
 3اغَل حساتساضی  
 رضتِ حسبثذاری ٍ هذیزیت

 ٍاحس زضسی 4
 

 :ًام هٌثغ زضسی ٍ هَلف
 سیس هجیس ضطیؼت پٌاّی –، فطخ تطظیسُ 3اغَل حساتساضی 

 اًتطاضات زاًطگاُ پیام ًَض
 
 ػلیطضا غالهی ویاى: ًام تْیِ وٌٌسُ اسالیس
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 طزح درس

حساتساضی ضؼة 
ٌِسفاضش واض یاتی حساتساضی لیوت توام ضسُ  ٍ ضٍش ّعی 
ٌِای هطحلِ یاتی ّعی 
ٌِیاتی استاًساضز ّعی 
ٌِحجن فؼالیت ٍ سَز ّا تجعیِ ٍ تحلیل ّعی، 
گطزش ٍجَُ ًمس 
غَضتْای هالی تلفیمی 



3 

 اّذاف درس

ضؼة، حساتساضی ضاهل هالی حساتساضی هثاحث تا آضٌایی  
 تلفیمی هالی غَضتْای ٍ گصاضیْا سطهایِ ًمس، ٍجَُ گطزش
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 اّذاف درس

یاتی ّعیٌِ ضاهل هسیطیت حساتساضی هثاحث تا آضٌایی  
 ّا، ّعیٌِ تحلیل ٍ تجعیِ ٍ استاًساضز ٍ ای هطحلِ واض، سفاضش

 سَز ٍ فؼالیت حجن
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 جبیگبُ درس

حساتساضی ضضتِ اغلی زضٍس اظ 3 حساتساضی اغَل زضس  
  غٌؼتی حساتساضی ، هیاًِ حساتساضی زضٍس ًیاظ پیص ٍ است

 .تاضس هی حساتطسی ٍ



 فػل اٍل
 حسبثذاری ضؼت
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 ّذف اس ایجبد ضؼت

گستطزُ تاظاض یه تِ زستیاتی هٌظَض تِ تجاضی هَسسات ٍ  
  یه هرتلف ًماط زض ضؼثِ ایجاز تِ السام تیطتط سَز وسة
  .وٌٌس هی وطَض یا ضْط
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 سیستن کٌتزلی ضؼجِ

ضؼثِ وٌتطل : 
َُزیگط ػثاضت تِ گطزز هی وٌتطل هطوع تَسط ضؼثِ ػولىطز ًح  

 .گطزز هی تؼییي هطوع تَسط ضؼثِ ولی سیاستْای
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 سیستن کٌتزلی ضؼجِ

ضؼثِ حساتساضی ػولیات   
هتوطوع حساتساضی ػولیات سیستن  

هتوطوعغیط حساتساضی ػولیات سیستن  



10 

 سیستن ػولیبت حسبثذاری هتوزکش

ِهستٌسات ٍ هساضن ولیِ ٍ است هستمل زفاتط فالس ضؼث  
  ًگْساضی ٍ ثثت هطوعی ازاضُ زفاتط زض ضؼثِ تِ هطتَط

  اًجام ضؼثِ زفاتط زض حساتساضی ثثت ًَِگّیچ ٍ ضَز هی
 .گیطز ًوی
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 هتوزکشغیزسیستن ػولیبت حسبثذاری 

ِزض هالی ضٍیسازّای ولیِ ٍ است هستمل زفاتط زاضای ضؼث  
 هالی سال پایاى زض .ضَز هی ًگْساضی ٍ ثثت ضؼثِ زفاتط
 غَضتْای تْیِ هٌظَض تِ ضا ذَز ػولیات ذالغِ ضؼثِ
 .ًوایس هی اضسال هطوع تِ تطویثی هالی
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 :ضٍضْای لیوت گصاضی واالی اضسالی تِ ضؼثِ

ُضٍش تْای توام ضس 
ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس 

ضٍش فطٍش 
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع

ًطاى ضؼثِ واالی هَجَزی حساب هاًسُ ضٍش ایي زض  
  تستاًىاض هاًسُ .تاضس هی ضؼثِ ًاٍیژُ ظیاى یا سَز زٌّسُ
 ظیاى زٌّسُ ًطاى تسّىاض هاًسُ ٍ ًاٍیژُ سَز زٌّسُ ًطاى
 .تاضس هی ًاٍیژُ
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال

 ِضیال 500،000اضسال واال اظ هطوع تِ ضؼث 
 ضیال 30،000تطگطت واال اظ ضؼثِ تِ هطوع 
 ِضیال ٍ فطٍش ًسیِ ضؼثِ  400،000فطٍش ًمسی ضؼث

 .ضیال 350،000
 ِضیال 50،000تطگطت اظ فطٍش ًسیِ ضؼث 
 ِضیال 20،000ترفیفات اػطایی تِ تسّىاضاى ضؼث 
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال

 ِضیال 250،000زضیافتی اظ هطتطیاى تاتت هطالثات ضؼث 
 ِضیال 10،000هطالثات سَذت ضسُ ضؼث 
 ِضیال 30،000وسطی واالی ضؼث 
 ِضیال 25،000واالی تیي ضاّی ضؼث 
 ِضیال 225،000هَجَزی واالی اتتسای فطٍضزیي هاُ ضؼث 

 ِضیال 250،000هَجَزی واالی پایاى ذطزاز هاُ ضؼث 
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال
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 ضٍش تْای توام ضسُ -سیستن هتوطوع(هثال



32 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع



33 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع



34 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع



35 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع

سَز زٌّسُ ًطاى ضؼثِ واالی هَجَزی حساب هاًسُ ضٍش ایي زض  
 تستِ ًیافتِ تحمك سَز حساب تِ ٍ تاضس هی ضؼثِ ظاّطی ظیاى یا

   .ضَز هی
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع

ضؼثِ واالی ًیافتِ تحمك سَز حساب هاًسُ ضٍش ایي زض 
 هاًسُ .تاضس هی ضؼثِ ًاٍیژُ ظیاى یا سَز زٌّسُ ًطاى

  ًطاى تسّىاض هاًسُ ٍ ًاٍیژُ سَز زٌّسُ ًطاى تستاًىاض
 .تاضس هی ًاٍیژُ ظیاى زٌّسُ
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع



41 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس -سیستن هتوطوع
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال

ضسُ توام تْای ضؼثِ تِ اضسالی واالی گصاضی لیوت ضٍش 
  تاضس هی 25 تؼالٍُ

ضیال 500،000 (سیاِّ لیوت) ضؼثِ تِ هطوع اظ واال اضسال 
ضیال 30،000  (سیاِّ لیوت) هطوع تِ ضؼثِ اظ واال تطگطت 



43 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال

ضؼثِ ًسیِ فطٍش ٍ ضیال 400،000 ضؼثِ ًمسی فطٍش 
 .ضیال 350،000

ضیال 50،000 ضؼثِ ًسیِ فطٍش اظ تطگطت 
ضیال 20،000 ضؼثِ تسّىاضاى تِ اػطایی ترفیفات 



44 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال

ضیال 250،000 ضؼثِ هطالثات تاتت هطتطیاى اظ زضیافتی 
ضیال 10،000 ضؼثِ ضسُ سَذت هطالثات 
ضیال 30،000  (سیاِّ لیوت) ضؼثِ واالی وسطی 
ضیال 25،000  (سیاِّ لیوت ) ضؼثِ ضاّی تیي واالی 
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال

(سیاِّ لیوت) ضؼثِ هاُ فطٍضزیي اتتسای واالی هَجَزی   
 ضیال 225،000

(سیاِّ لیوت) ضؼثِ هاُ ذطزاز پایاى واالی هَجَزی   
 ضیال 250،000
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال

توام تْای هحاسثِ تطای است ضسُ زازُ سیاِّ لیوت فَق هثال زض  
 واالی هَضز زض هثال ػٌَاى تِ .وٌین هی ػول ظیط غَضت تِ ضسُ

   تاضس هی ضیال 500،000 سیاِّ لیوت هطوع اظ اضسالی



47 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال



48 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال



49 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال



50 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال



51 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال



52 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال



53 

 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال
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 ضٍش تْای توام ضسُ تؼالٍُ چٌس زضغس( هثال



55 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع
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 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع
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 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع



58 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع



59 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع



60 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع
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 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع

تمیِ حساتْا هثل ضٍضْای لثل تستِ هی ضَز . 
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 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال

 ِضیال 500،000( لیوت فطٍش)اضسال واال اظ هطوع تِ ضؼث 
 ضیال 30،000(  لیوت فطٍش)تطگطت واال اظ ضؼثِ تِ هطوع 
 ِضیال ٍ فطٍش ًسیِ ضؼثِ  300،000فطٍش ًمسی ضؼث

 .ضیال 180،000
 ِضیال 50،000تطگطت اظ فطٍش ًسیِ ضؼث 

 ِضیال 20،000ترفیفات اػطایی تِ تسّىاضاى ضؼث  
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 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال

 ِضیال 100،000زضیافتی اظ هطتطیاى تاتت هطالثات ضؼث 
 ِضیال 10،000هطالثات سَذت ضسُ ضؼث 
 ِضیال 25،000(  لیوت فطٍش) واالی تیي ضاّی ضؼث 
 ِ(   لیوت فطٍش)هَجَزی واالی اتتسای فطٍضزیي هاُ ضؼث

 ضیال 225،000
 ِ(   لیوت فطٍش)هَجَزی واالی پایاى ذطزاز هاُ ضؼث

  ضیال 250،000
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 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال

      ضٍش لیوت گصاضی واالی اضساالی تاِ ضاؼثِ لیوات فاطٍش
زضغس سَز ًاٍیژُ  25هطوع لیوت فطٍش ضا تطاساس  .تاضس هی

 .  ًسثت تِ تْای توام ضسُ زض ًظط هی گیطز
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 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



66 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



67 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



68 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



69 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



70 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



71 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



72 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



73 

 ضٍش فطٍش -سیستن هتوطوع( هثال



 فػل زٍم
 حسبثذاری ثْبی توبم ضذُ ٍ رٍضْبی ّشیٌِ یبثی سفبرضبت
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 حساتساضی هالی چیست؟

آى ٍظیفِ وِ است حساتساضی اظ ترطی هالی حساتساضی 
  اظ ذاضج گطٍّْای ٍ اضراظ تطای هالی اطالػات وطزى فطاّن

 .تاضس هی ساظهاى

  

 



76 

 چیست؟ هسیطیتحساتساضی 

هالی اطالػات آٍضزى فطاّن تا وِ است حساتساضی اظ ترطی  
  تػویوات اتراش جْت زض ضا آًْا ساظهاًْا هسیطاى تطای هفیس

  تجاضی ٍاحس فؼالیتْای وٌتطل ٍ ضیعی تطًاهِ ظهیٌِ زض غحیح
  .وٌس هی ووه
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 چیست؟ غٌؼتیحساتساضی 

ًاهیسُ ضسُ توام تْای حساتساضی حساتساضی، اظ زیگطی ترص 
 ٍ است هحػَل یاتی ّعیٌِ فطایٌس غٌؼتی حساتساضی .ضَز هی

 ٍاحس آتی ػولیات ضیعی تطًاهِ زض وِ وٌس هی فطاّن ضا اطالػاتی
  .تاضس هی هفیس ّا ّعیٌِ وٌتطل ٍ تَلیسی
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 هَسسات تاظضگاًی در ةهای متام شذه کاالی فزوش رفتههحاسثِ 

 :بهای متام شذه کاالی فروش رفته

 ××× مىجىدی کاالی اةتذای دوره

 ××× خزیذ خالص

 ××× کاالی آماده ةزای فزوش

××) مىجىدی کاالی پایان دوره

×) 

 ××× ةهای متام شذه کاالی فزوش رفته
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 تَلیسیهَسسات  در ةهای متام شذه کاالی فزوش رفتههحاسثِ 

 :بهای متام شذه کاالی فروش رفته

 ××× مىجىدی کاالی اةتذای دوره

 ××× ةهای متام شذه کاالی ساخته شذه

 ××× کاالی آماده ةزای فزوش

 (×××) مىجىدی کاالی پایان دوره

 ××× ةهای متام شذه کاالی فزوش رفته
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 تَلیسی ٍ تاظضگاًیهَسسات  در همایسِ هَجَزی واال

 تزاسنامه مىسسات تىلیذی تزاسنامه مىسسات ةاسرگانی

 :دارایی جاری :دارایی جاری

 :مىجىدی مىاد و کاال ××× مىجىدیها

×× مىاد خام

× 

×× کاالی در جزیان ساخت

× 

×× کاالی ساخته شذه

× 

×× مىجىدی مىاد و کاال

× 
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 ّعیٌِ ّای تَلیس

ٌِهستمین ّبی ّشی : 
هحػَل یه تِ آًطا تَاى هی وِ تَلیس ّای ّعیٌِ اظ زستِ آى  

  زستوعز ّعیٌِ ٍ هستمین هَاز ّعیٌِ هاًٌس زًوَ ضزیاتی ذاظ
   هستمین



82 

 ّعیٌِ ّای تَلیس

ٌِغیزهستمین ّبی ّشی : 
هحػَل یه تِ ضا آًْا تَاى ًوی وِ تَلیس ّای ّعیٌِ اظ زستِ آى  

  زستوعز ، غیطهستمین هَاز ّعیٌِ هاًٌس ًوَز ضزیاتی ذاظ
 .واضذاًِ سطتاض ّای ّعیٌِ سایط ٍ غیطهستمین



83 

 ّعیٌِ هَاز هستمین

هحػَل یه تِ ردیبثی لبثلیت وِ ذام هَاز اظ ترص آى  
 .ستاض اّویت ثب ًیع هثلغ ًظط اظ ٍ تاضس زاضا ضا ذاظ

 هیع یه ساذت زض چَب 
 تستٌی تَلیس زض ضیط   
 وتاب تَلیس زض واغص   
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 ّعیٌِ هَاز غیطهستمین

هحػَل یه تِ ردیبثی لبثلیت وِ ذام هَاز اظ ترص آى  
 .ستاض اّویت کن ًیع هثلغ ًظط اظ ٍ ثاضسً زاضا ضا ذاظ

 هید هاًٌس 
 چَب چسة 
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 ّعیٌِ زستوعز هستمین

