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 مقدمه

 مورد در هرکجا که چرا نیست حسابداری تکوین تاریخ با ارتباط بی حسابداری های سیستم پیدایش تاریخ

 از ناچار خود نظریات انتقال جهت گوینده شود، صحبت گزارشات تهیه نحوه و مالی اطالعات ارایه روش

 نشان حقیقت در ها سلیقه و ها روش این مجموعه که است هایی روش به استناد از ناگزیر و ها مثال از استفاده

 .است نظر مورد اقتصادی بخش یا صنعت در حسابداری از خاصی سیستم دهنده

 شعبات و مدیریت حسابداری کتب در خصوص به) خود های کتاب در نیز حسابداری نظر صاحب اساتید حتی

 کرده مطرح حسابداری فن یا دانش عنوان به را حسابداری از خاصی های سیستم( صنعتی حسابداری مانند آن

 در را حسابداری. اند نموده دفاع آن از و کرده یاد اساس و اصل عنوان به خاصی سلیقه یا روش از ناخودآگاه و

 مربوط زمانی به حسابداری سیستم بگوییم بهتر یا و حسابداری قدمت اما و دانند می اطالعاتی سیستم یک اصل

 .آشناشد شمارش با اولیه انسان که شود می

 و قبایل حتی و نخستین های حکومت در که دهد می نشان باستانی های تمدن از آمده دست به تاریخی آثار

 مخارج پرداخت و طرح و مالیات گرفتن و تجاری مبادالت به مربوط اطالعات ثبت برای نیز اولیه اقوام

 تاریخی سابقه و قدمت از نشان ولی ندارد امروز حسابداری با شباهتی اگر که شده ابداع هایی روش حکومتی،

.دارد بشر اجتماعی دانش از رشته این

 :داد قرار مطالعه مورد زیر ادوار در میتوان را ایران در حسابداری های سیستم تاریخچه

 مشروطیت انقالب تا قاجاریه دوران از(  6  قاجاریه دوران تا اسالم از بعد ایران(  1     اسالم از قبل ایران( 2

تاکنون چهل دهه اوایل از(  5  چهل دهه اوایل تا مشروطیت انقالب از(  5 

 اسالم از قبــل ایران در حسابداری های سیستم

 توجهی قابل مکتوب آثار اسالم از قبل ایران در ها حساب نگهداری نحوه و مالی های سیستم چگونگی از

 های فعالیت از بزرگی حجم ساسانی و هخامنشی های امپراتوری در است مسلم که آنچه. نیست دست در

www.irhesabdaran.ir



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 6

 دیگر و سپاهیان موجبات پرداخت و والیات و ایاالت حکام از خراج و باج گرفتن به حکومتی و دیوانی

 وجود مناسبی و دقیق های سیستم قطعاً آن اطالعات نگهداری جهت که داشته اختصاص حکومتی عوامل

 هایی کتاب در دورانت ویل مانند محققین از معدودی تاریخی های نوشته جز به متاسفانه ولی است، داشته

 دوران این در مستندات، این طبق. نیست دست در مورد این در دیگری مستند آثار تمدن، تاریخ نظیر

 جمع بر نظارت مسیله دادند می انجام که کارهایی ضمن بودند موسوم شاه گوش و چشم به که افرادی

 از قبل تا شود ایجاد آن در ای عمده تغییرات اینکه بدون نظام این. داشتند عهده بر نیز را خراج آوری

 . است داشته ادامه شکل همین به اسالم

پس از ظهور اسالم تا دوران قاجاریه در ایران سیستم های حسابداری

 مقدس تعالیم تاثیر تحت اجتماعی شیون دیگر همانند اقتصادی مناسبات و روابط اسالم پذیرفتن پی در

 شخصی تجاری ارتباطات و فردی روابط در عمدتاً دگرگونی این ولی یافت بنیانی دگرگونی اسالم

( افشاریان و صفویان) سلسله دو یکی جز به که ایرانی های حکومت ساالری دیوان در و کرد خودنمایی

 شاید .شود نمی دیده اسالمی قوانین از مشخصی نمود نامید محلی کوچک های حکومت را آنها توان می

 در اجتهاد به عباسیان و امویان مانند اسالمی نخستین های حکومت اعتقاد عدم موضوع این دلیل

 بوده آن الشان عظیم پیامبران دستورات و کریم قرآن تعالیم اساس بر اداری و مالی های روش بنیانگذاری

 برادران دهد می نشان است مضبوط اسالمی های حکومت اولیه دوران از که اطالعاتی تقدیر هر به. است

 قالب در که بودند کرده ایجاد الرشید هارون دربار در دقیقی مالی سیستم( برمکی جعفر و یحیی) برمکی

 .است داده می انجام را وی حکومت مخارج عایدات ضبط و ثبت به مربوط عملیات محاسبات دیوان یک

   

  مشروطیت انقالب تا قاجاریه دوران از

 دعوت آن اوج نقطه که شد ایجاد ایران در مالی های سیستم مورد در ابتدایی تحول یک قاجاریه دوران در

 مالی امور در شوستر مورگان مشخصاً و ژاندارمری امور در شوراتسکف ژنرال نظیر آمریکایی مستشاران
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 به که کند می آغاز را مالیاتی و مالی های نظام ایجاد زمینه در ها فعالیت سلسله یک شخص این و بوده

 کار به و کرده اخراج ایران از را وی اجبار به ایران دولت روس، دولت اولتیماتوم و گریبایدوف قتل دنبال

 هایی سیستم او و شود می دعوت ایران به میلسپو آرتور دکتر نام به آمریکایی فردی بعدها .میدهد پایان او

 دولتی موسسات برخی در هنوز ها سیستم این از بعضی که کند می ایجاد گمرکات و دارایی وزارت در

 و ایران نفت شرکت تاسیس آن دنبال به و دارسی ناکس ویلیام به نفت استخراج امتیاز اعطای. است رایج

 دوران اواخر در بیگانگان به شاهنشاهی و استقراضی های بانک تاسیس امتیاز اعطای همچنین و انگلیس

 تا ها روش این ولی ساخته فراهم کشور به پیشرفته اداری و مالی های روش ورود برای را زمینه قاجاریه،

 دوایر و موسسات سایر در راهی و باقیمانده اقتصادی های بنگاه و موسسات همین حصار در ها مدت

 کند نمی پیدا خصوصی یا دولتی

چهل دهه اوایل تا مشروطیت انقالب از

. شود می بسته آن اساسی قانون تصویب و مشروطه انقالب پیروزی با نوین حسابرسی و حسابداری نطفه

 و فزاینده خارجی های استقراض و بودجه کسری اقتصادی، اوضاع شدید وخامت بحبوحه در مزبور انقالب

 والیات و ایاالت حکام های تصرف و دخل و خودکامگی افزایش درباریان، و دیوانیان های میل و حیف تشدید

 موارد ایران در( دولتی عمدتاً) نوین حسابداری و دفترداری ابزارهای و مفاهیم پیدایش. رسد می پیروزی به

 اقتصادی و مالی قوانین نخستین .یابد می انعکاس کشور قوانین در ابتدا همان از که است بوده ای مشغله چنین

 قانون نخستین کشوری، نوین بودجه نخستین که است دوره این در.  است ملی شورای مجلس دوم دوره یادگار

 نکول و قبول قانون) تجاری قانون نخستین ،(قمری 2612 مصوب نقلیه وسایط بر بلدی مالیات قانون) مالیاتی

 محاسبات قانون) دولتی حسابداری و حسابداری قانون نخستین باالخره و( قمری 2612 مصوب تجاری بروات

فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته  .رسد می تصویب به( قمری 2612 مصوب عمومی

ابتدا عده ای برای  .حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت

کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و 

نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و  31یک گروه  3131سپس در سال 
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تعدادی از فارغ التحصیالن یاد شده عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت 

موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعالم  3111سرانجام شرکت ملی نفت در سال 

 حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای شمسی نام دانشگاه 3111این آموزشگاه که از سال کرد.

که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه ناگفته نماند .هایی تا سطح فوق لیسانس بود ورد

علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های 

  .مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند

 تاکنون چهل دهه اوایل از

 سرمایه نام که نوینی اقتصادی نظام گسترش و آن از بعد و 3131 های سال در اقتصادی ساختار تغییرات

 های شرکت و موسسات اطالعاتی نیازهای که فنی عنوان به حسابداری که شد سبب گرفت وابسته داری

 حسابداران وجود به کار بازار روزافزون نیاز این.  شود مطرح ساخت، می برآورده را التاسیس جدید

 تحوالت پیامدهای از یکی .یابد رونق حسابداری آموزش موسسات که شد آن موجب کرده تحصیل

 و بهشهر صنعتی گروه ملی، کفش گروه مانند بزرگ صنعتی های گروه ظهور شده یاد اجتماعی اقتصادی،

 ،(خودرو ایران) ناسیونال ایران شرکت ،(خودرو پارس) جیپ شرکت قبیل از خودرویی شرکت چند

 و شرکت چندین ایران به خارجی های سرمایه شدن سرازیر با همچنین و بود... و زامیاد سایپا، شرکت

 های مجتمع و صنعتی های گروه این وجود که شد تشکیل ایران در صنعتی و دارویی چندملیتی موسسه

 وجود سنتی های سیستم با آنها کردن اداره امکان خود های فعالیت حجم مناسبت به که بزرگ تولیدی

 رایج آنها در خارجی مدیریت های سیستم از اقتباس با نوین مدیریت های سیستم که شد موجب نداشت،

 های سیستم جمله از و مدیریت و فنی ابعاد همه در دهی سیستم امر در خارجی مشاوران از استفاده .شود

 گسترش آن تبع به و موسسات این حسابداری های سیستم در جدی تحوالت بروز موجب صنعتی و مالی

 بین های شرکت شعبات تشکیل. شد موسسات سایر در جدید های سیستم معرفی و نوین های روش

 نمایند ایران در شعبه تاسیس به مبادرت خارجی، نام صاحب حسابرسی موسسات که شد موجب المللی
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 نام میتوان را واترهاوس پرایس و مارویک پیت مری، وینی لیبراند، اند کوپرز موسسات جمله آن از که

 نیز صنعتی و مالی حسابداری های سیستم طراحی امر به حسابرسی کار بر عالوه موسسات این اغلب .برد

 عهده بر ایران در حسابداری نوین های سیستم گسترش در مهمی نقش ترتیب این به و شدند مشغول

 های روش بهبود و مدیریت نوین مفاهیم اشاعه هدف با که ایرانی موسسه و سازمان اولین شاید. گرفتند

 هیات تصویب با 3133 سال در که بود صنعتی مدیریت سازمان شد تشکیل اطالعاتی های سیستم و اداری

 سال در بعدها سازمان این .کرد آغاز را خود کار صنایع، وزارت به وابسته سازمان یک عنوان به وزیران

