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:که دراین ترم تدریس خواهد شدفصولفهرست

و آشنايی با مفاهيم پايه حسابداریکليات: فصل اول • 

تجزيه وتحليل معامالالت وعمليات مالی: فصل دوم • 

ثبت رويدادهای مالی: فصل سوم • 

بسط معادله اساسی حسابداری: فصل چهارم • 

تکميل چرخه حسابداری: فصل پنجم • 

تهيه صورتهای مالی : فصل ششم • 

بازرگانیعمليات حسابداری در موسسات :فصل هفتم • 

وکاالموجوديهای مواد : فصل هشتم • 

مقدمه ای بر نسبت های مالی: فصل نهم • 

اصالح اشتباهات: فصل دهم • 
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اسفند21-ارائه در فضای مجازی-جلسه ی دوم

 برآن و اهميت حسابداریحسابداری وقواعد کلی حاکم با اجمالی آشنايی

 حسابداری را درواحدهای ونقش اطالالعات می رود پس از مطالعه اين گفتار، اهميت انتظار
.جامعه ، بيان کنيدفضای اقتصادی و تجاری 

ريخچه ، تعاريف و مفاهيم اساسيتا: فصل اولادامه 
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واحدهاي اقتصادي

هجملاز . واحدهاي اقتصادي ، سازمانهاي جدا و متمايزي هستند كه به تعداد زياد در جامعه وجود دارند

اين واحدها ، مي توان بانكها ، واحدهاي صنفي ، مؤسسات آموزشي ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، 

. مؤسسات خيريه و غيره را نام برد

، نوع فعالیت و جنبه های مختلف قصد انتفاعواحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکیت، نحوه اداره، 

.کردطبقه بندی دیگر می توان 
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طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع-1
مالکيت

:طبقه بندی کرد دسته ميتوان واحدهای اقتصادی را از نظر نوع مالکيت در سه 

مانهای دولت، نهادها و سازو مديريت موسساتی که بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت : موسسات بخش عمومی• 

.شهرداريها هستنددولتی يا 

يهای رفع نيازمندبه منظور که توسط عده ای از اشخاص حقيقی و حقوقی واحدهايی هستند : تعاونیموسسات بخش • 

ر شده اند و دمتقابل موسسات، تشکيل از طريق خودياری، کمک و همکاری اقتصاد اعضاء وضع و بهبود مشترک 

.هستندمالکيت اعضاء 

.ارنددخصوصی قرار و حقوقی کليه واحدهايی که در مالکيت و مديريت اشخاص حقيقی : موسسات بخش خصوصی• 
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بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدفطبقه -2
فعاليت

 خودرومانند شركت ايران . دارندفعالیتهاي انتفاعي اقتصادي كه واحدهاي

 مانند شهرداريها ، مؤسسات آموزشي. دارندفعالیتهاي غیر انتفاعي اقتصادي كه واحدهاي  .
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انتفاعيموسات غير

ا يکاالها ، اعم از آنکه در مقابل نباشد(سود)موسساتی که هدف از تشکيل آنها کسب منافع مادی 

.گويندمی انتفاعیوجهی دريافت کنند يا نکنند، موسسه غير ميکنند ارائهخدماتی که 

ل وزارتخانه ها،سازمانهای محلی مثميدهند، نظير سازمان های دولتی که امور حاکميت دولت را انجام 

اجتماعی و همچنين انجمن وسازمان تامين احمر هالل و نهادهای اجتماعی مثل شهرداريها، موسسات 

.غير انتفاعی عمومی هستندجمله موسسات از ادبی وفرهنگی های علمی، 
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انتفاعيموسسات 

در مالکيت بخش آنکه ازاشخاص و يا موسساتی که با هدف کسب منافع مادی تشکيل شده اند،اعم 

.انتفاعی محسوب می شوندموسسه خصوصی،عمومی باشند يا بخش 

:تقسیم بندی واحدهای انتفاعی از نظر نحوه ی تشکیل

كسبهتجار و : مانند ( تك مالكي ) مؤسسات انفرادي 

شركتهاي تضامني ، شركتهاي نسبي و شركتهاي مختلط : شركتهاي ضمانتي مانند 

تيشركتهاي سهامي ، شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي دول: شركتهاي سرمايه اي مانند 
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نوعبندی واحدهای اقتصادی از نظر طبقه -3
فعاليت