تِ ضا آًْا تَاى هی وِ زستوعز ٍ حمَق ّعیٌِ اظ ترص آى  
  واضگطاًی تِ هطتَط ٍ ًوَز ردیبثی ذاظ هحػَل یه
  زض یا وٌٌس هی واض هحػَالت ضٍی تط هستمیوا وِ ضَز هی

 .زاضًس هستمین ًمص هحػَل تِ هستمین هَاز تثسیل
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 ّعیٌِ زستوعز  غیطهستمین

واض هحػَل ضٍی هستمیوا وِ واضگطاًی زستوعز ٍ حمَق 
  فطایٌس ًظط اظ زٌّس هی اضائِ وِ ذسهاتی اها وٌٌس ًوی

   ضَز هی هحسَب ضطٍضی ساذت

واضذاًِ ًگْثاى ٍ تَلیس سطپطست حمَق هثال  
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  ّای سطتاض واضذاًِ ّعیٌِ

ٌِهحػَل یه تِ آساًی تِ ضا آًْا تَاى ًوی وِ ّایی ّعی 
  ًوَز ضزیاتی هؼیي سفاضش یا ذاظ

 زستوعز غیطهستمین   ٍّعیٌِ هَاز غیطهستمین 
  ًِّعیٌِ تیوِ هاضیي آالت واضذا 
ّعیٌِ استْالن هاضیي آالت  ٍ..   
ًِّعیٌِ آب ٍ تطق ٍ تلفي واضذا 
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   ّای سطتاض واضذاًِ ّعیٌِ

ٌِهحػَل یه تِ آساًی تِ ضا آًْا تَاى ًوی وِ ّایی ّعی 
  ًوَز ضزیاتی هؼیي سفاضش یا ذاظ

 زستوعز غیطهستمین   ٍّعیٌِ هَاز غیطهستمین 
  ًِّعیٌِ تیوِ هاضیي آالت واضذا 
ّعیٌِ استْالن هاضیي آالت  ٍ..   
ًِّعیٌِ آب ٍ تطق ٍ تلفي واضذا 
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 ّای تثسیل ّای اٍلیِ ٍ ّعیٌِ ّعیٌِ



90 

  تْای توام ضسُ ّط ٍاحس هحػَل
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 هحػَلّای  ّعیٌِ

ٌِفطٍش، هٌظَض تِ وِ است واالّایی تِ ترػیع لاتل ّعی 
  واال هَجَزی ػٌَاى تحت ٍ ضًَس هی ساذتِ یا ذطیساضی

 .ضًَس هی زازُ ًطاى تطاظًاهِ زض
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 زٍضُّای  ّعیٌِ

ٌِهٌظَض هحػَل ّعیٌِ جعء ضا آًْا تَاى ًوی وِ ّایی ّعی  
  یا ضسُ ساذتِ واالی تا ایٌىِ جای تِ ّا ّعیٌِ ایي ًوَز،

 ٍلَع ظهاى تا ًَػی تِ تاضٌس زاضتِ اضتثاط ضسُ ذطیساضی
  .زاضًس اضتثاط ّعیٌِ
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 هثال

0 زٍضُ اتتسای ضسُ ساذتِ واالی هَجَزی 
ضیال هیلیَى 10 هثلغ تِ ضسُ هػطف اٍلیِ هَاز 
ٌِضیال هیلیَى 12 ضطوت هستمین زستوعز ّعی 

ٌِضیال هیلیَى 8 سطتاض ّای ّعی 
ٍاحس 10000 ضسُ فطٍذتِ ٍ ضسُ تَلیس هحػَالت تؼساز  
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 هثال

ضیال 5000 هحػَل ٍاحس ّط فطٍش هثلغ 

ٌِضیال هیلیَى 3 هثلغ ازاضی ٍ ػوَهی ّای ّعی 
ٌِضیال هیلیَى 4 فطٍش ٍ تَظیغ ّای ّعی 

هطلَتست: 
ٍِاحس یه ضسُ توام تْای هحاسث 

ِظیاى ٍ سَز غَضت تْی 
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 هثال
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 هثال

 ّشیٌِ هحصَل

 ّشیٌِ دٍرُ
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 هثال

تاضس ٍاحس 8000 ضسُ فطٍذتِ هحػَل تؼساز وٌیس فطؼ 
 زٍضُ پایاى ضسُ  ساذتِ واالی زی.هَجَ تؼساز تٌاتطایي
 .تاضس هی ٍاحس 2000
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 هثال

 ّشیٌِ هحصَل

 ّشیٌِ دٍرُ
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 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 زستوعز غیط هستمین

 زستوعز هستمین

 ّعیٌِ حمَق ٍ زستوعز واالی زض جطیاى ساذت

 ّعیٌِ ّای سطتاض ساذت

 هثبل ّشیٌِ دستوشد

30.000 30.000 25.000 

5.000 
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 سیستن حسبثذاری در هَسسبت تَلیذی
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 هثبل

ٌِهیلیَى 16 هثلغ 1385 سال تطای ضسُ تطآٍضز سطتاض ّعی  
   ضیال

  ٌِضیال هیلیَى 20 هثلغ ضسُ تطآٍضز هستمین زستوعز ّعی 
ٌِضیال هیلیَى 10 هثلغ ٍالؼی هستمین زستوعز ّعی  

هطلَتست: 
 ِسطتاض جصب ًطخ هحاسث   

   ِضسُ جصب سطتاض هحاسث 
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 هثبل



105 
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 هثبل

 ضیال   12,000,000هَاز ذام ذطیساضی  ضسُ هثلغ 

ٌِضیال 8,000,000ّای زستوعز هستمین  ّعی 
 ًِضیال   6,000,000سطتاض جصب ضسُ واضذا 

 تؼییي تْای توام ضسُ واالی ساذتِ ضسُ: هطلَتست 
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 حل هسئلِ
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 حل هسئلِ
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 حل هسئلِ



111 



112 

 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 سیستن حساتساضی زض هَسسات تَلیسی
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 اضافِ یا وسط جصب سطتاض



119 



120 
 دستوشد

 هَاد خبم

ین
تم

س
ز ه

غی
 

ین
تم

س
زه

غی
 

واالی ساذتِ 
 ضسُ

ّشیٌِ ّبی 
 سزثبر سبخت

 هستمین

 هستمین

 تْای توام ضسُ
واالی فطٍش ضفتِ   

 سزثبر جذة ضذُ   

واالی زض جطیاى  
 ساذت
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 سفاضش واضایی ی ّعیٌِسیستن 

ّط وِ ضَز هی گطفتِ واض تِ ضطوتْایی تَسط سیستن ایي  
  ّن تا اساسی غَضت تِ هطاتِ هحػَل گطٍُ ّط یا هحػَل

  هطتطیاى اظ زضیافتی هطرػات اساس تط ٍ زاضتِ تفاٍت
 .ضَز تَلیس

ساظی ،وطتی ساظی َّاپیوا ٍ ...   
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 سفاضش واضبیی ی ّشیٌِسیستن 



123 

 ..............رشکت صنعتی 

 کارت هزینه یابی سفارش کار

 :تاریخ سفارش  شامره سفارش

 :تاریخ رشوع  :نام محصىل 

 :تاریخ تکمیل  تعذاد محصىل

 هزینه مىاد مستقیم

 متلغ هشینه مىاد مستقیم هشینه هز واحذ مقذار شامره درخىاست مىاد تاریخ

 هزینه دستمزد مستقیم

 متلغ هشینه مىاد مستقیم هشینه هز واحذ ساعت کار مستقیم شامره کارت اوقات کار تاریخ

 هزینه رسبار ساخت

 رسةار جذب شذه نزخ جذب رسةار متنای واقعی متنای جذب رسةار تاریخ

 :بهای متام شذه کاالی ساخته شذه 

 بهای متام شذه  هر واحذ محصىل 
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 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت
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 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت
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 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت
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 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت



128 

 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت
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 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت



130 

 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت



131 

 یاتی سفاضش واض   ّای ّعیٌِ   ثثت



 فػل سَم
 ّشیٌِ یبثی هزحلِ ای



133 

   ای یاتی هطحلِ   ّعیٌِ

لبثل هَسسبتی در ای هزحلِ یبثی ّشیٌِ سیستن 
 هستوز ٍ هذاٍم ضکل ثِ آًْب هحصَالت کِ اجزاست

 . ضَد هی سبختِ اًجَُ حجن در ٍ
ًفتی،خَدرٍ،ضیویبیی هحصَالت یتَلیذ هَسسبت هبًٌذ  

  .....ٍ الکتزًٍیکی ،
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 ای یاتی هطحلِ   ّعیٌِ

 هَاز هستمین ، زستوعز هستمین
 ّعیٌِ ّای غیطهستمین ساذت

 هطحلِ زٍم هطحلِ اٍل

 تْای توام ضسُ واالی فطٍش ضفتِ واالی ساذتِ ضسُ
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 هطاحل تْیِ گعاضش ّعیٌِ تَلیس
 

 تْیِ جسٍل همساضی: هطحلِ اٍل
  هحاسثِ همساض تَلیس تط حسة هؼازل آحاز تىویل ضسُ: هطحلِ زٍم
 تْیِ جسٍل ّعیٌِ ّای هٌظَض ضسُ تِ تَلیس: هطحلِ سَم

 هحاسثِ تْای توام ضسُ یه ٍاحس: هطحلِ چْاضم
 جسٍل ترػیع ّعیٌِ ّا: هطحلِ پٌجن
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 جسٍل همساضی تَلیستْیِ  :ِ اٍلهطحل

In put 

out put 

 واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ
 جذٍل همذاری تَلیذ

 (زضیافتی اظ هطحلِ لثل)السام تِ تَلیس 

 (اًتمالی تِ هطحلِ تؼس)ٍاحسّای تىویل ضسُ 
 واالی زض جطیاى ساذت پایاى زٍضُ

 همساض
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
×××× 
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  تویى جدول معادل آحاد تکمیل :ى دوممرحل

 هَاز
 هؼازل تىویل ضسُ زضجِ تىویل

% 
×××× 
×××× 

×××× 
×××× 

×× 
×× 

×× 

 تثسیل
 هؼازل تىویل ضسُ زضجِ تىویل

% 
×××× 
×××× 

×××× 
×××× 

×× 
×× 

×× 

 آحاز تىویل تثسیل آحاز تىویل هَاز

 همساض جسٍل هؼازل آحاز تىویل

 واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ
 ضطٍع ٍ تىویلی طی زٍضُ

 واالی زض جطیاى ساذت پایاى زٍضُ
×××× 
×××× 

×××× 
×××× 

Out put 

 واالی تىویل ضسُ
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  تْیِ جسٍل ّعیٌِ ّا :ِ سَمهطحل

 ضیال جسٍل ّعیٌِ ّا

 واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ
 ّعیٌِ طی زٍضُ
 جوغ ّعیٌِ ّا

×××× 
×××× 

×××× 
×××× 

 هَاز

×××× 
×××× 

 تثسیل

×××× 
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   هحاسثِ تْای توام ضسُ ّط ٍاحس :ِ چْاضمهطحل

B ; 
 ّعیٌِ تثسیل زٍضُ جاضی      

 هؼاز آحاز هَاز

 A + B ;تْای توام ضسُ ّط ٍاحس 

A ; 
 ّعیٌِ هَاز هستمین زٍضُ جاضی

 هؼاز آحاز هَاز
 تْای توام ضسُ ّط ٍاحس اظ لحاظ هَاز

 تْای توام ضسُ ّط ٍاحس اظ لحاظ تثسیل
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  جسٍل ترػیع ّعیٌِ ّا :ِ پٌجنهطحل

 ضیال جذٍل تخصیص ّشیٌِ ّب

 واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ
 ّعیٌِ تىویل واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ

 تْای واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ پس اظ تىویل
×××× 
×××× 

×××× 
 ضطٍع ٍ تىویلی طی زٍضُ ××××

×××× 
 ×××× واالی زض جطیاى ساذت پایاى زٍضُ

 جوغ ّعیٌِ ّای ترػیع یافتِ

 ×××× تْای توام ضسُ واالی ساذتِ ضسُ
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  جسٍل ترػیع ّعیٌِ ّا :ِ پٌجنهطحل

 ضیال جذٍل تخصیص ّشیٌِ ّب

 واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ
 ّعیٌِ تىویل واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ

 تْای واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ پس اظ تىویل
×××× 
×××× 

×××× 
 ضطٍع ٍ تىویلی طی زٍضُ ××××

×××× 
 ×××× واالی زض جطیاى ساذت پایاى زٍضُ

 جوغ ّعیٌِ ّای ترػیع یافتِ

 ×××× تْای توام ضسُ واالی ساذتِ ضسُ
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  جسٍل ترػیع ّعیٌِ ّا :ِ پٌجنهطحل

 ضیال جذٍل تخصیص ّشیٌِ ّب

 واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ
 ّعیٌِ تىویل واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ

 تْای واالی زض جطیاى ساذت اتتسای زٍضُ پس اظ تىویل
×××× 
×××× 

×××× 
 ضطٍع ٍ تىویلی طی زٍضُ ××××

×××× 
 ×××× واالی زض جطیاى ساذت پایاى زٍضُ

 جوغ ّعیٌِ ّای ترػیع یافتِ

 ×××× تْای توام ضسُ واالی ساذتِ ضسُ



 فػل چْاضم
 ّشیٌِ یبثی استبًذارد
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 سیستن ّعیٌِ یاتی استاًساضز

ٌِهیبًگیي اسبس ثز هحصَل ٍاحذ یک استبًذارد ّشی 
 هٌْذسیي هطبلؼبت ، گذضتِ ّبی دٍرُ ٍالؼی ًتبیج

 تطکیل اجشای دلیك ثزرسیْبی هجٌبی ثز صٌبیغ
 ػولیبتی کبرکٌبى ًظزّبی ًمطِ ٍ هحصَل دٌّذُ
  .گزدد هی تؼییي
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 همبیسِ رٍضْبی ّشیٌِ یبثی  
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 هذیزیت ّشیٌِ

 سطح فؼالیت تِ
 غَضت استاًساضز  

 سطح فؼالیت تِ
 غَضت ٍالؼی

 همایسِ تیي سطح فؼالیت
 استاًساضز تا سطح

 فؼالیت ٍالؼی

 اًحطاف ّعیٌِ
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 هَاد اًحزافبت
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 هَاد اًحزافبت

هػطف استاًساضز هَاز  ( اًحطاف هػطف هَاز
 ًطخ استاًساضز × ) ٍالؼی هػطف هستمین تطای تَلیس ٍالؼی