 و درآمد ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان پوشش تحت خاص سهامی شرکت یک صورت به 3131

 منجمله مدیریت های زمینه همه در تحقیق و آموزش و دهی سیستم امر در را خود فعالیت امروز به تا

 کامپیوتر از استفاده چهل، دهه اواخر از. است داده ادامه مالی و حسابداری های سیستم استقرار و طراحی

. شد آغاز ایران نفت ملی شرکت نظیر بزرگ های شرکت و موسسات در نیز

 مانند ها سیستم سایر در تدریج به و انبارها و موجودی کنترل سیستم مانند عملیاتی های سیستم در ابتدا

 اسالمی انقالب پیروزی از بعد .شد رایج کامپیوتر کاربرد صنعتی و مالی حسابداری و دستمزد و حقوق

 موسسات و ها سازمان سایر جذب آنها کارکنان و کارشناسان و شدند منحل یادشده موسسات اغلب

 و صنایع شدن ملی.  نمودند مالی خدمات و حسابرسی موسسات تاسیس به مبادرت بعضی و شدند ایرانی

 سوی از متمرکز های کنترل لزوم و گذشته رژیم وابستگان به متعلق های شرکت و موسسات شدن مصادره

 سایر و ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان مستضعفان، بنیاد ملی صنایع سازمان نظیر هایی سازمان

 حسابرسی موسسات که شد موجب بودند، پوشش تحت و دولتی صنایع متولی که هایی ارگان و نهادها

 و ملی صنایع سازمان حسابرسی موسسه موسسات این جمله از .شود تشکیل ها سازمان این به وابسته

 به پاسخگویی برای مدیریت خدمات واحد ایجاد ضرورت تشکیل، از پس موسسه این. بود برنامه سازمان

 صاحب متخصصین از دعوت با رو این از و کرد احساس را پوشش تحت های شرکت مدیریت نیازهای

 جمهوری حسابرسی سازمان تشکیل با بعدها که موسسه این. کرد واحدی چنین ایجاد به اقدام تجربه
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 توانست خود فعالیت مدت طول در شد، منضم سازمان آن به( 3111 ماه دی پنجم مصوب) ایران اسالمی

 .نماید اجرا و طراحی را بسیاری صنعتی حسابداری و مالی حسابداری های نظام
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 فصل دوم

مبانی نظری سیستمهای اطالعاتی
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 تعریف سیستم

 یک سازمان هدف واحدی را دنبال می کند درداخلسیستم مجموعه ای از اعضا به هم پیوسته است که 

 تعاریفی از سیستم

 مجموعه یعنی ، است شده گرفته گذاشتن هم کنار معنی به   Syniatania  کلمه از(  System ) سیستم

.   میدهند تشکیل را کل یک که هم با مرتبط اشیاء از ای

 می مرتبط یا وابسته هم به ، معین ویژگیهای توسط که آنهاست میان روابط و اجزاء از ای مجموعه سیستم 

. دهند می تشکیل را کل یک محیطشان با اجزا این و شوند

 هدف به رسیدن برای و گذارند می اثر یکدیگر روی که گوناگون عوامل از متشکل  ای مجموعه سیستم 

. اند یافته سازمان خاصی

 تعاریفی از اطالعات

 شده باشند .داده هایی که تجزیه وتحلیل

 . اطالعات، پایه ها وساختاری برای تصمیم گیری هستند

 . مجموعه ای از آگاهی ها که در تصمیم گیری می توان از آنها استفاده کرد

تعاریفی از سیستم اطالعاتی

o انواع راه ها وروش ها ی سازماندهی اطالعات در دسترس . از جمع آوری داده ها گرفته تا

و استفاده از آنها .بازیابی اطالعات 

o  فرایندی است که طی آن ورودی هایی با عنوان داده وارد سیستم می شود و بعد از پردازش

بصورت خروجی ) اطالعات (  جهت  تصمیم گیری  در اختیار تصمیم گیرندگان  قرار می گیرد .
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o  تمام  فعالیت هایی که  به  کمک  رایانه  صورت  می گیرد  را  سیستم اطالعاتی می گویند . از

سیستم های  سخت افزار پیچیده  تا  گزارش های  جاری حسابداری .

 سیستم حسابداری

 مالی آثار که موسسه یک داخل در پیوسته هم به اجزا از ای مجموعه از عبارتست ، حسابداری سیستم

 دیگری سیستم هر مانند حسابداری سیستم .میکند تبدیل مالی صورتهای و گزارشها به را موسسه آن ادهایروید

 است مبدل ، دهد می ادامه خود فعالیت به هدف چند یا یک به نیل جهت ، شده تشکیل پیوسته هم به اجزا از

 از کننده استفاده مختلف گروههای برای استفاده قابل مالی وگزارشهای صورتها به را مالی رویدادهای یعنی

 ارائه حسابداری سیستم کنترل جهت بازخور اطالعات ، آزمایشی تراز تهیه با و کند می تبدیل مالی اطالعات

سیستمها تحت از سیستم کل موسسه بوده و تمام  ءیک سیستم حسابداری ، به عنوان یک سیستم جز. نماید می

درمورد تاثیر عوامل محیطی بر  .وامل اقتصادی ، اجتماعی و ... قرار داردتاثیر متقابل عوامل محیطی از قبیل ع

به این سو و یا از تغییرات در قوانین  2207سیستم حسابداری می توان از مطرح شدن حسابداری تورمی بعد از 

بر اساس این  مالیاتی ، تجاری و بانکی و تاثیر آن در داده ها و پردازش آنها و تهیه صورتها و گزارشهای مالی

( ، پردازش in putاصلی ورودی ) از سه بخشنیزمانندهرسیستم دیگری سیستم حسابداری   .تغییرات یاد کرد

(processingو خروجی) (out put)تشکیل شده است 

 

            

 

 

 ورود داده ها  
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به عنوان داده های در یک سیستم حسابداری ، ثبت رویدادهای مالی بر اساس اسناد و مدارک اولیه 

فروش ، رسید دریافت ها و پرداخت های  حساب صورت)فاکتور( خرید ،  حساب سیستم،شامل صورت

   نقدی و ... انجام می شود . 

 ها پردازش داده 

 گیرد می صورت زیر ترتیب به آنها پردازش حسابداری سیستم به(  اولیه مدارک و اسناد)  ها داده ورود از پس

 حقوق و درآمدها ، ها هزینه ، بدهیها ، دارائیها بر آنها تاثیر تحلیل و تجزیه از پس اولیه مدارک و اسناد: 

 می اولیه ثبت عمومی روزنامه دفتر در بستانکار و بدهکار صورت به مورد حسب ، موسسه سرمایه صاحبان

 در اولیه مدارک و اسناد روی از مستقیما را مالی رویدادهای اینکه جای به ، موسسات از برخی در البته.  شوند

 در.  کنند می(  روزنامه نویس پیش)  حسابداری سند یا حسابداری برگه تهیه به اقدام ، نمایند ثبت دفاتر

 روزنامه دفاتر در مالی عمده رویدادهای از گروهی به مربوط مدارک و اسناد اولیه ثبت ، بزرگ موسسات

 در مربوطه حسابهای به اختصاصی و عمومی روزنامه دفاتر در شده انجام ثبتهای. گیرد می صورت اختصاصی

 ، باشد زیاد کل دفتر حساب چند یا یک به مربوط مالی رویدادهای حجم که زمانی.  شوند می منتقل کل دفتر

 ، معین کارتهای یا معین دفاتر از ، کل دفتر حسابهای قبیل این از تفضیلی و تر جزئی اطالعات داشتن برای

 و معین دفاتر تعداد و داشته کل دفتر در کنترل حساب یک ، معین کارتهای یا دفاتر از یک هر.  شود می استفاده

 . دارد بستگی موسسه یک فعالیتهای نوع و وسعت به کل دفتر در آن کنترل حسابهای

 ستاده ها 

 ثبت صحت.  است(  ها ستاده)  مالی گزارشهای و صورتها ، حسابداری سیستم یک در ها داده پردازش نتیجه

 گردد می تایید آزمایشی تراز تهیه با ماه هر پایان در ، کل دفتر به آنها انتقال و روزنامه دفتر در مالی رویدادهای

 تهیه برای استفاده مورد ، شده انجام پردازش کنترل مبنای و حسابداری سیستم ستاده عنوان به ، آزمایشی تراز.

 صورت به حسابداری سیستم اصالح برای بازخور عنوان به آن اطالعات از برخی و شده واقع مالی صورتهای

 مالی گزارشهای و صورتها حسابداری سیستم نهایی ستاده.  گردند می حسابداری سیستم وارد جدید های داده

 .است آنها در شده ارائه اطالعات و
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 نمونه ای از یک سیستم حسابداری برای واحدتجاری

ورود
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 تجاری
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ش
داده 
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صورتهای 

مالی
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گزارشهای مالی :
:درون سازمانی   

گزارشهای مدیریت 
  :برون سازمانی

صورتهای مالی    

 گزارشهای مالی خاص 

تجزیه متحلیل 
 ثبت وضبط 
 طبقه بندی 

تجمیع وتلخیص 
 تهیه گزارش 

اطالعات مربوط به 
 معامالت 

 عملیات مالی 

رویدادهای دارای اثر 
 مالی 

 ورودی 
 خروجی  پردازش 

استفاده کنندگان 

استفاده کنندگان درون سازمانی 
 مدیران سطوح مختلف 

 استفاده کنندگان برون سازمانی 
 اشخاص ذیحق ،ذینفع وذیعالقه 
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 نقطه اشتراک سیستم های حسابداری

 عامل سیستم در پردازش تجهیزات و وسایل و سازمان نوع هر با حسابداری سیستمهای تمام در که آنچه

 آنها تمام در که است حسابداری های استاندارد و حسابداری متداول اصول ، است مشترک مالی رویدادهای

 و مالی رویدادهای عامل سیستم در پردازش ، شناسایی دستورالعمل عنوان به یکنواخت طور به و مفهوم یک به

 .شود می گرفته کار به مالی گزارشهاوصورتهای تهیه

 

 سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطالعات به سه دسته تقسیم می شوند

 سیستم حسابداری کامپیوتری) الکترونیکی ( -6سیستم حسابداری مکانیکی -1سیستم حسابداری دستی -2

سیستم حسابداری دستی-1

 در پردازش انسانی نیروی توسط و قلم و کاغذ کمک به مالی رویدادهای آن در که حسابداری سیستم یک به

 و روزنامه دفاتر مفاهیم و دستی حسابداری سیستم.  گویند می دستی حسابداری سیستم گردد می عامل سیستم

 اخیر سالهای در حتی و(  الکترونیکی و مکانیکی وسایل از استفاده از قبل)  دور چندان نه دوران در معین

 آن از گذشته.  نماید مرتفع خوبی به را بزرگ و متوسط موسسات مالی اطالعات نیازهای است توانسته