که خدماتی را به مشتريانو آموزشگاهها موسساتی نظير تعميرگاهها، هتل ها، درمانگاهها : خدماتی

.خدماتی می گويندميکنند، موسسات ارائه 

آنکه در ، بدوندارندکاال اشتغال موسسات بازرگانی موسساتی هستند که به خريد وفروش : بازرگانی

ده خربنکداران و موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان يا . شکلی دهندکاالالی مورد معامله تغيير 

.فروشان می باشند

و يا به شکل دادهرا تغيير را خريداری وآنها وکاالهايی موسساتی راکه مواد اوليه : صنعتی یا تولیدی

.می رسانند، موسسات توليدی می گويندو به فروش ديگری تبديل نموده کاالی 
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اصول پذيرفته شده حسابداري

ان اصول و مفاهيم حسابداري ، يك سلسله روشهاي قراردادي است كه توسط كارشناس

ج حرفه اي حسابداران تدوين گرديده ، به تدريهاي انجمنواستادان حسابداري و يا 

. مورد قبول همگان قرار گرفته است و همواره قابل تغيير و تصحيح مي باشد
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مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی

حسابداریمفروضات ( الف

حسابداریاصول ( ب

اصول يا ميثاقهای محدود کننده( ج
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حسابداري عبارت است ازمفروضات -الف

می ل را تشکيتهيه و تنظيم صورتهای مالی واحدهای اقتصادی و مبنای مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری 

.يک يا چند اصل حسابداری باشد ميتواند منشاء کدام از مفروضات حسابداری هر . دهند

 (شخصیتتفکیک )جداگانهداشتن شخصیت حقوقي فرض

 (  فعالیتتداوم )تداوم و استمرار فعالیتهاي مالي فرض

 (  پولواحد )وجود واحد اندازه گیري فرض

 ماليدوره فرض

فرض یا مبنای تعهدی
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فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه

گفت به طور كلي بايد. يعني اطالعات مالي براي يك شخصيت حسابداري معين جمع آوري مي گردد

تصادي كه فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه ، يك مبنا براي تعيين خط جدايي بين يك واحد اق

شخصيت، يک بر اساس فرض تفک. بدست مي دهد، ماليومالكين آن در دفتر تجزيه و تحليل فعاليتهاي 

جود ساير موسسات مواز مستقلآن و همچنين ( مالکان )مستقل از مالک شخصيتی موسسهبرای هر 

.ميشوددر نظر گرفته ،جامعهدر 

يا مالکان آن و نيز جدا از موسسات ديگر در مالک ازهر واحد اقتصادی به عنوان يک واحد مستقل 

.نظر گرفته می شود

15



فرض تداوم فعاليتهاي مالي

ينی تداوم قابل پيش بآينده درفرض تداوم فعاليت بدين معنی است که عمليات موسسه 

طبقه بندی و اندازه     . فعاليت آن وجود نداردتوقف انحالل ياخواهد يافت و قصد 

.گيری صورتهای مالی متاثر از اصل مزبور می باشد
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(فرض واحد پولی)گيريفرض وجود واحد اندازه 

يک و عمليات مالی معامالالت کليهفرض واحد پول بدين معنی است که آثار و نتايج 

.و گزارش شودری گياندازهبر حسب پول ، بايد شخصيت حسابداري يا موسسه 
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ماليهدورفرض 

و يها آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائاجرای عمليات واقعی عمليات موسسه را فقط ميتوان در پايان نتايج 

.قطعی تعيين کردطور دقيق و ، به تعهدات و پرداخت بدهيها اجرای 

. کنندمل که مشخص هم نيست، تاتا آن زمان دريافت اطالعات، کنندگان از اطالالعات مالی نمی توانند برای اما استفاده 

ی هر ، تقسيم می شود وبرامعموال يکساله به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر، طوالنی يک موسسه بنا براين عمر 

.گردد، تا نتايج فعاليت های مالی دوره به دوره، مشخص گرددای ارائه می مالی جداگانه گزارشهای دوره، 

مقايسه نسبتا کوتاه به نام دوره مالی جهت امکان ارزيابی و قابليتزمانی عمر يک واحد اقتصادی به دوره های تقسيم 

