین
سطح L2

  کارمندان بخش امور مالی
43120191

کارگر ماهر
سطح L1
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فهرست و مآخذ

برنامه درسی ملی ،جمهوری اسالمی ایران
سند تحول بنیادی آموزش و پرورش
اسناد استاندارد شایستگی حرفه ای و ارزشیابی حرفه حسابداری
وب گاه هایی که می توان از آنها برای اطالع از تازه های حسابداری از آنها بهره برد:
http: // www. audit. org. ir
سازمان حسابرسی
http: // www. mefa. gov. ir
وزارت امور اقتصاد
http: // www. intamedia. ir
سازمان امور مالیاتی کشور
http: // www. seo. org. ir
بورس و اوراق بهادار
http: // www. irica. gov. ir
گمرک جمهوری اسالمی ایران
http: // www. centin sur. ir
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
فرج زاده دهکردی ،حسن ،باللی ورنو  سفادرانی ،حسن ،1394 ،حسابداری تکمیلی،
تهران ،چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
شفیع زاده ،علی ،1394 ،حسابداری مقدماتی ،سوم ،تهران ،شرکت چاپ و نشر
کتاب های درسی ایران
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