 از حاصل نتایج و تجارب پایه بر شود می استفاده مختلف موسسات در فعال که ای رایانه و مکانیکی سیستمهای

 و طرح برای مناسبی مبنای و راهنما تواند می دستی حسابداری سیستم و بوده متکی دستی وسیعتر سیستمهای

 باشد حسابداری سیستمهای سایر اجرای

 سیستم حسابداری مکانیزه-2

 انجام می شود .دراین نوع سیستم ها بخشی از کار به صورت دستی و بخشی دیگر به صورت مکانیزه 
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 سیستم کامپیوتری-3

 به که برنامه براساس مختلف های اندازه در رایانه کمک به(  مالی های رویداد ها داده پردازش سیستم این در

 صورت باالیی بسیار دقت و سرعت با ، شود می نوشته پیش از حسابداری متداول اصول بر مبتنی و رایانه زبان

 که بزرگ موسسات حسابداری سیستم برای ها داده پردازش در الکترونیک وسایل و ابزار از استفاده.  گیرد می

 ، اختصاصی ، عمومی روزنامه دفاتر مفاهیم.باشد می مناسب ، است باال بسیار آنها مالی رویدادهای حجم

.  است دستی حسابداری سیستم در آنها مفاهیم مشابه نیز کامپیوتری حسابداری سیستم در معین و کل ، ترکیبی

 حسابداری سیستم از تر ساده مراتب به کامپیوتری حسابداری سیستم در مذکور دفاتر از استفاده حقیقت در

 به آنها انتقال و ترکیبی و اختصاصی ، عمومی روزنامه دفاتر ثبت مورد در شده جویی صرفه زمان. است دستی

 کامپیوتری حسابداری سیستم در مزیت این که است دفاتری چنین از استفاده عمده مزایای از معین و کل دفاتر

 بر را رایانه نیاز مورد های داده فقط موسسه حسابدار ، کامپیوتری حسابداری سیستم در. است بیشتر مراتب به

 بقیه ، رساند می کامپیوتر مرکزی پردازش واحد به رایانه ورودی واحد توسط و نموده کدگذاری برنامه اساس

 اصول طبق که ای برنامه براساس مالی صورتهای و گزارشها تهیه و معین و کل ، روزنامه دفاتر ثبت عملیات

 . شود می انجام زیادی بسیار سرعت با و است شده نوشته پیش از حسابداری متداول

 مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری

 جریان سرعت با مقایسه قابل آن عملیات سرعت ، است الکترونیک محاسب ماشین یک رایانه که آنجا از

 بنابراین.  دهد انجام ثانیه یک در را جمع 577777 تواند می متوسط رایانه یک مثال عنوان به.  باشد می الکترون

 عملیات تواند می رایانه یک سرعتی چنین در. است ها نانوثانیه حتی و ها میکروثانیه در رایانه عملیات سرعت

 سیستم یک در که عملیاتی یا و دهد انجام ثانیه میلیونیم یک در فقط را مالی رویداد یک پردازش و ثبت

 از یکی عملیات انجام در سرعت.  دهد انجام دقیقه چند در را شود می انجام روز یک طی دستی حسابداری

:  است زیر شرح به سیستم این مزایای سایر و است کامپیوتری حسابداری سیستم عمده مزایای

 باال کارآیی و سرعت با ها داده از بزرگی حجم پردازش -2
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 کل حسابهایدفاتر ، کامپیوتری حسابداری سیستم در ها داده سریع پردازش با:  حسابها مانده بودن موقع به -1

.  است پذیر امکان سهولت به موجودیها دائمی ثبت و بوده روز به معین و

 توان می که آن از گذشته کامپیوتری حسابداری سیستم در: اضافی هزینه صرف بدون بیشتر اطالعات تهیه-6

 روزانه فروش قبیل از بیشتری اطالعات توان می داشت اختیار در را نسیه فروش مثال موقع به اطالعات

.  نمود تهیه اضافی هزینه صرف بدون را مختلف تولیدات ، شعب ، فروشندگان ، مختلف قسمتهای

 مستلزم و نیست پذیر امکان سهولت به دستی حسابداری سیستم در اطالعاتی چنین تهیه که کنید می مالحظه

.  است اضافی های هزینه و زیاد وقت صرف

 به مستقیما که ترمینال یک ، نسیه فروش مسئول کارمند یک کامپیوتری حسابداری سیستم در:  فوری بازخور-5

 برای لزوم مورد اطالعات بالفاصله کارمند این ، نسیه فروش هنگام بنابراین.  دارد اختیار در ، است متصل رایانه

 طریق از را...  و شده تصویب اعتبار سقف ، بدهی مانده ، مشتری حسابداری سوابق:  شامل نسیه فروش انجام

.  کرد خواهد اتخاذ مقتضی تصمیم نسیه فروش مورد در و نموده دریافت موسسه رایانه از ترمینال همین

 به مربوط اطالعات سریع کسب و گیری تصمیم برای فوری بازخور وجود:اضافی داخلی کنترل اعمال امکان-5

 کنترل که است کامپیوتری حسابداری سیستم نظیر بی های قابلیت از مورد یک نسیه فروشهای مورد در مشتریان

 از که هنگامی داخلی کنترل نوع این اعمال که صورتی در.  کند می برقرار موسسه حسابداری سیستم در اضافی

 .  باشد نمی پذیر امکان نیست روز به دریافتنی حسابهای معین دفتر و شود می استفاده دستی حسابداری سیستم

 1(AIS) حسابداری اطالعاتی سیستم از تعاریفی

 مالی های رویداد پردازش وسیله به که دانست شرکت از عنصری توان می را حسابداری اطالعاتی سیستم

 ها فرایند از ای مجموعه.   دهد می قرار کنندگان استفاده اختیار در  گیری تصمیم جهت را مالی اطالعات

 . کند می استفاده آن از ها گیری تصمیم در و کرده سازماندهی را اطالعات که است فنون و

 
                                                            
1

Accounting Information System 
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 وظایف اصلی سیستم های اطالعاتی حسابداری در بنگاه های تجاری

 را آنچه بتواند تجاری بنگاه یک که کلی بطور رویدادها و ها فعالیت به مربوط های داده ذخیره و گردآوری-2

.کند بررسی است داده رخ

 اطالعات این مبنای بر مدیریت که نحوی به گیری تصمیم برای مفید اطالعات به هاه داد تبدیل و پردازش-1

.باشد شرکت های فعالیت کنترل و اجرا ،ریزی برنامه به قادر

 .بنگاه اطالعات و مدارک ازجمله داراییها از حفاظت منظوره ب کافی داخلی های کنترل طراحی-6

2تعاریفی از سیستم اطالعاتی مدیریت (MIS) 

  تسهیل برای تجهیزات و ها دستورالعمل ، ها داده ، کارکنان درباره مدیریت به دقیق اطالعات ارائه رسمی روش

 برای الزم های گزارش که است سازمان در رسمی سیستمی. می باشد سازمان یک اعضای تمام به  واگذاری  و

 . وردآ می فراهم را سازمان مختلف سطوح در مدیران گیری تصمیم فراگرد

 MISبا حسابداری و  AISرابطه 

”  و”  حسابداری”  یعنی تر گسترده موضوع دو منطقی تقاطع محل میتوان را حسابداری اطالعاتی سیستم

.  است اطالعات به محوری توجه ، است مشترک دو هر در که آنچه.  دانست”  مدیریت اطالعاتی سیستم

 در ، دارد گرایش(  اقتصادی های گیری تصمیم برای اطالعات تامین)  اطالعات خود به بیشتر حسابداری

 . کنند می تولید را اطالعات که دهد می پوشش هایی سیستم به بیشتر MIS حالیکه

                                                            
2

Management Information System 
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 MISدر   AISجایگاه

 های سیستم.  باشد می نیز سیستم زیر چند دارای همچنین.  باشد می سیستم ابر یک از جزئی خود سیستمی هر

 به طریق از اطالعاتی های سیستم آمیز شتاب رشد با.   نیست مستثنی قاعده این از نیز حسابداری اطالعاتی

  از یکی  عنوان به  مدیریت اطالعاتی های سیستم  اطالعات الکترونیک پردازش وسایل و رایانه گرفتن خدمت

  عنوان  به  توان می  را  حسابداری اطالعاتی سیستم و  است شده پذیرفته موسسه یک اداره اصلی  های سیستم

 . است  MISاز ای مجموعه زیر AIS پس.  کرد معرفی  آن از  سیستمی زیر

MIS حسابداری 

AISو  MISارتباط حسابداری ، 

همان   MISمحل اشتراک حسابداری و 

AIS    می باشد ، که در شکل مشخص

AIS 
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 AISتشکیل دهنده  عوامل

 عامل تشکیل می شود :  4هر سیستم حسابداری از 

 وسایل وتجهیزات( 3      روشها(1       فرم ها(1     سازمان )کارکنان( (2

 شرح این عوامل بطور خالصه در ادامه آورده می شود .

 سازمان )کارکنان (

 صورتی در حسابداری سیستم یک.  کنند می کار سیستم در که هستند افرادی سیستم هر در عامل مهمترین

  را الزم انگیزه و دقت ، سرعت ، عالقمندی ، مهارت ، تجربه ، تخصص آن مجریان که بود خواهد کارآمد

 .باشند داشته
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 فرم ها

پردازش اطالعات مالی مستلزم وجود مدارکی است که چگونگی وقوع و انجام معامالت و رویداد های 

البته ازار تهیه کرد .بصورت آماده از ه مالی را نشان دهد . برخی از فرم ها و دفاتر حسابداری را می توان ب

و تنهاتکمیل فرم های مربوطه کافی است. در سیستم های رایانه ای فرم آماده آن درسیستم موجودبوده

 روش ها

روش در معنای  عام  راه عادی  انجام  دادن کارهای  تکراری  است .  هر سیستم  حسابداری  شامل  

روش ها و اسلوب  متعددی  است  که  هر  یک چگونگی ، ترتیب و مراحل انجام دادن عمل یا عملیاتی 

ارد .را متناسب با اجزای سیستم در بر د

 تجهیزات وسایل و

تجهیزاتی به کار گرفته می شود که کار  در هر سیستم حسابداری اعم از دستی یا کامپیوتری ، وسایل و

دقت بیشتری انجام می دهد . این تجهیزات به طور کلی در  ثبت و پردازش اطالعات مالی را با سرعت و

 حاسبه طبقه بندی می شوند .سه دسته ابزار و وسایل ثبت ، وسایل بایگانی و وسایل م

چرخه حسابداری

سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطالعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه 

بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل 

شود. این مراحل پیاپی را معموال چرخه حسابداری، دوره عمل  پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می

که به شرح ذیل می باشد:حسابداری و یا دوره پردازش اطالعات حسابداری گویند.
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در یک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطالعات مربوط به معامالت و عملیات مالی جهت ثبت 

اطالعات از روی اسناد و مدارک اولیه مربوط به معامالت و عملیات مالی    در دفاتر وجود داشته باشد. این 

جمع آوری می گردد. غالب رویدادهای مالی از معامالت بین موسسه با اشخاص دیگر ناشی می شود که 

اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارک مثبته نظیر فاکتور خرید و فاکتور فروش منعکس است. بر خی 

رویدادهای مالی از عملیات داخلی یک سازمان ناشی و اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارک دیگر از 

 تحلیل و تجزیه اداخلی مانند کاربرگ تحویل کاال از انبار و اسناد مربوط به اصالح حسابها، درج می شود.