.نتايج
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فرض يا مبنای تعهدی

ترش و گستوسعه . است مفروضات حسابداری فرض تعهدی يکی از زير بنايی ترين و مهمترين 

.اين فرض استزيادی مديون حسابداری تا حد 

تحميل، بدون توجه به زمان به محض درآمدها به محض تحقق و هزينه ها تعهدی، براساس فرض 

.مربوطه، شناسايی و ثبت می شوندوجه نقد دريافت يا پرداخت 
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حسابدارياصول -ب

رای اجرای کار در کليه مراحل اجعنوان مبنای اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به 

:استفاده قرار می دهند و عبارت اند از حسابداری، مورد عمليات 

تاریخیتمام شده بهایاصل ( 1

اصل تحقق درآمد(2

(اصل تطابق)دورهاصل وضع هزینه هاي یك دوره از درآمد همان ( 3

اصل افشاء حقایق (4
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تاريخیشدهتمام بهایمفهوم اصل 

دروثبت،وقوعتاريخدرشدهتمامبهایبهمالیرويدادهایتمامشده،تمامبهایاصلموجببه

اسايیشنافزايشاين،يابدافزايشآنهاپولیارزشبعداچنانچهوشودمیمنعکسمالیصورتهای

.شودنمیوثبت

گيریدازهان،نقدقيمتمعادليانقدقيمتبراساسدارائيهاشدهتمامبهای،اصلاينگيریکاربهدر

.شودمی
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تحقق درآمدمفهوم اصل 

ايی نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسدريافت وجه بر اساس اصل تحقق ، درآمدها بدون توجه به زمان 

زمانی درآمد را تحقق يافته فرض می کنند يا به عبارت بهتر، درآمد زماتی” شوند، معموالمی 

مزايا و ليه ک)شده باشد حداقل قسمت اعظم آن کامل يا کسب سود کامل که اوال فرايند شناسايی می شود 

. گرددو ثانياً مبادله ای انجام ( خطرات انتقال وهيچگونه ابهام جدی وجود نداشته باشد

يد تا تولسايرعوامل است که از خريد مواد اوليه و ازعمليات فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای 

.ردمی گيرا دربر ودريافت وجه آنها محصوالت فروش ” و نهايتاساخته شده کاالی تبديل آنها به 
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(اصل تطابق)دورهمفهوم اصل وضع هزينه هاي يك دوره از درآمد همان 

هماندرآمدهای را با های هر دوره هزينه بايد،دورهبر اساس اصل تطابق برای اندازه گيری سود هر 

. دوره مقابله نمود

کسب در آمدهای همان دورهبرای کهبايد هزينه هايی ،دورهديگر برای تعيين سود هر عبارت به

.نمودکسر درآمدها ازتحميل شده اند را 
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مفهوم اصل افشاء حقايق

افشاءبايدمالي،فعاليتهاينتايجنيزوماليوضعيتبهمربوطواهميتباحقايقكليةاينكهيعني

.گيردقرارماليصورتهايازكنندگاناستفادهاختياردر،گرديده

تفادهاسگيریتصميمدرتواندمینحویبهکهاطالعاتیتمامیبايدحقايق،افشاءاصلبراساس

.شودافشاء،باشدگذارتاثيرمالیاطالعاتازکنندگان

.پذيردصورتآنهمراهيادداشتهایيامالیصورتهایمتندرتواندمیاطالعاتافشای
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اصول يا ميثاقهای محدود کننده( ج

.  زدساحسابداری را در چارچوب خاصی محدود می مفروضات و اصول کاربرد محدودکننده، ميثاقها يا اصول 

دارندگزارش گيری مالی حسابداری و اثر تعديل کننده بر کننده، يا اصول محدود ميثاقها 

منابع بر مخارجفزونی • 

اهميت• 

خصوصيات صنعت• 

محافظه کاری• 
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فزونی منافع بر مخارج

رج اما مخا. گيری استاطالعات الزم برای تصميم هدف گزارشگری مالی فراهم کردن 

.آن فزونی يابد اطالعات نبايد برمنافع تهيه اين 
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اصل اهميت

وعملکرد بنابر وضعيت، محيط که واقالمی به موجب اصل اهميت در مورد مبالغ 

حسابداریشوند، می توان از اعمال دقيق اصول محسوب می موسسه، جزيی و ناچيز 

.کردخودداری 
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خصوصيات صنعت

با توجه به خصوصيات هر صنعت ، امکان اصالح روش های حسابداری و

.ارائه روش های نوين وجود دارد
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محافظه کاریاصل 