 هَاز هستمین
- = 

هػطف استاًساضز هَاز  (
 هستمین تطای تَلیس ٍالؼی

هػطف استاًساضز هَاز هستمین  = × ) ٍالؼی تَلیس
 ٍاحس هحػَل 1تطای تَلیس 

 = - هػطف ٍالؼی × ) ٍالؼی ًطخ ًطخ استاًساضز هَاز هستمین ( اًحطاف ًطخ هَاز



149 

 اًحزافبت دستوشد
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 دستوشد اًحزافبت

 = - ساػت ٍالؼی × )  زستوعز ٍالؼی ًطخ ًطخ استاًساضز زستوعز ( اًحطاف ًطخ زستوعز

ساػت استاًساضز زستوعز  ( اًحطاف واضایی زستوعز 
 ًطخ استاًساضز × ) ٍالؼی ساػت هستمین تطای تَلیس ٍالؼی

زستوعز هستمین    
- = 

ساػت استاًساضز زستوعز  (
 هستمین تطای تَلیس ٍالؼی

ساػت استاًساضز زستوعز هستمین  = × ) ٍالؼی تَلیس
 ٍاحس هحػَل 1تطای تَلیس 



 فػل پٌجن
 تجشیِ ٍ تحلیل ّشیٌِ ّب،حجن فؼبلیت ٍ سَد  
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 تجعیِ ٍ تحلیل ّعیٌِ ّا،حجن فؼالیت ٍ سَز

تِ ذَز گیطی تػوین ٍ ضیعی تطًاهِ هماغس تطای هسیطاى  
  .ًوایٌس هی تَجِ سَز ٍ فؼالیت حجن ، ّا ّعیٌِ تیي ضٍاتط
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 طثمِ تٌسی ّعیٌِ ّا تطاساس گطایص ّعیٌِ ّا  

ّعیٌِ ّای ثاتت 
ّعیٌِ ّای هتغیط 

ّعیٌِ ّای ًیوِ هتغیط 
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 ّشیٌِ ثبثت کل

ِهجوَع زض فؼالیت سطح  تغییط تا وِ ضَز هی گفتِ ّایی ّعیٌِ ت 
 تجْیعات ٍ آالت هاضیي استْالن ّعیٌِ هاًٌس .تواًس تالی  تغییط تسٍى

  ػَاضؼ ّعیٌِ تیوِ، ّعیٌِ تَلیسی،
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 ًوَدار ّشیٌِ ثبثت کل
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 ّشیٌِ ثبثت یک ٍاحذ

 ّعیٌِ ّای ثاتت ّط ٍاحس هحػَل تا افعایص یا واّص سطح
 . فؼالیت تغییط هی یاتس
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 ًوَدار ّشیٌِ ثبثت یک ٍاحذ
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  ّشیٌِ ّبی هتغیز کل

ِتغییط فؼالیت سطح زض تغییط تا وِ گطزز هی اطالق ّای ّعیٌِ ت  
 ّای ّعیٌِ اظ ترطی هستمین، زستوعز هستمین، هَاز هاًٌس . وٌس هی

   .ساذت سطتاض
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 ًوَدار ّشیٌِ ّبی هتغیز کل
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 ّشیٌِ هتغیز یک ٍاحذ

ّعیٌِ هتغیط یه ٍاحس هحػَل زض سطَح هرتلف تَلیس ثاتت است  . 
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 ًوَدار ّشیٌِ ّبی هتغیز یک ٍاحذ
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  هتغیز ّبی ًیوِ  ّشیٌِ

ِتاضس هی هتغیط ٍ ثاتت ترص زٍ زاضای وِ ضَز هی گفتِ ّایی ّعیٌِ ت.  
  .تطق ّعیٌِ ٍ تلفي ّعیٌِ اظ ػثاضتٌس هتغیط ًیوِ ّای ّعیٌِ تاضظ ًوًَِ

 ترص ثاتت

 ترص هتغیط
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 لیوت فزٍش

ّط فطٍش لیوت وِ ضَز هی فطؼ سط تِ سط ًمطِ تحلیل ٍ تجعیِ زض 
  . است ثاتت هحػَل ٍاحس
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 ًوَزاض لیوت فطٍش یه ٍاحس هحػَل
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 ًوَزاض زضآهس ول
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 ّشیٌِ کل

ّعیٌِ ول ػثاضتست اظ هجوَع ّعیٌِ ّای هتغیط ٍ ثاتت. 
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 حبضیِ سَد

هتغیط ّعیٌِ ٍ هحػَل ٍاحس ّط فطٍش لیوت تفاٍت حاغل  
 هحػَل ٍاحس ّط فزٍش حبضیِ ضا هحػَل ٍاحس ّط
 .ًاهٌس هی

 
 لیوت فطٍش

 یه ٍاحس  

 ّعیٌِ هتغیط
 یه ٍاحس

 = – حاضیِ سَز
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  ًمطِ سز ثِ سز

ِزضآهس جوغ وِ است فؼالیت اظ سطحی سط، تِ سط ًمط 
 فطٍش اظ سطح ایي زض تاضس هی تطاتط ّا ّعیٌِ جوغ تا فطٍش

  .ظیاى ًِ ٍ ضَز هی ایجاز سَز ًِ

 فطٍش
 جوغ 

 ّعیٌِ ّا
 = – غفط

 جوغ درآهذّب   =جوغ ّشیٌِ ّب 
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 اصطالحبت

P = قیمت فزوش هز واحذ محصىل  

V = هشینه متغیز هز واحذ محصىل 

CM =(P – V) = حاشیه فزوش هز واحذ محصىل 

CM% = درصذ حاشیه فزوش 

FC = هشینه ثاةت کل 
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I = سىد عملیاتی 

TR =(P×Q)= درآمذ فزوش 

TC =(VC+FC)= جمع هشینه ها 

Q = تعذاد کاالی ساخته شذه و فزوش رفته 

 اصطالحبت
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 هحبسجِ تؼذاد در ًمطِ سز ثِ سز

P × Q   – ( VC +  FC ) = 0  

        TR — TC =  I 

P × Q   –V × Q –  FC   = 0  

(P–V) × Q = FC  

Q = 
(P–V) 

FC  

 حاشیى فروش یک واحد تعداد در نقطى سر بى سر

 هزینى ثابت کل
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 هحبسجِ هجلغ در ًمطِ سز ثِ سز

P × Q= 
(P–V) 

FC × P  طرفین معادلى را درP  ضرب می کنیم 

Q = 
(P–V) 

FC  

 =P × Q تقسیم می کنیم  Pصورت و مخرج کسر را بر
(P–V) 

FC × P 
P 

P 

P × Q= 
(P–V) 

FC 

P 

برای محاسبى فرمول مبلغ در نقطى سر 

بى سر از فرمول تعداد در نقطى سر بى 

 سر استفاده می کنیم

 درصد حاشیى فروش مبلغ در نقطى سر بى سر

 هزینى ثابت کل
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 ًمطِ سز ثِ سز

 ّشیٌِ ثبثت

0 
  

1000000 

2500000 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

 هٌطمِ سیبى تؼذاد

 هٌطمِ سَد

 رسن ًوَدار ًمطِ سز ثِ سز
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 تؼییي تؼساز فطٍش هَضز اًتظاض

P × Q   – ( VC +  FC ) = I   

        TR — TC =  I 

P × Q   –V × Q –  FC   = I  

(P–V) × Q = FC  

Q = 
(P–V) 