 معامالت انعکاس منظور به مرحله این در.گیرد می صورت اولیه مدارک و اسناد در منعکس اطالعات اساس بر
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 یا حساب چه و بدهکار حسابهایی یا حساب چه که شود گیری تصمیم باید روزنامه دفتر در مالی عملیات و

 .شوند می بستانکار حسابهایی

 معادله بر که تاثیری حسب بر مالی عملیات و معامالت به مربوط مدارک و اسناد در منعکس اطالعات 

 ثبت تاریخ در البته.شوند می ثبت روزنامه دفتر در سپس و تحلیل و تجزیه دارند( نامه تراز معادله)  حسابداری

 و بدهکار اقالم که هنگامی بلکه. شود نمی نوشته چیزی روزنامه دفتر عطف ستون در مالی، عملیات و معامالت

 دفتر عطف ستون در حسابها این شماره همزمان یابد، می انتقال کل دفتر در مربوط حسابهای به بستانکار

 .شود می  نوشته کل دفتر عطف ستون در روزنامه دفتر صفحه شماره و روزنامه

. شود می انجام مالی دوره یک طی که بعدی مرحله روزنامه دفتر در مالی عملیات و معامالت اولیه ثبت از پس

 حسابها در اطالعات بندی طبقه به کل دفتر به روزنامه دفتر از مبالغ انتقال. است کل دفتر به اطالعات انتقال

 معامالت تحلیل و تجزیه موسسه، هر در.است مالی صورتهای در اطالعات بندی طبقه مطابق که شود می منجر

 شامل حسابها فهرست. شود می انجام کل دفتر  حسابهای فهرست اساس بر معموال روزنامه دفتر نوشتن و

 .است کل دفتر حسابهای تمام شماره و عنوان

یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار می دهند تراز آزمایشی 

است. تهیه تراز آزمایشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار و جمع مانده 

د، باید معامالت و عملیات های بستانکار دفتر کل، مطمئن شوند.برای آن که بتوان تراز آزمایشی تهیه کر

مالی یک دوره، کال از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل منتقل شده باشد. آخرین تراز آزمایشی که قبل از 

 unadjusted trial)ثبت اقالم اصالحی پایان سال تهیه می شود را تراز آزمایشی اصالح نشده 

balance) ی زیر را تامین می کند:گویند. تراز آزمایشی اصالح نشده دو هدف کل 

اثبات تساوی اقالم بدهکار و بستانکار .3

. فراهم آوردن اطالعات الزم برای تهیه کاربرگ و ثبتهای اصالحی پایان سال1

بعد از این که تراز آزمایشی اصالح نشده تنظیم شد، مراحل بعدی چرخه حسابداری ادامه می یابد. 

www.irhesabdaran.ir



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 26

 تمام انتقال و ثبت از بعد که نشده اصالح آزمایشی تراز یکیداده شد:  دو نوع تراز آزمایشی قبال توضیح

 و شود می تهیه کل دفتر حسابهای مانده از سال پایان اصالحی ثبتهای از قبل و مالی عملیات و  معامالت

. دهد می نشان اصالحی ثبتهای تمام انتقال و ثبت از بعد را حسابها مانده که شده اصالح آزمایشی تراز دیگری

 تراز. است اختتامی آزمایشی تراز شود، می تهیه موقت حسابهای  بستن از بعد که، آزمایشی تراز سومین

 چون. است( سرمایه و بدهی دارایی، حسابهای یعنی) دائمی حسابهای از فهرستی تنها اختتامی آزمایشی

 اگر. اند شده بسته و منتقل سرمایه حساب به قبال( برداشت و هزینه و درآمد حسابهای یعنی)  موقت  حسابهای

 مانده چون و داشت نخواهد توازن مالی دوره پایان در کل دفتر باشد داده رخ حسابها بستن مرحله در اشتباهاتی

 نشده کشف اشتباهات بعد، دوره آزمایشی تراز تهیه از قبل تا شود می منتقل بعد مالی دوره به میئدا حسابهای

 مالی عملیات و معامالت ثبت از قبل که دهد می امکان حسابداران به اختتامی آزمایشی تراز تهیه. ماند می باقی

 مالی دوره پایان در دائمی حسابهای بستانکار های مانده جمع با بدهکار های مانده جمع تساوی از جدید، دوره

  .شوند مطمئن

 چرا بایدسیستم های اطالعاتی را مطالعه کنیم؟

درطول چنددهه ی گذشنه مطالعه سیستم های اطالعاتی حسابداری برای همه حسابداران بسیار با اهمیت شده 

است.قبل از رایانه ای شدن پردازشگری ، سیستم های حسابداری ازفناوری های دستی استفاده می کردندکه 

ر سازمان های کوچک عملی ای کوچک ، استفاده از رایانه را حتی ددرک آن بسیار آسان بود.ولی رایانه 

نه برای پردازشگری داده ها استفاده می کنند، نه تنها درک فرآیند رایاکرد.ازآنجا که امروزه همه سازمان ها از 

 .مفهومی ،بلکه درک فناوری مورد استفاده در آن نیز ضروری است

ابرسان باید بدانند که چگونه حسابداران به سه شیوه از سیستم های حسابداری رایانه ای استفاده می کنند.حس

سیستم های برمبنای رایانه را رسیدگی کنند و چگونه روش های حسابرسی را با استفاده از آنها برنامه ریزی و 

اجرا کنند . حسابداران مدیریت روزانه با سیستم های رایانه ای  سر و کار دارند و به منظور ایجاد سیستم جدید 

کت می کنند.بسیاری از دانشجویان حسابداری نیز مشاور مدیریت یا تحلیل گر در تیم های طراحی پروژه شر

سیستمها می شوند.این حسابداران برای آماده سازی سیستم های جدید حسابداری به طور تمام وقت کار می 
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ک کنند . شما بدون توجه به سوابق فعالیت های حرفه ای خود باید هم فرآیند حسابداری و هم فناوری را در

 (2622کنید.)دستگیروسعیدی،
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 فصل سوم

 

طراحی سیستمهای اطالعاتی

و روشهای مستند سازی
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AISدوسوال دررابطه با  لزوم مستند سازی در 

شرکتها چه ابزارها و تکنیکهایی را باید به کار ببرند تا سیستم موجود مستند و به آسانی درک و .3

ارزیابی شود ؟

 

شرکتها چه ابزارها و تکنیکهای پیشرفته ای را باید به کار ببرند تا سیستم اطالعاتی رایانه ای را طراحی .3

 کنند ؟

مستند سازی : .1

شرح وقایع نمودارهای گردش عملیات ، شکلها و دیگر موارد مکتوب مهمی است که توضیح می دهد     

د که چه کسی ، چه کاری را در چه زمانی کجا یک سیستم چگونه کار می کند .این اطالعات بیان می کن

و چرا انجام می دهد ، چگونه اطالعات ثبت و پردازش و ذخیره و گزارش می شود و چگونه کنترلهای 

 سیستم رعایت می شود.

ابزارهای متداول مستند سازی سیستم 

 

 نمودار گردش داده ها 

نمودار گردش عملیات 

نمودارگردش اسناد ومدارک 

 گردش عملیات سیستم رایانه اینمودار 

نمودار های گردش برنامه 

جدولهای تصمیم گیری 

 : نمودارگردش داده ها 

یک توصیف ترسیمی از منبع داده تا مقصد آن است .این توصیف شامل چگونگی جریان وگردش  
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داده دریک شرکت است به عبارت دیگر چگونه فرایندهای مختلف گردآوری داده ها دریک 

ا وچگونه این داده ها ذخیره می شود.شرکت اجر

 

: اجزای نمودار 

ازچهار عنصر اساسی مبداء و مقاصد داده ها ، جریانهای گردش داده ها ، فرایند تبدیل و ذخیره داده     

 تشکیل می شود که هرعنصر به وسیله یک نشانه در زیر ارائه شده است .
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  : از کلیه عناصر داده ، ذخیره داده ، گردش یک سیستم )پردازش و ذخیره  توصیفیفرهنگ داده

 داده ( ، مدارک و اقالم فیزیکی مانند موجودی کاال است.

 

 رهنمودهای کلی طراحی نمودار گردش داده ها :

 شناخت سیستم 

 صرفنظرکردن از جنبه های خاص سیستم 

 تعیین حدود سیستم 

 طراحی نمودار زمینه 

  داده هاشناسایی گردش 

 گردشهای گروهی داده ها 

 شناسایی فرآیند های تبدیل داده ها 

 فرآیند تبدیل گروهی 

 شناسایی کلیه مبدا ها و مقصدهای داده ها 

 شناسایی کلیه پرونده ها و ذخیره داده ها 

 نامگذاری کلیه عناصر نمودار گردش داده ها 

 تفکیک نمودار گردش داده ها 

  فراینداختصاص یک شماره سریال به هر 

 تکرار فرایند 

 تهیه نسخه نهایی نمودار گردش داده ها 
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نمودارگردش عملیات

یک تکنیک تحلیلی است که برای توصیف منطقی صریح و جامع برخی جنبه های یک سیستم اطالعاتی    

به کاربرده می شود .از مجموعه نمادهای استاندارد برای توصیف تصویری رویکردهای پردازش معامالتی 

 ورد استفاده شرکت و اطالعاتی که در یک سیستم جریان دارد بهره می جوید.م

  نمادهای نمودار گردش عملیات 

 نمادهای ورودی / خروجی.3

 نمادهای پردازش.1

 نمادهای ذخیره.1

نمادهای جریان .3
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توصيفنامنماد

م درحال حاضر از آنها : نمادهاي ذخیره  .استفاده نمي كند را نشان مي دهدابزارهاي ذخیره سازي اطالعاتي را كه سیست