به نحوی صورتبرآورد، انجام قضاوت برای محافظه کاری بدين است که در شرايط ابهام، اعمال 

.ارائه نشودبيشتر از واقع وهزينه ها يا بدهيها کمتر از يا دارائيها گيرد که درآمدها 

ابهام مراقبت که جهت انجام برآورد در شرايط ای از محافظه کاری عبارت است از کاربرد درجه 

واقع کمتر ازها يا بدهی ها واقع وهزينه دارائيها بيشتراز به گونه ای که درآمدها يا مورد نياز است، 

.ارائه نشود
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حسابداریاطالعات ويژگيها و خصوصيات کيفی 

مک کند که در تصميم گيريها کاستفاده کنندگان هنگامی سودمند است و می تواند به اطالعات حسابداری 

.برخوردار باشد کيفی الزم از ويژگيهای 

مربوط بودن( 1

بودنيا قابل اتکا قابل اعتماد ( 2

مقايسه قابليت ( 3
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مربوط بودن

م مربوط، تصمياطالعات ارائه . استحسابداری اطالعاتاز ويژگيهای کيفی واساسی يکی بودن مربوط 

جلوگيری از بروز ابهام و برای عاملیاخذ تصميمات منطقی ياری می دهد ومی تواند رادر گيرندگان

.مالی محسوب شودمطالعه اطالعات وسردرگمی در بررسی 

مات آنها موثر ارزيابی استفاده کنندگان نسبت به وقايع و نيز تصمياطالعاتی  مربوط تلقی  می شود  که بر  

دازه گيری اين ويژگی مبتنی بر مفاهيم به موقع بودن ، سودمندی در پيش بينی و ارزش بازخورد ان.واقع گردد

.می باشد
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بودنيا قابل اتکافهوم قابل اعتمادم

گزارشيهایگيراندازهبرتواندمیکنندگاناستفادهکهدارداشارهاتکايیواعتمادبهاتکاءقابليت

.باشندداشتهاساسی،مالیصورتهایدرشده

باشدیهايارزشمعرفصادقانهطوربهکهاستاتکاءقابلهنگامیحسابداریگيريهایاندازهنتايج

.کندارائهدرنظراستيارودانتظارمیکه

ً ،باشندصحيحاوالً بايد،ماليصورتهايدرمندرجاطالعاتاينكهنيعي ثالثا،جامعوكاملثانيا

.باشندطرفانهبیومنصفانهيعنیجانبداریدوراز
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مقايسهقابليت مفهوم 

قابليت طي دوره هاي مختلف مالي را دارند ،در يعني اينكه اطالعات حسابداري بايد به همان اندازه كه قابليت مقايسه با يكديگر 

.  مقايسه با اطالعات مؤسسات مشابه را نيز داشته باشند

يز گاهی نتصميمات آنان . گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارندفرصتهای سرمايه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و 

وره برای دوره يا دواحد تجاری يا عملکرد چندين و ( چندين سال)در طول زمان مورد نظر برمبنای مقايسه عملکرد واحد تجاری 

.می شود های زمانی يکسان، اتخاذ 

اجزا يا به عنوان همسانی رويه ها است که ( 2) يا ثبات رويه ورعايت  يکنواختی ( 1) مبتنی برمفاهيم « قابليت مقايسه » ويژگی 

را تشريح می کنيممقايسه، هريک قابليت به ويژگيهای وابسته 
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يا يکنواختیمفهوم ثبات رويه

دوره دريک واحد تجاریيعني اينكه در . مستلزم اين اصل مي باشداطالعات حسابداري، بودن قابليت مقايسه

مالی قابليت مقايسه اطالعاتو به گيردهاي مختلف مالي ، يك روية ثابت حسابداري مورد استفاده قرار مي 

.  کمک ميکند

طبقه و استفاده از اصطالالحات يکسان وهای حسابداری به طور کلی ، به کار گيری يکنواخت اصول ورويه 

.بردمی باال ارائه شده را ، کيفيت اطالالعات مشابه در سالهای مختلف « مقايسه قابليت »بنديهای 
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همسانی رويه ها

يسه نتايج گزارش ها است که به قابليت مقارويه مقايسه، همسانی قابليت کيفيتويژگی ديگر وابسته به 