FC + I  
 سود مورد انتظار

 حاشیى فروش یک واحد
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P × Q= 
(P–V) 

FC + I 

P 

 تؼییي هثلغ فطٍش هَضز اًتظاض

 سود مورد انتظار

 (CM%) ًسثت حاضیِ فطٍش
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  حبضیِ ایوٌی

ِضطوت ٍالؼی فطٍش تیي تفاٍت اظ است ػثاضت ایوٌی حاضی  
  تط تَاى هی ضا ایوٌی حاضیِ .سط تِ سط ًمطِ زض فطٍش ٍ

  .ًوَز تؼییي زضغس یا هثلغ ، همساض اساس
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  تؼذاد حبضیِ ایوٌی

هَسسِ فطٍضْای وِ است تؼسازی گَیای ایوٌی حاضیِ تؼساز 
  .تطسس ظیاًسّی هطحلِ تِ آًىِ تسٍى یاتس واّص تَاًس هی
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  هجلغ حبضیِ ایوٌی 

سط فطٍش اظ تطتط فطٍضْای زٌّسُ ًطاى ایوٌی فطٍش هثلغ  
 زازُ پَضص ثاتت ّای ّعیٌِ وِ ًحَی تِ تاضس هی سط تِ

  .گطزز هی ػولیاتی سَز هَجة اضافی فطٍش هثلغ ٍ ضسُ
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  ًسجت حبضیِ ایوٌی 

ِچَى آیس هی تط پاییي ضطوت ضیسه تاضس تعگتط ًسثت ایي ّطچ 
  .ضَز هی ووتط تطسس سط تِ سط ًمطِ تِ ایٌىِ احتوال
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 هحبسجِ سَد ػولیبتی



 فػل ّفتن
 صَرت گزدش ٍجَُ ًمذ
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  صَرت گزدش ٍجَُ ًمذ

هٌاتغ اساسی، هالی غَضت سَهیي ػٌَاى تِ ًمس ٍجَُ گطزش غَضت 
  ًطاى حساتساضی زٍضُ طی زض ضا تجاضی ٍاحس ًمس ٍجَُ هػاضف ٍ

  .زّس هی
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 ّذف اس تْیِ صَرت گزدش ٍجَُ ًمذ

  تطآٍضز لاتلیت ٍاحس تجاضی زض ایجاز جطیاًْای ًمسی هثثت
 زض زٍضُ ّای آتی

  تطآٍضز ٍاحس تجاضی زض تاظپطزاذت تؼْسات جاضی ٍ پطزاذت
 سَز سْام

تطآٍضز ًیاظ ٍاحس تجاضی تِ اذص ٍجِ اظ هٌاتغ ذاضج اظ ضطوت  
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 ّذف اس تْیِ صَرت گزدش ٍجَُ ًمذ

ٍجَُ ٍ ذالع سَز ضلن تیي اذتالف زالیل ًوَزى هطرع  
 آى تِ هطتَط پطزاذتی ٍ زضیافتی ًمس

ِگصاضی سطهایِ فؼالیتْای ًمسی غیط ٍ ًمسی ّای جٌث ٍ 
  ضطوت هالی تاهیي

زٍضُ اًتْای ٍ زٍضُ اتتسای ًمس ٍجِ هاًسُ زض تغییط ػلل  
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  :سبختبر صَرت گزدش ٍجَُ ًمذ

ػولیاتی فؼالیتْای  
گصاضی سطهایِ فؼالیتْای  
هالی تاهیي فؼالیتْای  
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 ٍجِ ًمذ

 فؼبلیتْبی
 ػولیبتی

 فؼبلیتْبی 
 سزهبیِ گذاری

 فؼبلیتْبی
 تبهیي هبلی

 جطیاى ٍضٍزی

 فؼبلیتْبی
 ػولیبتی

 فؼبلیتْبی 
 سزهبیِ گذاری

 فؼبلیتْبی
 تبهیي هبلی

 جطیاى ذطٍجی

 هفَْم غَضت گطزش ٍجَُ ًمس
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  فؼبلیتْبی ػولیبتی

تجاضی ٍاحس ػولیاتی فؼالیتْای اظ ًاضی ًمسی جطیاًْای ترص ایي زض 
 تِ هطتَط ًمس ٍجِ ٍضٍزی جطیاى زیگط ػثاضت تِ .ضَز هی زازُ ًطاى

 ّای ّعیٌِ اظ ًاضی ًمس ٍجِ ذطٍجی جطیاى ٍ ػولیاتی زضآهسّای
  .گطزز هی گعاضش ترص ایي زض ػولیاتی
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  فؼبلیتْبی ػولیبتی

 :دریبفتْبی ًمذی

 ٍغَل هطالثات اظ هطتطیاى زض هماتل فطٍش واال ٍ ذسهات 

 زضیافت تاتت حك االهتیاظ ، حك العحوِ ٍ واضهعز

 تْطُ زضیافتی

 سَز سْام زضیافتی
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  فؼبلیتْبی ػولیبتی

 :پزداختْبی ًمذی

 پطزاذت تِ ػطضِ وٌٌسگاى واال ٍ ذسهات

 پطزاذت ّعیٌِ ّای ػولیاتی

 سایط پطزاذتْای ػولیاتی

 پطزاذت تْطُ 

 پطزاذت هالیات
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  فؼبلیتْبی سزهبیِ گذاری

 :دریبفتْبی ًمذی
 

 ٍجِ ًمس حاغل اظ فطٍش سطهایِ گصاضیْا
 ٍجِ ًمس حاغل اظ فطٍش زاضاییْای ثاتت هطَْز 

 ٍجِ ًمس حاغل اظ فطٍش زاضاییْای ًاهطَْز
 ٍجِ ًمس حاغل اظ زضیافت اغل ٍاهْای اػطا ضسُ
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  فؼبلیتْبی سزهبیِ گذاری

 :پزداختْبی ًمذی
 

 پطزاذت ٍجِ ًمس تطای تحػیل سطهایِ گصاضیْا
 پطزاذت ٍجِ ًمس تطای تحػیل زاضایی ّای ثاتت هطَْز

 پطزاذت ٍجِ ًمس تطای تحػیل زاضایی ّای ًاهطَْز
 پطزاذت ٍجِ ًمس تِ ػٌَاى ٍام
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  فؼبلیتْبی تبهیي هبلی

 :دریبفتْبی ًمذی

 
 ٍجِ ًمس حاغل اظ استمطاؼ وَتاُ هست ٍ تلٌس هست

 (افعایص سطهایِ)ٍجِ ًمس حاغل اظ غسٍض سْام 
 ٍجِ ًمس حاغل اظ غسٍض اٍضاق هطاضوت
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  فؼبلیتْبی تبهیي هبلی

 :پزداختْبی ًمذی

 
 (تسٍى زض ًظط گطفتي تْطُ) تاظپطزاذت هثالغ استمطاضی

 تاظپطزاذت اغل هثلغ اٍضاق هطاضوت
 پطزاذت سَز سْام
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ضٍضْای گعاضضگطی جطیاًْای ًمسی ًاضی اظ 
 فؼالیتْای ػولیاتی

 هستمین رٍش -1
 غیزهستمین رٍش -2
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

سَز غَضت الالم اظ یه ّط تطضسی تا هستمین ضٍش زض ٍ  
  فؼالیتْای اظ حاغل پطزاذتی یا زضیافتی ًمس ٍجِ ظیاى،