ك مغناطيسي  س دي

نوار مغناطيسي 

ت مغناطيسي  ك س دي

م ذخيره سازي مستقي

ل فاي

ك  س ي كه به طور دائمي برروي دي داده هاي

ل  ده اند و براي فاي مغناطيسي ذخيره ش

.هاي اصلي استفاده مي شود

ده برروي نوار  داده هاي ذخيره ش

مغناطيسي

ت ك س ده برروي دي داده هاي ذخيره ش

م  ل مستقي ك فاي ده دري داده هاي ذخيره ش

د  ط قابل دسترس مانن ك محي ت در ي موق

ت ك س ك دي ي

ل اسناد و مدارك كه به صورت دستي  فاي

ت برنامه  ت اس ده و قابل درياف ذخيره ش

ب  ده ترتي س كه نشان دهن ت نوي دس

ت  دستور بايگاني اس

 =Nعددي

ي =Aالفباي
=Dتاريخي

توصيفنامنماد

م درحال حاضر از آنها : نمادهاي ذخیره  .استفاده نمي كند را نشان مي دهدابزارهاي ذخیره سازي اطالعاتي را كه سیست

ك مغناطيسي  س دي

نوار مغناطيسي 

ت مغناطيسي  ك س دي

م ذخيره سازي مستقي

ل فاي

ك  س ي كه به طور دائمي برروي دي داده هاي

ل  ده اند و براي فاي مغناطيسي ذخيره ش

.هاي اصلي استفاده مي شود

ده برروي نوار  داده هاي ذخيره ش

مغناطيسي

ت ك س ده برروي دي داده هاي ذخيره ش

م  ل مستقي ك فاي ده دري داده هاي ذخيره ش

د  ط قابل دسترس مانن ك محي ت در ي موق

ت ك س ك دي ي

ل اسناد و مدارك كه به صورت دستي  فاي

ت برنامه  ت اس ده و قابل درياف ذخيره ش

ب  ده ترتي س كه نشان دهن ت نوي دس

ت  دستور بايگاني اس

 =Nعددي

ي =Aالفباي
=Dتاريخي
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 رهنمودهای کلی برای ترسیم نمودار گردش عملیات 

 .سیستم را قبل از رسم نمودار آن مطالعه کنید 

  مواردی از قبیل واحدها ، وظایف شغلی و موارد برون سازمانی را که باید در نمودار موجود باشند

 را شناسایی کنید.

  عملکرد وجوددارد که باید درنمودار وقتی که چند شخصیت )شی ء( مانند واحدها یا وظایف و

نشان داده شوند ، نمودار را به ستونهایی با اتیکت های مخصوص برای هر کدام از آنها تقسیم 

 کنید.

  تنها جهت گردش عملیات را در نمودار نشان دهید و مطمئن شوید که همه روشها و فرایندها در

 جایگاه مناسب خود قرارگرفته اند.

 راحی کنید که مسیر جریان از باال به پایین و از راست به چپ دنبال شود.نمودار را طوری ط 
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. به نمودار یک شروع و پایان مناسب اختصاص دهید 

از نمادهای استاندارد نمودارها استفاده کنید 

.همه نمادها را به طورواضح اتیکت بزنید

را در گوشه باالی سمت  وقتی که از چند نسخه یک سند با مدرک استفاده می کنید شماره نسخه

 راست نماد بنویسید.

.هر نماد پردازش دستی باید یک ورودی و یک ستاده داشته باشد 

 از اتصال دهنده های داخل صفحه استفاده کنید و از ایجاد خطوط نموداری که همدیگررا قطع می

 کنند خودداری کنید.

 نکنید که خواننده جهت نمودار را می از نوک پیکانها در همه خطوط نمودار استفاده کنید و تصور

 داند.

 1از  1،  1از  3اگر یک نمودار متناسب با فضای یک صفحه نباشد صفحات را به صورت صفحه 

 و غیره اتیکت بزنید.

.اسناد و مدارک و گزارشها را ابتدا در ستونی که ایجاد می شوند نشان دهید 

استفاده کنید تا نشان دهید که این فایل  از یک خط برای ارتباط اسناد و مدارک به یک فایل

 موجود است .

.به عنوان اولین قدم نمودار را به صورت غیر دقیق ترسیم کنید 

.دقیق بودن نمودار را با افرادی که با سیستم آشنا هستند بررسی کنید 

.یک نسخه از نمودار نهایی را ترسیم کنید 

 نمودارگردش اسناد ومدارک

ن مدارک و اطالعات میان حوزه های مسئولیت دریک سازمان است . این نمودارها نشان دهنده جریا   

جریان یک سند را از آغاز تا پایان پیگیری کرده و نشان می دهد که هر سند از کجا شکل می گیرد ، 

درچه جهتی توزیع می شود برای چه اهدافی به کار می رود وضعیت نهایی آن چگونه است و کلیه 

 که در جریان حرکت آن در سیستم رخ می دهد نشان می دهد. اتفاقاتی را
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این نمودارها می توانند ضعفها یا فعالیتهای غیرکارآمد دریک سیستم را مانند عدم کفایت جریانهای     

ارتباطی ، پیچیدگی غیر ضروری درگردش اسناد ومدارک یا روشهای رسیدگی به تاخیرهای زیان آوررا 

نمودارها برای تجزیه و تحلیل کفایت روشهای کنترلهای داخلی مانند کنترلهای  نشان دهد. همچنین این

 اجرایی و تفکیک وظایف در یک سیستم مفید است.

نمودارگردش عملیات سیستم رایانه ای

نمودارهای سیستمی رابطه میان ورودی ، پردازش و ستاده را دریک سیستم اطالعاتی حسابداری نشان    

می دهد. نمودار سیستمی با شناسایی ورودیهای سیستم و مبدا های آنها شروع می شود. ورودی می تواند 

هر دو باشد. پس از بخش اطالعات جدید وارد شده به سیستم ، اطالعات ذخیره شده برای استفاده آینده یا 

ورودی ، بخش پردازش است که در این مرحله کار برروی داده ها صورت می گیرد. اجزای ستاده عبارتند 

از اطالعات جدیدی که می توانند برای استفاده مرحله بعدی ذخیره شوند یا دریک صفحه نمایش داده 

ک فرایند ورودی فرایند دیگری می شود. به شده و یا روی کاغذ چاپ شوند. در بسیاری از موارد ستاده ی

 طور کلی این نمودارها در اجرای سیستمها و ارائه نوعی ارتباط سریع میان کارکنان به کارگرفته می شوند.
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ت ك شرك م فروش ي ست نمودارگردش عمليات سي

ترمينال 

فروش

ترمينال 

فروش

داده هاي 

ورودي فروش

داده هاي 

ورودي فروش

ش ويراي

فروشها وچاپ 

دريافتها از 

مشتريان

ش ويراي

فروشها وچاپ 

دريافتها از 

مشتريان

داده هاي 

فروش

داده هاي 

فروش

خالصه كردن 

اطالعات فروشها 

و چاپ جمعهاي 

دسته اي

خالصه كردن 

اطالعات فروشها 

و چاپ جمعهاي 

دسته اي

ل معامالت  فاي

فروشهاي 

روزانه

ل معامالت  فاي

فروشهاي 

روزانه
ت از  درياف

مشتريان

ت از  درياف

مشتريان

به هنگام نمودن فايلها و 

ي ك اطالعات بان

به هنگام نمودن فايلها و 

ي ك اطالعات بان

جمعهاي 

دسته اي

جمعهاي 

دسته اي

ل لدفتر ك دفتر ك
ل اصلي فروش  / فاي

بازار يابي 

ل اصلي فروش  / فاي

بازار يابي 

ل اصلي  فاي

موجودي كاال

ل اصلي  فاي

موجودي كاال

ل اصلي  فاي

حسابهاي دريافتني

ل اصلي  فاي

حسابهاي دريافتني

جو م پردازش جست جوسيست م پردازش جست سيست

ل  حلي جزيه و ت ت

فروشها

ل  حلي جزيه و ت ت

فروشها

ت  وضعي

موجودي كاال

ت  وضعي

موجودي كاال

ت حساب  وضعي

مشتري

ت حساب  وضعي

مشتري
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نمودارهاي برنامه

ك رایانه را به منظور  ك برنامه توضیح    چرخه فعالیتهاي منطقي انجام شده توسط ی اجراي ی

. كار مي برنداین نمودارها زیرمجموعه اي از نمادهاي نمودار گردش عملیات را به . مي دهد

:رابطه بين نمودار برنامه اي و نمودار سيستمي    

نمودار سیستمي    نمودار برنامه اي                                                   

انبار 

(ذخيره )

انبار 

(ذخيره )

وروديورودي

پردازشپردازش

خروجيخروجي

اطالعات 

ورودي

اطالعات 

ورودي

آيا اطالعات 

ت ؟ كافي اس

آيا اطالعات 

ت ؟ كافي اس

ت تانجام محاسبا انجام محاسبا

به هنگام 

ت كردن ثب

به هنگام 

ت كردن ثب
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نمودار برنامه ساده براي فروشهاي نسيه
 

 

 

 

 

 درنمودار برنامه اسالید قبلی یک خط جریان نمادها را به یکدیگر وصل می کند و چرخه فعالیتها

را نشان می دهد. نماد پردازش ، یک تغییر مکان اطالعات یا محاسبات را نشان می دهد . نماد 

ورودی / خروجی ، خواندن ورودی یا نوشتن خروجی را نشان می دهد . نماد تصمیم گیری 

شروعشروع

ورود سفارش 

فروش

ورود سفارش 

فروش

آيا اعتبار 

مشتري 

د  ب ش تصوي

آيا اعتبار 

مشتري 

د  ب ش تصوي

آيا موجودي كاالي 

ن  ي براي اي كاف

سفارش وجود 

؟دارد

آيا موجودي كاالي 

ن  ي براي اي كاف

سفارش وجود 

؟دارد

آيا سفارش 

ش از   500بي

ت  ؟واحد اس

آيا سفارش 

ش از   500بي

ت  ؟واحد اس

ل فروش حوي ل فروشت حوي ت خاتمهخاتمه

خفيف ارائه  % 20 ت

شود

خفيف ارائه  % 20 ت

شود

داري سفارش داري سفارشنگه نگه

رد سفارشرد سفارش

خیر

خیر

بلي

خیر
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مقایسه یک یا چند متغیر و انتقال جریان اطالعات به مسیرهای منطقی است کلیه نقاطی که نشانگر 

شروع یا پایان می یابند به وسیله نماد ایستگاه نشان داده می شوند. اتصالها به وسیله یک عدد یا 

حرف بزرگ که نشان دهنده تداوم جریان منطقی در شرایط مختلف نامگذاری می شوند . اتصاالت 

روجی مختلف می توانند عنوان مشابهی داشته باشند اما تنها می توانند یک ثبت وصل کننده خ

داشته باشند.نمودارهای برنامه که ابتدا طراحی و تصویب می شوند برای کدگذاری برنامه رایانه 

استفاده می شوند. 

