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پیوست 1

کارگر ماهر 
L1 سطح

تکنسین ارشد حسابداری حرفه ای 24110195
L5 سطح

 تکنسین ارشدحسابداران حرفه ای 24110194
L4 سطح 

حسابدار 24110193  
تکنسین ارشد 

L3 سطح

 کارمندان حسابداری و دفترداری
43110192

 کمک تکنسین
L2 سطح 

  کارمندان بخش امور مالی 
 43120191
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واژه نامه انگلیسی به فارسی

A

Account	 حساب	
Account balance مانده حساب
Account form شکل حساب
Accounting حسابداری
Accounting cycle چرخه حسابداری
Accounting period )دوره مالی) دوره حسابداری
Accounting principles اصول حسابداری
Accounts payable )حساب های پرداختنی) بستانکاران
Accounts receivable )حساب های دریافتنی) بدهکاران
Accrual accounting  حسابداری تعهدی
Activity فعالیت
Allowance تخفیف ـ تفاوت قیمت
Annual reports گزارش های ساالنه
Asset دارایی
Auditing حسابرسی
Auditor حسابرس

B

Balance مانده/تراز
Balance – sheet equation معادله ترازنامه
Balance sheet ترازنامه
Balancing مانده گیری
Bank reconciliation صورت مغایرت بانکی
Beginning inventery موجودی کاالی ابتدای دوره
Bill صورت حساب
Business enterprise واحد تجاری
Buyer خریدار/ مشتری

C

Capital سرمایه
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Cash نقد
Cash discount تخفیف نقدی
Cash equivalent معادل قیمت نقدی
Cash in bank موجودی بانکی
Cash sale فروش نقدی
Chart of accounts فهرست حساب ها
Cheque چک
Coding شماره گذاری
Company شرکت
Compound entry ثبت مرکب
Cost of goods sold بهای تمام شده کاالی فروش رفته
Cost of sales بهای تمام شده کاالی فروش رفته
Credit  بستانکار
Credit  sale )فروش نسیه)اعتباری
Credit balance مانده بستانکار
Credit entry ثبت بستانکار
Creditors بستانکاران
Current asset دارایی جاری
Current liability بدهی جاری
Customer مشتری

D

Damage آسیب دیدگی
Debit بدهکار
Discount تخفیف
Discount period دورۀ تخفیف

E

Ending inventory موجودی کاالی پایان دوره
Entry  ثبت
Equation  معادله
Event  رویداد
Expense  هزینه
Expense account  حساب هزینه
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F

Financial accounting  حسابداری مالی
Financial period دوره مالی
Financial statements صورت های مالی
Firstـin, firstـout(FIFO) اولین صادره از اولین وارده
Fiscal year سال مالی
Freightـin هزینه حمل کاالی خریداری شده
Fundamental accounting Equation معادله اساسی حسابداری

G

General journal  دفتر روزنامۀ عمومی
General ledger دفتر کل
Goods  کاال
Goods available for sale کاالی آماده برای فروش

I

Insurance  بیمه
Insurance premium حق بیمه
Inventory  موجودی کاال
Inventory records مدارک موجودی ها
Invoice  صورت حساب/ فاکتور فروش

J

Journal  دفتر روزنامه
Journal entry ثبت روزنامه

L

Lastـin, firt out(LIFO) اولین صادره از آخرین وارده
Lower of cost and net realizable value  اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

M

Matching principle  اصل تطابق
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Merchandise کاالی تجاری
Merchandise inventory  موجودی کاال
Moving average  میانگین متحرک

N

Net sales فروش خالص
Notes payable اسناد پرداختنی
Notes receivable اسناد دریافتنی

O

Operating cycle چرخه عملیاتی

P

Period  دوره
Periodic inventory system  سیستم ادواری
Periodic stockـtaking انبارگردانی ادواری
Perpetual inventory system سیستم دائمی
Petty cash fund تنخواه گردان
Physical count  )شمارش عینی)موجودی ها
Prepaid expense پیش پرداخت هزینه
Price  قیمت
Purchase  خرید
Purchase discount  تخفیفات نقدی خرید
Purchase order سفارش خرید/ دستور خرید
Purchase requisition درخواست خرید
Purchase return برگشت از خرید
Purchase return and allowances برگشت از خرید و تخفیفات

Q

Quality control کنترل کیفیت

R

Receipt                                                                                                    دریافت/ رسید     
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Receivables مطالبات
Receiving report  قبض انبار/ رسید انبار
Record  مدرک/سند
Revenue  درآمد
Revenue collected in advance پیش دریافت درآمد
Revenue realization principle اصل تحقق درآمد

S

Sale  فروش
Sale return برگشت از فروش
Sales discount  تخفیف نقدی فروش
Sales on credit  فروش نسیه
Sales order سفارش فروش
Sales return and allowances برگشت از فروش و تخفیفات
Sales revenue درآمد فروش
Sell  فروش
shipping حمل
Shipping order  حواله فروش
Specific identification شناسایی ویژه
Source documents اسناد و مدارک اولیه
Stock room انبار
Subsidiary ledger دفتر معین
Supplies  ملزومات

T

T ـ account  Tحساب 
Tag  برچسب
Taking of inventory انبارگردانی
Trade  تجاری
Trade discount  تخفیف تجاری
Trade terms شرایط فروش
Transaction  معامله ـ رویداد مالی
Transportation ـin هزینه حمل کاالی خریداری شده
Transportation ـout هزینه حمل کاالی فروش رفته
Trial balance ترازآزمایشی
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V

Value added tax(VAT) مالیات بر ارزش افزوده

W

Weighredـaverage  میانگین موزون
Wholesaler  عمده فروش
withdrawl برداشت
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  برنامه درسی ملی، جمهوری اسالمی ایران
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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