  ضلن اٍلیي اظ هٌظَض ّویي تِ .ضَز هی هطرع ضا ػولیاتی
  تِ ٍ وطزُ ضطٍع فطٍش یؼٌی ظیاى ٍ سَز حساب غَضت
  .ضَز هی حطوت پاییي سوت
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ِهطتطیاى اظ زضیافتی ًمس ٍج       ×××   
ِتْطُ تاتت زضیافتی ًمس ٍج   ×××   

ِسْام سَز تاتت زضیافتی ًمس ٍج     ××× 

ِواال ذطیس تاتت پطزاذتی ًمس ٍج    (×××) 
ِّا ّعیٌِ تاتت پطزاذتی ًمس ٍج   (×××) 
ِتْطُ تاتت پطزاذتی ًمس ٍج     (×××) 
ِهالیات تاتت پطزاذتی ًمس ٍج       (×××) 
ػولیاتی فؼالیت اظ ًاضی (ذطٍجی)ٍضٍزی ًمس ٍجِ ذالع: ×××     
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ٍجِ ًمذ دریبفتی اس هطتزیبى 

 فطٍش ذالع

تؼالٍُ واّص  
 حساتْای زضیافتٌی  

هٌْای افعایص  
 حساتْای زضیافتٌی  

 هساٍی است تا

 ٍجِ ًمس زضیافتی اظ هطتطیاى 
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ٍُجِ ًمذ دریبفتی ثبثت ثْز 

 زضآهس تْطُ

تؼالٍُ واّص تْطُ 
 زضیافتٌی  

هٌْای افعایص تْطُ 
 زضیافتٌی  

 هساٍی است تا

 ٍجِ ًمس زضیافتی تاتت تْطُ 
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ٍجِ ًمذ دریبفتی ثبثت سَد سْبم 

زضآهس سطهایِ 
 گصاضی

تؼالٍُ واّص سَز  
 سْام زضیافتٌی  

هٌْای افعایص سَز  
 سْام زضیافتٌی  

هساٍی است تا ٍجِ ًمس 
 زضیافتی تاتت سَز سْام
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ٍجِ ًمذ پزداختی ثبثت خزیذ کبال 

تْای توام ضسُ 
 واالی فطٍش ضفتِ

تؼالٍُ افعایص  
 هَجَزی واال

هٌْای واّص 
 هَجَزی واال  

 هساٍی است تا ذطیس  ذالع

 ذطیس ذالع

تؼالٍُ واّص  
 حساتْای پطزاذتٌی  

هٌْای افعایص  
 حساتْای پطزاذتٌی

هساٍی است تا ٍجِ ًمس 
 پطزاذتی تاتت ذطیس واال
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ٍجِ ًمذ پزداختی ثبثت ّشیٌِ ّب 

ّعیٌِ ّا تِ استثٌاء 
استْالن، تْطُ ٍ  

 هالیات
 هٌْای واّص پیص پطزاذتْا

 هٌْای افعایص ّعیٌِ پطزاذتٌی

هساٍی است تا 
ٍجِ ًمس پطزاذتی 

 تاتت ّعیٌِ ّا

 تؼالٍُ افعایص پیص پطزاذتْا
 تؼالٍُ واّص ّعیٌِ پطزاذتٌی
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ٍُجِ ًمذ پزداختی ثبثت ثْز 

 ّعیٌِ تْطُ

 هٌْای افعایص تْطُ پطزاذتٌی

هساٍی است تا 
ٍجِ ًمس پطزاذتی 

 تاتت ّعیٌِ تْطُ

 تؼالٍُ واّص تْطُ پطزاذتٌی
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  رٍش هستمین –فؼبلیتْبی ػولیبتی 

ٍجِ ًمذ پزداختی ثبثت هبلیبت 

 ّعیٌِ هالیات

 هٌْای افعایص هالیات پطزاذتٌی

هساٍی است تا ٍجِ  
ًمس پطزاذتی تاتت 

 ّعیٌِ هالیات

 تؼالٍُ واّص هالیات پطزاذتٌی
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  فؼبلیتْبی سزهبیِ گذاری

ٍجِ ًمس زضیافتی تاتت فطٍش زاضایی ثاتت      ×××  

 ٍ ٍجِ ًمس زضیافتی تاتت فطٍش سطهایِ گصاضیْا... ×××   

   ٍجِ ًمس پطزاذتی تاتت ذطیس زاضایی ثاتت   (×××) 
 ٍ ٍجِ ًمس پطزاذتی تاتت اػطای ٍام.....    (×××) 
ًاضی اظ فؼالیت سطهایِ گصاضی( ذطٍجی)ذالع ٍجِ ًمس ٍضٍزی: ××× 
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  فؼبلیتْبی تبهیي هبلی

ٍجِ ًمس زضیافتی تاتت استمطاؼ       ×××  

ٍِجِ ًمس زضیافتی تاتت افعایص سطهای  ×××   

ٍجِ ًمس پطزاذتی تاتت استمطاؼ         (×××) 
ٍجِ ًمس پطزاذتی تاتت سَز سْام     (×××) 
ًاضی اظ فؼالیت تاهیي هالی( ذطٍجی)ذالع ٍجِ ًمس ٍضٍزی: ×××     
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 صَرت گزدش ٍجَُ ًمذ

         ×××  ًاضی اظ فؼالیت ػولیاتی  ( ذطٍجی)ذالع ٍجِ ًمس ٍضٍزی

  ×××ًاضی اظ فؼالیت سطهایِ گصاضی  ( ذطٍجی)ذالع ٍجِ ًمس ٍضٍزی

   ×××ًاضی اظ فؼالیت تاهیي هالی     ( ذطٍجی)ذالع ٍجِ ًمس ٍضٍزی

  ×××   زض ٍجِ ًمس                                    ( واّص)ذالع افعایص 

                                                      ××× ٍجِ ًمس اتتسای زٍضُ

                                                       ××× ٍجِ ًمس پایاى زٍضُ

 



 فػل ّطتن
 سزهبیِ گذاریْب ٍ صَرتْبی هبلی تلفیمی
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  سزهبیِ گذاریْب ٍ صَرتْبی هبلی تلفیمی

سایط ٍ زٍلتی ساظهاًْای تْازاض اٍضاق زض هرتلفی زالیل تِ ضطوتْا  
  ضطوتْا گصاضی سطهایِ زالیل اظ یىی .وٌٌس هی گصاضی سطهایِ ضطوتْا

   .تاضس هی هاظاز ًمس ٍجِ ٍجَز
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 اًَاع سزهبیِ گذاریْب

ِضطوتْا  هوتاظ سْام ٍ ػازی سْام زض گصاضی سطهای 
 ِلطضِ اٍضاق زض گصاضی سطهای  

ِهطاضوت اٍضاق زض گصاضی سطهای 

ٍ ......  
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 سزهبیِ گذاری  در سْبم

 وَتاُ هست

 تلٌس هست

 سطهایِ گصاضی زض سْام 

 لػس استفازُ اظ ًَساى ّسف
 لیوت زض وَتاُ هست  

 استفازُ اظ ًَساى لیوت  ّسف
 زض وَتاُ هست ًوی تاضس 
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 طثمِ تٌسی سطهایِ گصاضی  زض سْام تط اساس  
 زضغس سطهایِ گصاضی