 

تفاوتهای عمده بین نمودارهای گردش داده و عملیات

برگردش داده ها و چگونگی رخ دادن آن در سیستم تاکید دارند درحالی که نمودارگردش داده .3

نمودارگردش عملیات بر گردش مدارک یا ثبتهای حاوی داده ها تاکید دارد. نمودار گردش داده 

ها گردش سیستمی داده ها را نشان می دهد درحالی که نمودار گردش عملیات گردش فیزیکی 

 داده ها را نشان می دهد.

دار گردش عملیات اصوال برای اسناد و مدارک سیستمهای موجود به کار برده می شود اما در نمو.1

مقابل نمودارهای گردش داده ها در طراحی سیستمهای جدید به کار برده می شود و با وسایل 

 فیزیکی به کاررفته برای پردازش ، ذخیره سازی و تبدیل داده ها ارتباطی ندارند.

ده تنها از چهار نوع نماد شکلی استفاده می کنند درحالی که نمودارهای نمودارهای گردش دا.1

گردش عملیات نمادهای شکلی بسیاری را استفاده می کنند از این رو جزئیات بیشتری را نسبت به 

 نمودارهای گردش داده ها به تصویر می کشند.

ی دهندکه نمودارهای گردش نمودارگردش عملیات چرخه فرایند ها و جریانها را به گونه ای نشان م.3

داده ها انجام نمی دهند . همچنین نمودارهای گردش داده ها نمی توانند زمان اجرای رویدادها را به 

 گونه ای که نمودارهای گردش عملیات نشان می دهند به نمایش بگذارند.

 جدولهای تصمیم گیری

یک نمایش ستونی از تصمیم گیری منطقی است . درهر موقعیت ، یک جدول تصمیم گیری کلیه    

شرایط ووضعیتهای ممکن را که می تواند منجر به یک تصمیم شود ، فهرست می کند. همچنین جدول 
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تصمیم گیری روشهای عملکردی را نیز به نحو مطلوبی فهرست می کند. یک جدول تصمیم گیری چهار 

 رد : وضعیت و مبنای فعالیت و وضعیت و ثبتهای فعالیت .قسمت دا

 .مبنای وضعیت : شامل شرایط منطقی مختلفی است که اطالعات ورودی در آن آزمون می شوند 

 ثبت وضعیت : شامل مجموعه ستونهایی که هرکدام یک قاعده تصمیم گیری را نشان می دهد و

 شان داده شوند .ثبتها باید با پاسخ بله ، خیر و یا خط تیره ن

 ثبت فعالیت : زمان وقوع یک فعالیت را نشان می دهد که باx  نمایش داده می شود. جای خالی

 نشان دهنده عدم انجام فعالیت می باشد.

 مهمترین مزیت جدول تصمیم گیری این است که به وضوح کلیه روابط منطقی ممکن میان داده

های ورودی را نشان می دهد.

م گیری در این است که چرخه فعالیتهای درون یک برنامه را نشان نمی دهد و ضعف جدول تصمی

 ممکن است برای برنامه های پیچیده قابل استفاده و کنترل نباشد.

 از جداول تصمیم گیری حسابرسان می توانند به منظور کشف نقاط ضعف و اشتباهات برنامه

رایانه ای استفاده کنند.
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چهارمفصل

الکترونیکیتجارت
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شبکهآوریفنازپیشرفتهای)وباقاعدهمنظم(سیستماتیکازاستفادهعبارتست الکترونیکیتجارت

خودبهومشتریانفروشندگانباتعاملبرایشرکتیککهبهبودروشهاییبرایوارتباطاتای

.گیردکارمی

تجارتناپذیربرایاجتنابوضرورتیالزامبلکهنیستاختیاریموضوعیکالکترونیکیتجارت

.استامروزدردنیای

الکترونیکیتجارتانواع: 

 کنندهمصرفبهبنگاهالکترونیکیتجارت  -  3

بنگاهبهبنگاهالکترونیکیتجارت -1

که .کنندتصورمیراکنندهمصرفبهبنگاهاندیشندرابطهمیالکترونیکتجارتبهمردماغلبکههنگامی_

میباشدبسیارساده

مطالعهراشرکتیکوبایستگاهکنندهمصرفیکمثالبطور

همانکندودرمیتکمیلراسفارشفرمیکآنگاهکردهرامشاهدهدرسایتمختلفهایوانتخابمیکند

عمل بااستفاده کارت اعتباری انجام معموالاینپردازدکهمیخودراخریدبهایمعاملهوقوعزمان

 می شود.شرکت نیزپس ازآن کاالها را ارسال می کنندومعامله کامل می شود.

یکی ازمهمترین عناصرتجارت الکترونیکی بنگاه به مصرف کننده عنصر اعتماد است .

 زیر می باشند:مصرف کنندگانی که عالقه مند به خرید مستقیم الکترونیکی هستند معموالنگران موارد 

 آیاشرکت فروشنده قانونی است ؟-3
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 آیاشرکت اطالعاتی راکه مصرف کننده به اومی دهدرا محرمانه تلقی می کند؟-1

 شرکت چه نوع خدمات فروش پستی وخدمات پشتیبانی راارائه می کند؟-1

 شرکت چگونه شکایتهای مربوطه رابررسی وپاسخ می دهد؟-3

 

ها شرکتها یی که خدمات اطمینان دهی را می دهند وجود دارد  برای پاسخگویی به این نگرانی

مثل امین وب . 

 در تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه از آنجائیکه شرکتهای تجاری عالقمند به معامله با شرکتهایی

و از –هستند که با آنها  روابط فعال وپویایی دارند نیاز کمتری به خدمات اطمینان دهی وجوددارد 

اکید برحسابدهی وپاسخگویی نیز با تجارت الکترونیکی بنگاه به مصرف کننده تفاوت نظر ت

داردچون نیازاست اطالعات بسیاری میان شرکتها بصورت الکترونیکی ردو بدل شودبنا براین 

 نیازمند به کارگیری قابلیتهاوظرفیتهای مبادله الکترونیکی داده است .

مبادله الکترونیکی داده ها

لکترونیکی داده هاعبارتست ازمبادله الکترونیکی اطالعات میان شرکتهای تجاری .مبادله ا

:فواید 

-.باحذف ورود دستی داده ها ی موردنیاز به سیستم دقت وصحت آنهارا بهبود می بخشد 

- باحذف ضرورت انتقال پردازش وذخیره سازی اسنادومدارک کاغذی هزینه های مربوطه را

 کاهش می دهد

-ت مبادله اطالعات شرکتهاراقادرمی سازد تابهبود سرع 

 موجودی کاالی کمتری را نگهداری کنند.

 استفاده کامل ازمنافع حاصل ازمبادله الکترونیکی داده ها مستلزم این است که مبادله الکترونیکی

تفاوت میان سیستم های 1 -3داده هابطور کامل باسیستم اطالعاتی حسابداری یکپارچه شود شکل

الکترونیکی داده  کامالیکپارچه وسیستم مبادله  الکترونیکی مستقل رانشان می دهد.مشکل مبادله 
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مبادله الکترونیکی داده مستقل این است که باسیستم اطالعاتی  حسابداری یکپارچه نشده است 

.دراین سیستم مشتریان نمی دانند درزمانی که سفارش خودراارائه کرده اندآیااقالم درخواست شده 

نباروجوددارد یااینکه سفارش آنها برگشت داده می شود.درا

 

مبادله الکترونیکی داده یکپارچه درمقابل مبادله الکترونیکی مستقل 1-3شکل 
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مبادله الکترونیکی داده های مالی 

 نشان می دهد که استفاده ازمبادله الکترونیکی 1-1شکل

 خریدارداده برای مبادله اطالعات تنهابخشی ازرابطه 

 وفروشنده درتجارت الکترونیکی بنگاه به بنگاه است مبادله 

 کامل نیزبایدشامل مبادله وجوه برای دریافت کاالها وخدماتی 

 باشد که خریداری شده است.اصطالح انتقال الکترونیکی وجوه

 به انجام پرداختهای نقدی به صورت الکترونیکی به جای 

 پرداخت توسط چک اشاره دارد.

گردش اطالعات در تجارت الکترونیکی 1-1شکل 
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مبادله الکترونیکی داده هاوانتقال الکترونیکی وجوه غیریکپارچه 

 اگرچه تقریباکلیه بانکهامی توانندوجوه نقدرااز طریق شبکه اتاق پایاپای خودکار دریافت وارسال

دارد.درنتیجه  بسیاری از کنند ولی هربانکی قابلیت  پذیرش فعالیتها وارسال الکترونیکی داده هاران

شرکتها مجبور می شوند ازیک شبکه برای انتقال  الکترونیکی وجوه وازیک شبکه مستقل دیگربرای 

( این موضوع وظیفه فروشندگان رادر 1-1انتقال داده ها استفاده کنند . )بخش باالی شکل شماره 

عات مربوط به مبل   کل وجوه کنترل مناسب پرداختهای  مشتریان اعتباری پیچیده می کندزیرااطال

دریافت شده بطور جداگانه ازاطالعات صورتحسابهای پرداخت شده به دست می 

آیدوبایددرحسابها ی مربوط اعمال شود.  سیستم اطالعاتی خریدارنیز بایداطالعات مربوط به 

پرداختهای خودرابه دوقسمت مختلف ارسال کند.

مبادله الکترونیکی داده های مالی 

 مبادله الکترونیکی -یکپارچه کردن سیستم انتقال الکترونیکی وجوه با مبادله الکترونیکی داده هابه

گویند.–داده های مالی 

بابه کارگیری مبادله الکترونیکی داده های مالی سیستم  اطالعاتی حسابداری خریداران می 

مل مبادله الکترونیکی داده های مالی تواندداده هاووجوه رادر یک برنامه نرم افزاری ارسال کند.مزایای کا

زمانی آشکار می شودکه بانکهای خریداروفروشنده هردوقابلیت اجرای مبادله الکترونیکی داده راداشته 

باشند.دراین حالت سیستم اطالعاتی حسابداری خریداریک پیام حاوی دستورانتقال الکترونیکی وجوه 

خریداراین پیام رابرای بانک فروشنده ارسال میکندکه وارسال داده هابرای بانک خودمی فرستد.بانک 

 حساب فروشنده رابستانکارکرده وسپس داده ها وتائیدیه رسید وجه راباهم برای فروشنده ارسال کند.
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مبادله الکترونیکی داده های مالی درمقابل مبادله الکترونیکی داده ها1-1شکل
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تاثیرتجارت الکترونیکی   

تجارت الکترونیکی می تواند بصورت مستقیم یا غیرمستقیم

 برهرمرحله اززنجیره ارزش واحد تجاری تاثیربگذارد.