اره اش،يا مقاطع زمانی يکسان مقطع يک صنعت يکسان و در چند واحد تجاری در يا دوشده بين 

دارد
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استاندارد های حسابداری

ضوابطوينتدمستلزمآنها،صحيحکارگيریبهکههستندکلیمفاهيمسریيکحسابداریاصولومفروضات

.باشدداشتهوجوددرعملآنهاگيریکاربهراهنمایکهاستاجرايی

سازماناساسنامهقانون6مادهوحسابرسیسازمانتشکيلقانون2تبصره4بنداساسبرايراندر

.تاسشدهمحولسازماناينبهحسابرسیوحسابداریضوابطواصولوتعميمتدوينوظيفهحسابرسی،

موضوعاتخصوصدرحسابداریاستاندارد41تاکنون،فوقوظيفهايفایراستایدرحسابرسیسازمان

استنمودهارائه160شمارهنشريهقالبدرجديداوتدوينحسابداریمختلف
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حسابداري به رشته هاي مجزا و تخصصيتقسيم 

حسابداري مالي 

دولتي حسابداري 

(قيمت تمام شده ) حسابداري صنعتي 

حسابداری مديريت

حسابداري مالياتي 

حسابداري بودجه اي

حسابرسي 

حسابداري سيستم ها

حسابداري مؤسسات غير انتفاعي 

حسابداري اجتماعي 
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ماليحسابداري 

از آن در اين رشته كه در واقع زير بناي كليه رشته هاي حسابداري است و اكثر مؤسسات بازرگاني

رتها يا استفاده مي نمايند ، كليه فعاليتهاي مالي در دفاتر خاص ثبت و در پايان هر دوره مالي ، صو

.گزارشهاي مالي مورد نياز تهيه مي شود
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حسابداري دولتي

از چگونگي ثبت و نگهداري حسابها در مؤسسات و شركتهاي دولتي ، در اين رشته

.  حسابداري مورد بحث قرار مي گيرد
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(قيمت تمام شده ) حسابداري صنعتي 

، در حسابداري صنعتي ، نحوة محاسبه قيمت تمام شدة هر واحد محصول در هر يك از مراحل توليد

.  از اينرو به حسابداري قيمت تمام شده نيز معروف است. توضيح داده مي شود
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ديريتمحسابداري 

ير و تبادل حسابداری مديريت فرايند تعريف، اندازه گيری، تجميع، تجزيه و تحليل، مهياسازی، تفس

اطالعات مورد استفاده مديريت جهت برنامه ريزی، ارزيابی و کنترل يک واحد تجاری و جهت 

اطمينان از استفاده مناسب و پاسخگويی به منابع شان می باشد
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حسابداري مالياتي

ا توجه در اين رشته از حسابداري در مورد چگونگي تعيين ميزان ماليات بر درآمد مؤسسات و افراد ب

.به قوانين و مقررات مالياتي مصوب ، گفتگو مي شود
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حسابداري بودجه اي

ه بودجايسه حسابداري بودجه اي ، چگونگي تهيه و تنظيم بودجه با توجه به نتايج فعاليتهاي مالي و مق

ي قرار مي با نتايج واقعي عمليات مالي را مورد بررس( پيش بيني عمليات مالي آينده ) شده تنظيم ی 

.  دهد
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حسابرسي

. آنهاحسابرسي عبارتست از بررسي اسناد ، مدارك ، دفاتر و گزارشات مالي يك مؤسسه و اظهار نظر نسبت به صحت نسبي

:مراحل حسابرسی

:مرحله اول ◙

.كه توسط حسابرسان عضو مؤسسه انجام مي شودحسابرسي داخلي 

:مرحله دوم ◙

. ، انجام می شودباشندحسابداران مستقل حرفه اي كه وابسته به مؤسسه نمي توسط مستقل  که حسابرسي 
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حسابداري مؤسسات غير انتفاعي

سات در اين رشته از حسابداري ، از سيستم و عمليات حسابداري سازمانهاي غير انتفاعي مانند مؤس

ه اتخاذ سيستمي است ك،رشتهعامل اساسي در اين . خيريه و مؤسسات آموزشي صحبت مي شود

بع مالي پيروي دقيق مديريت از محدوديتهاي مقرر از طرف قوانين يا اشخاص و افراد تأمين كننده منا

.مؤسسه را تضمين نمايد
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