 % 20ووتط اظ 
 سطهایِ گصاضی

 زض سْام  
 % 50تا %  20تیي 

 % 50تیطتط اظ 

 ػسم ًفَش

 ًفَش لاتل هالحظِ

 وٌتطل

 تْای توام ضسُ

 اضظش ٍیژُ

 تلفیك

 ضٍش حساتساضی
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 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ثْبی توبم ضذُ

ثثت هطتَط تِ ذطیس سطهایِ گصاضی 
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 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ثْبی توبم ضذُ

ثثت هطتَط تِ ضٌاسایی سَز سطهایِ گصاضی 
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 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ارسش ٍیژُ

ثثت هطتَط تِ زضیافت سَز سطهایِ گصاضی 
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 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ثْبی توبم ضذُ

ثثت هطتَط تِ فطٍش سطهایِ گصاضی 



216 

 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ارسش ٍیژُ

ثثت هطتَط تِ ذطیس سطهایِ گصاضی 
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 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ارسش ٍیژُ

ثثت هطتَط تِ ضٌاسایی سَز سطهایِ گصاضی 
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 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ارسش ٍیژُ

ثثت هطتَط تِ زضیافت سَز سطهایِ گصاضی 
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 ثجتْبی حسبثذاری رٍش ارسش ٍیژُ

ثثت هطتَط تِ فطٍش سطهایِ گصاضی 
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 صَرتْبی هبلی تلفیمی 

سْام زضغس 50 اظ تیص گصاض سطهایِ ضطوت وِ هَاضزی زض 
 وِ است ایي تط فطؼ زاضز اذتیاض زض ضا پصیط سطهایِ ضطوت

  .تاضس زاضتِ وٌتطل پصیط سطهایِ ٍاحس فؼالیتْای تط تَاًس هی
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 صَرتْبی هبلی تلفیمی 

اغلی ضطوت ػٌَاى تِ گصاض سطهایِ ضطوت   

 فطػی ضطوت ػٌَاى تِ پصیط سطهایِ ضطوت   
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 صَرتْبی هبلی تلفیمی 

هثال: 
100 ضیال 500.000  هثلغ پطزاذت تا آلفا ضطوت وٌیس فطؼ  

  تِ ضطوت زٍ تطاظًاهِ .ًوَز ذطیساضی ضا تتا ضطوت سْام زضغس
 (تاضس هی تاسیس تاظُ تتا ضطوت).تاضس هی شیل ضطح



223 



224 



225 



226 

 صَرتْبی هبلی تلفیمی 

هثال: 
100 ضیال 1.000.000  هثلغ پطزاذت تا آلفا ضطوت وٌیس فطؼ  

  تِ ضطوت زٍ تطاظًاهِ .ًوَز ذطیساضی ضا تتا ضطوت سْام زضغس
 .تاضس هی شیل ضطح

 ضزکت آلفب ضزکت ثتب

 درصذ هبلکیت

100% 
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 ثجت هزثَط ثِ حذفیبت
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230 
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 خزیذ کلیِ حمَق  صبحجبى سْبم ضزکت فزػی
  ثیص اس ارسش دفتزی 

سْام زضغس 100 آلفا ضطوت لثل هثال زض وٌیس فطؼ 
  .تاضس ًوَزُ ذطیساضی ضیال 1،200،000 هثلغ تِ ضا تتا ضطوت

  ّا تسّی ٍ ّا زاضایی زفتطی اضظش ٍ هتؼاضف اضظش ّوچٌیي
  .تاضس تطاتط یىسیگط تا
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 حل هثبل

تا تطاتط تتا ضطوت سْام غاحثاى حمَق جوغ ذطیس تاضید زض 
 ضطوت تحػیل تطای آلفا ضطوت تٌاتطایي تاضس هی ضیال 1،000،000

  ػٌَاى تحت وِ است وطزُ پطزاذت تیطتط ضیال 200،000 هثلغ تتا
   .گطزز هی ثثت تلفیك واضتطي زض پطزاذتی هاظاز
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 حل هثبل

تسّی ٍ زاضاییْا هتؼاضف اضظش ٍ زفتطی اضظش وِ ًىتِ ایي تِ تَجِ تا  
  پطزاذتی هاظاز هثلغ وِ گطفت ًتیجِ تَاى هی تاضس هی تطاتط ّا

  .گطزز گعاضش تلفیك واضتطي زض سطلفلی ػٌَاى تِ تایستی
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 خزیذ کلیِ حمَق  صبحجبى سْبم ضزکت فزػی
  ثیص اس ارسش دفتزی 

سْام زضغس 100 آلفا ضطوت لثل هثال زض وٌیس فطؼ 
  .تاضس ًوَزُ ذطیساضی ضیال 1،200،000 هثلغ تِ ضا تتا ضطوت

  ّا تسّی ٍ ّا زاضایی زفتطی اضظش ٍ هتؼاضف اضظش ّوچٌیي
  .ًثاضس تطاتط یىسیگط تا
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 خزیذ کلیِ حمَق  صبحجبى سْبم ضزکت فزػی
 ثیص اس ارسش دفتزی 

ّای زاضایی 1384 سال اتتسای زض لثل هثال زض وٌیس فطؼ  
  زضیافتٌی حساتْای .گطزیس اضظیاتی ظیط غَضت تِ تتا ضطوت

  ثاتت زاضایی ٍ ضیال 580.000 واال هَجَزی ، ضیال 350،000
  .ضیال 1،120،000
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خزیذ کلیِ حمَق  صبحجبى سْبم ضزکت فزػی ثیص اس ارسش  
 دفتزی
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 ثجت هزثَط ثِ حذفیبت
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  خزیذ  ثخطی اس حمَق  صبحجبى سْبم ضزکت فزػی

ضطوت سْام زضغس 100 اظ ووتط  اغلی ضطوت است هوىي  
 سْام اظ ترص آى ٍضؼیتی چٌیي زض .ًوایس تحػیل ضا فطػی

 تحت تاضس ًوی اغلی ضطوت اذتیاض زض وِ فطػی ضطوت
  واضتطي زض ٍ ضٌاسایی اللیت سْام غاحثاى حمَق ػٌَاى

  .ضَز هی زازُ ًطاى تلفیمی تطاظًاهِ
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  خزیذ  ثخطی اس حمَق  صبحجبى سْبم ضزکت فزػی

زاضای سْام زضغس 90 آلفا ضطوت لثل هثال زض وٌیس فطؼ  
  ذطیساضی ضیال 1،200،000 هثلغ تِ ضا تتا ضطوت ضای حك

 ولیِ زفتطی اضظش تاضید ایي زض ّوچٌیي .است ًوَزُ
  تطاتط آى هتؼاضف اضظش تا تتا ضطوت ّای تسّی ٍ زاضاییْا

  .تاضس
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 حل هثبل

تاضس هی ضیال 1،000،000 هثلغ تتا فطػی ضطوت ّای زاضایی ذالع  
 ضیال 1،200،000 هثلغ آى زضغس 90 تحػیل تطای آلفا ضطوت وِ

 ذطیس تاتت آلفا ضطوت پطزاذتی هاظاز تٌاتطایي .است ًوَزُ پطزاذت
 .تاضس هی ضیال 300،000 هثلغ تتا ضطوت سْام زضغس 90
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 ثجت هزثَط ثِ حذفیبت
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