 بیشترین اثربارزآن برفعالیتهای فروش وبازاریابی است.-

 صرفه جویی درزمان وهزینه مسافرت برای جلسات حضوری طراحان...-

 مقدارموجودی کاال جهت انجام سفارش فروش ...به حداقل رسا ندن -

 توزیع وحمل مستقیم سفارشات برای مشتریان ...-

 افزایش کیفیت خدمات پس از فروش به مشتریان ...-

 کارآیی واثربخشی فعالیتهای پشتیبا نی  چرخه ارزش رابهبودمی بخشدبرای مثال -

دی ازفروشندگان وانتخاب فروشنده مناسب فعالیت خریدباتوانایی مقایسه آسانترقیمتهای تعدادزیا

 سودمندتراست...

 شبکه ارتباطی موثر کلید جهانی شدن است ...-

حسابداری وکنترل درتجارت الکترونیکی 

 تجارت الکترونیکی روش ساده دیگری برای دادوستدهای

 تجاری است .درتجارت الکترونیکی داده های طرفین معامله 

 یکی مبادله می شودمباحث جدیدیازآنجائیکه بصورت الکترون
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 در نحوه حسابداری آن مطرح می شود.

 کنترل درتجارت الکترونیکی :

 تجارت الکترونیکی مباحث کنترلی رادر سه زمینه زیر مطرح می کند:

 اعتباررویدادها ومعامالت -3

 مجوزرویدادها ومعامالت -1

 محا فظت ازدارائیها-1

اعتباررویدادها   

 اساسی کنترل درتجارت الکترونیکی وتجارت سنتی این است که رویدادها یکی ازاهداف

معتبرباشند.به عبارت  دیگربایداین اطمینان وجودداشته باشدکه کلیه رویدادها واقعا رخ داده 

اندودرتجارت الکترونیکی اعتباررویدادها مستلزم  وجود دوشرط است :

 تائید وتصدیق معامله توسط طرف مقابل معامله (3

 طمینان ازاینکه اطالعات درزمان انتقال میان خریدارا(1

 وفروشنده هیچ گونه تغییری نمی کند.     

صدور صحیح مجوزهای معامالت 

 یکی ازمشکالتی که درهررویداد تجاری وجودداردایجاد

 ابزارهایی برای جلوگیری ازانکار یک جانبه معامله توسط 

 است که مجوز  طرف مقابل معامله است .بنابراین خیلی مهم

 انجام معامالت به نحوصحیح صادر شود.هنگامی که ازاسناد

 کاغذی استفاده می شودامضای اسنادانجام آن رویدادرامجاز
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می کندومی توان بااخذامضاهای مجازاز انکاریک جانبه رویدادجلوگیری کرد.امضاهای دیجیتالی وتائیدیه 

 های 

 ه راانجام می دهد                                    دیجیتالی نیزدرتجارت الکترونیکی این وظیف

حفاظت ازدارائیها:

همه شرکتها وسازمانها می خواهند ازدارائیهایشان حفاظت  کنند.تجارت الکترونیکی تهدیدهایی بهمراه 

داردکه باید

 شناسایی شوند.دراین بخش سه تهدید زیر وجود دارد:

رین راه محافظت این است که اطالعات ارسالی ازطریق اینترنت زیان افشای اطالعات محرمانه .)بهت-3

 برای طرف معامله کدبندی شوند(

 دیوارآتش (-دسترسی غیر مجاز به اطالعات وداده ها.)برای رفع تهدید ایجاد کلمه های عبور- 1

درمکانی  ازبین رفتن داده ها واطالعات :)ایجاد نسخه های پشتیبان ازکلیه اطالعات مهم وذخیره آنها-1

 دیگر(

:ازدست دادن خد ما ت

به موازات بزرگ شدن شرکت وابستگی آن به تجارت الکترونیکی بیشتر می شود به همین دلیل هرگونه 

خللی در توانایی اطالعاتی شرکت   می تواند زیان اقتصادی  قابل توجهی راایجاد کند.بنابراین طراحی 

 اهمیت دارد.واجرای طرح بازیابی خرابی سیستم بسیار 

 فرصتهای کنترل :اگرچه تجارت الکترونیکی برخی تهدیدها-

 رابه همراه خودداردکه درروشهای سنتی تجارت وجود ندارد با

www.irhesabdaran.ir



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 55

 این حال امکان کنترل بیشتری وجوددارد.

حسابداری تجارت الکترونیکی 

: دوموضوع درباره حسابداری  تجارت الکترونیکی

 یجیتالی : ارزشیابی مناسب دارایی های د-3

تجارت الکترونیکی ممکن است مستلزم فروش دارائیهای  دیجیتالی باشدمثل عکس وآلبومهای تصویری 

...درگذشته تعیین هزینه کپی کردن عکسها خیلی ساده بود ولی حاال هزینه تولید نسخه های اضافی ازیک 

الی فروش رفته بوجود می تصویر نزدیک صفر است .این موضوع سوالهایی رادرباره بهای تمام شده کا

 آورد 

 آیابایداین دارائیهامستهلک شوند؟...   

 مالیات:مالیات تجارت الکترونیکی نیز یک موضوع پیچیده است .یکی ازاین -1

 مشکالت دررابطه بازمان ومکان قانونی دریافت مالیات یک معامله است .
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 پنجمفصل 

 کنترل در سیستمهای اطالعاتی رایانه ای
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 اهداف آموزشی فصل

 کنترلهای عمومی سیستم اطالعاتی حسابداری  •

 

 کنترلهای کاربردی ویژه کنترل یک کاربرد خاص در سیستم اطالعاتی حسابداری  •

کنترلهای عمومی 

یک شرکت کنترلهای عمومی را برای حصول اطمینان از ثبات و مدیریت صحیح و مناسب سیستم رایانه 

 نوع کنترل عمومی به شرح زیر وجود دارد :31می کند.ای طراحی 

 طراحی برنامه امنیتی سیستم •

 تفکیک صحیح وظایف سیستم •

 کنترلهای پروژه توسعه سیستم •

 کنترلهای دستیابی فیزیکی •

 کنترلهای دستیابی سیستمی •

 کنترلهای ذخیره سازی داده ها •

 کنترلهای انتقال داد ه ها  •

 ی استاندارد های مستند ساز•

 حداقل کردن زمان بیکاری سیستم •

 طرحهای بازیابی خرابی سیستم •

 حفاظت از رایانه های شخصی و شبکه های سرویس دهنده /سرویس گیرنده •

 کنترلهای اینترنتی •
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طراحی برنامه امنیتی :

یک روش مناسب برای طراحی برنامه امنیتی این است که مشخص شود چه کسی نیاز به دسترسی دارد ،به 

 چه اطالعاتی و چه موقع به این اطالعات  نیاز دارد .

 تفکیک صحیح وظایف سیستم :

اختیار و مسئولیت به نحو صحیح و روشن میان تحلیلگران ، برنامه نویسان ، اپراتورهای رایانه ، واحدهای 

 کاربر، مسئول کتابخانه سیستم اطالعاتی حسابداری وگروه کنترل داده ها تقسیم شود .

 ای توسعه سیستم :کنترله

طرح اصلی بلند مدت سیستم اطالعاتی ، طرحهای توسعه سیستم ، برنامه زمان بندی پردازش داده ها 

،محول کردن مسئولیت هر پروژه به یک مدیر و یک تیم ، ارزیابی ادواری عملکرد پروژه ، بررسی پس از 

 اجرا و اندازه گیری عملکرد سیستم .

کنترلهای دستیابی فیزیکی:

قراردادن رایانه ها در اتاقهای قفل شده ومحدود کردن دسترسی به افراد مجاز  . تعیین تنها یک یا دو در 

ورودی به اتاق رایانه ها، الزامی کردن شماره شناسایی برای کارکنان ،ملزم کردن افرادبه ثبت ورود 

حدودکردن دسترسی به افراد وخروج در دفتر و امضای آن ،استفاده از یک سیستم هشدار دهنده امنیتی ،م

 خاص ، نصب قفل های ایمنی برروی رایانه های شخصی.

 کنترلهای دستیابی سیستمی:

شناسایی کاربران به وسیله آنچه آنها می توانند به حافظه خود بسپارند )مانند کلمه عبور ،شماره شناسایی 

شناسایی بیومتریک که شامل ویژگیهای پرسنلی ( یا باعالیم فیزیکی شناسایی ) مانند کارت شناسایی( ،یا 
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بیولوژیکی منحصر بفرد انسان مانند)اثر انگشت ،تن صدا  ،امضای دینامیکی و ...( و  آزمونهای سازگاری 

 دسترسی . و ماتریس کنترل

کنترلهای ذخیره سازی داده ها :

از اسناد، زنجیره تعیین مقررات حفاظت از اطالعات ،نگهداری اطالعات محرمانه ،فعالیت های حفاظت 

عطف حسابرسی برای اطالعات محرمانه ،تعهد کارکنان برای محرمانه نگهداشتن اطالعات ،سرپرستی 

 مناسب کتابخانه سیستم و حفاظت از آن در مقابل آتش سوزی وگرد و غبار ، حرارت زیاد یا رطوبت .

 کنترلهای انتقال داده ها : 

ناصر شبکه ،طراحی شبکه برای حداکثر پردازش ،مسیرهای شامل نظارت بر شبکه ،پشتیبان سازی از ع

چندگانه ارتباطات میان اجزاءشبکه،تعمیر و اقدامات پیشگیرانه ،کدبندی داده ها )کدهای عمومی و 

اختصاصی (گواهینامه های دیجیتالی ،)اثر انگشت دیجیتالی (بازبینی مسیر دهی )برچسب های سر صفحه 

های شناسایی متقابل (، روشهای شناسایی پیام )بسته های شماره دار  ،سیستم برگشت به عقب ،برنامه

 ،کنترلهای پژواک ،برچسب های انتهایی (

 استانداردهای مستند سازی :

مستند سازی مناسب موجب تسهیل ارتباطات شده و بررسی منظم پیشرفت پروژه راطی مراحل طراحی و 

دسته اداری )شامل استانداردها و رو شهای 1به  توسعه سیستم ممکن می سازد مستند سازی ممکن است

پردازش داده ها ،تجزیه و تحلیل ،برنامه نویسی ،ذخیره سازی داده ها و مدیریت فایلها (سیستمها )شامل 

ورودیها ،مراحل پردازش ،ستاده ها ، مدیریت اشتباهات و خطاها(،عملیاتی )شامل تنظیم و پیکر بندی 

 ،فایل ها ،تدوین واجرای روشها و رویه ها ، اقدامات اصالحی ( مناسب تجهیزات ، برنامه ها 
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حداقل کردن زمان توقف سیستم اطالعاتی حسابداری :

 اقدامات پیشگیرانه و منظم در مورد عناصر کلیدی سیستم ،سیستم تغذیه وقفه ناپذیر ،تحمل خرابی .

 طرحهای بازیابی خرابی سیستم :

ز :حداقل کردن میزان اختالل ،خرابی و زیان سیستم،ایجاد موقت اهداف یک طرح بازیابی عبارتند ا

 ابزارهای مختلف پردازش ،بازیابی عملیات عادی در زودترین زمان ممکن .

یک طرح مناسب و منطقی بازیابی خرابی سیستم باید حاوی عناصر زیر باشد: اولویتهای فرآیند بازیابی 

ئولیتهای ویژه ،تکمیل مستند سازی ،ایجاد امکانات ارتباطات از ،فایلهای پشتیبان برنامه ها و اطالعات ،مس

 راه دور و رایانه پشتیبان 

 حفاظت از رایانه های شخصی و شبکه های سرویس دهنده /سرویس گیرنده :

شامل شناسایی تعداد رایانه ها و موارد استفاده از آنها ،دیسک گردانهای قفل دار ،برچسب های غیر قابل 

دکردن ذخیره سازی یا بار گذاری رایانه ها  تهیه نسخه پشتیبان از دیسک های سخت ،کد تغییر ،محدو

 عامل و... بندی یا کلمه عبور ،محافظ برای فایلها ،دیوارهای محافظ به دور سیستم های

کنترلهای اینترنتی :

ی کشف ویروس ،دیوار کنترلها ی اینترنتی شامل کلمه های عبور ،کد بندی ،بازبینی مسیر دهی،نرم افزارها

آتش ،تونل سازی ،بسته الکترنیکی ،منع پرسنل از دسترسی به اینترنت ،طراحی سرویس دهنده اینترنتی غیر 

 مرتبط با سایر رایانه های شرکت .

 بخش دوم فصل :کنترلهای کاربردی 

استفاده  برای پیشگیری ،کشف و تصحیح اشتباهات و تخلفات در معامالتی که پردازش می شوند ،مورد

 گروه از کنترلهای کاربردی به شرح زیر می باشند :1قرار می گیرند .
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 کنترلهای داده های اولیه 

 روشهای کنترل اعتبار داده های ورودی به سیستم 

 کنترلهای ورود مستقیم داده ها به سیستم 

 کنترلهای نگهداری فایلها و پردازش داده ها 

 کنترلهای ستاده های سیستم 

ی داده های اولیه  :کنترلها

شامل بازبینی کد،بازبینی رقم کنترلی ،فرم های از قبل شماره گذاری شده ،اسناد برگشتی ،بررسی مناسب 

 بودن و صحیح بودن مجوزها ،کنترل دفتر ثبت ،نمایش و ورود سریع داده ها به وسیله گروه کنترل داد ه ها 

 :روشهای کنترل اعتبار داده های ورودی به سیستم  

شامل فایل معامالت توسط برنامه ویرایش پردازش می شود برنامه ویرایش ،کنترلهای ویرایشی از قبیل 

کنترل توالی و ترتیب شماره اسناد ،کنترلهای فیلد ،کنترلهای عالمت،کنترلهای اعتبار ،کنترلهای محدودیت 

ترل های ظرفیت را بر روی فیلد ،کنترلهای دامنه ،آزمونهای معقوالنه بودن ،کنترل داده های اضافی و کن

 داده های مهم و کلیدی انجام می دهد . 

کنترل های ورود مستقیم داده ها به سیستم :

شامل کنترلهای ویرایشی ،کلمه های عبوروشماره های شناسایی ،آزمونهای سازگاری ،آمادگی کاربران در 

،ورود خودکار داده ها به سیستم ،دفتر حین ورود داده ها به سیستم ،ساختار سازی ،آزمون کامل بودن 

 ثبت معامالت نگهداری شده به وسیله سیستم وآشکار سازی پیامهای خطا.
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 کنترلهای نگهداری فایلها و پردازش داده ها:

شامل کنترل گردش اطالعات پردازش شده،تطابق داده ها ،گزارش استثنائات شناسایی شده توسط 

داده های بانک اطالعاتی به وسیله داده هاو اطالعات برون سیستمی کنترلهای ویرایش ، مغایرت گیری 

،کنترلهای تبدیل فایل ، استفاده از برچسبهای فایل ها و روش های محافظت در مقابل نوشتن ،نگهداری 

فایل ها در کتابخانه امن فایلها، تهیه فایلهای پشتیبان و نگهداری درمکان های امن خارج از سایت رایانه 

 ها .

 کنترلهای ستاده های سیستم : 

پرسنل کنترل داده ها ستاده های سیستم رابررسی کرده و،مغایرت گیری جمع های دسته ای را انجام داده و 

توزیع صحیح گزارشها را بین کاربران مجاز انجام می دهند .کاربران صحت ، دقت وکامل بودن گزارشهای 

 دریافتی را کنترل نموده و ستاده هایی را که

اشتباه نمونه ای دیگر از موارد کنترلی است .   

مورد نیاز نیستند ، معدوم میکنند .گزارشهای موارد استثنا و 
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 مششفصل 

 حسابرسی سیستم های اطالعاتی رایانه ای
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 ماهیت حسابرسی

 

تعریف حسابرسی توسط انجمن حسابدارن آمریکا:

 هدفمند و ارزیابی شواهد و مدارک مربوط به فعالیت های فرآیندی منظم و سیستماتیک در دستیابی

اقتصادی به منظور حصول اطمینان از میزان مطابقت ادعاها با معیارهای تعیین شده و ارائه نتایج آن به 

“استفاده کنندگان است.

مسئولیت حسابرسان داخلی:

گردآوری، اندازه گیری، طبقه بندی و رسیدگی به صحت و قابلیت اتکای اطالعات مالی و عملیاتی و روش  -2

گزارش آنها

تعیین انطباق واقعی سیستم طراحی شده با سیاست های عملیاتی و گزارشگری، برنامه ها و قوانین و  -1

 مقررات

 بررسی چگونگی حفاظت مناسب از داراییها و اثبات وجود آنها-6

 اده از منابعرسیدگی به منابع شرکت جهت تعیین کارایی و اثربخشی استف -5

بررسی برنامه ها و عملیات شرکت به منظور تعیین این که آیا این برنامه ها همان طور که برنامه ریزی شده  -5

 اند، اجرا می شوند و با اجرای آنها شرکت به اهداف خود رسیده است؟ 

باشد تا:برای تحقق اهداف پنج گانه مزبور، یک حسابرس داخلی باید این توانمندی را داشته    

 تمام عناصر سیستم اطالعاتی حسابداری رایانه ای را بررسی کند. -2

 از رایانه به عنوان ابزاری برای اهداف حسابرسی خود استفاده کند. -1

 برای یک حسابرس داخلی ضروری است.  مهارت های رایانه ایبه عبارت دیگرداشتن 
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 انواع حسابرسی :

 حسابرسی مالی -2

 سیسستمهای اطالعاتیحسابرسی  -1

 حسابرسی عملیاتی یا حسابرسی مدیریت -6

 فرآیند حسابرسی:

 برنامه ریزی -2

 گردآوری شواهد -1

 ارزیابی شواهد -6

 گزارش نتایج حسابرسی -5

حسابرسی اطالعات مالی عمدتا مبتنی بر مشاهده عینی، تاییدیه، سندرسی، بررسی تحلیلی و انجام دوباره  -

 محاسبات است.

برای حسابرسان مستقل اهمیت زیادی دارد زیرا هدف کلی آنان اطمینان از منصفانه بودن  اهمیتقاعده  -

اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی است در حالی که هدف حسابرسان داخلی اطمینان از رعایت قوانین و 

 مقررات تعیین شده توسط مدیریت است.

 رویکرد حسابرسی بر مبنای خطر:

 مرحله ای ارزیابی کنترل های داخلی به شرح زیر: 5 رویکرد

 تعیین تهدید هایی که سیستم اطالعاتی حسابداری با آن مواجه   است. -2

 شناسایی روش های کنترلی برای حداقل کردن تهدید های سیستم -1
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 ارزیابی روش های کنترل به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق و صحیح کنترل های داخلی -6

ارزیابی نقاط ضعف به منظور تعیین تاثیر آنها بر ماهیت،زمان یا دامنه روشهای حسابرسی و پیشنهادهای الزم  -5

 به صاحبکار.

 حسابرسی سیستم های اطالعاتی

محافظت کننده از سیستم اطالعاتی در جهت  بررسی و ارزیابی کنترل های داخلیاز این حسابرسی  هدف

 تحقق اهداف زیراست:

یری های امنیتی به منظور حفاظت از تجهیزات رایانه ای، برنامه ها و اطالعات در مقابل دسترسی های پیشگ -2

 غیر مجاز، تغییر یا خرابی صورت می گیرد.

 تحصیل، توسعه و ارتقای برنامه ها بر اساس مجوزهای مدیریت انجام می شود. -1

 رد.اصالح برنامه ها با مجوز و تصویب مدیریت صورت می پذی -6

 پردازش معامالت، فایلها، گزارشها و سایر مدارک رایانه ای صحیح و کامل است. -5

 اطالعات و داده های اساسی دارای اشتباه طبق سیاست های مدیریت اصالح می شوند. -5

 فایل های اطالعاتی رایانه ای صحیح، کامل و محرمانه هستند. -5

 آزمون پردازش داده ها

برنامه، پردازش مجموعه ای از اطالعات معامالت معتبر و غیر معتبر فرضی  یک راه برای آزمون یک

است.برنامه مزبور باید قادر باشد کلیه معامالت معتبر را به طور صحیح پردازش و کلیه معامالت غیر معتبر را 

 شناسایی و رد کند.
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 منابع طراحی آزمون پردازش داده ها:

 فهرستی از معامالت واقعی§

 آزمایشی که برنامه نویس برای آزمون برنامه به کار می برد.معامالت §

 برنامه آزمون ایجاد اطالعات که به طور خودکار بر مبنای برنامه معینی آزمون داده ها را فراهم می کند.§

 معایب آزمون پردازش داده ها:

 ابرسزمان بر بودن شناخت سیستم و تهیه مجموعه مناسبی از معامالت آزمایشی توسط حس -2

 امکان تاثیر اطالعات آزمایشی بر فایلها و بانک های اطالعاتی شرکت -1

رویکرد حسابرسی بر مبنای هدف

یک روش جامع ، سیستماتیک و موثر ارزیابی کنترل های داخلی در سیستم اطالعاتی حسابداری است.این 

 جام داد.رویکرد را می توان به وسیله چک لیست روش های حسابرسی ، برای هر هدف ان

نرم افزارحسابرسی رایانه یا نرم افزار عمومی حسابرسی

یک برنامه رایانه ای است که بر اساس خصوصیات و ویژگیهای کار حسابرس، برنامه هایی را برای اجرای 

 عملیات حسابرسی طراحی می کند.

ه منظور شناسایی مدارکی که به طور ایده آل، نرم افزار حسابرسی رایانه برای آزمون فایلهای بزرگ اطالعاتی ب

 نیازمند موشکافی های بیشتر است، به کار می رود.

اگر چه نرم افزارهای حسابرسی دارای مزایای متعددی هستند ولی هیچ گاه جایگزین قضاوت حرفه ای 

 حسابرسی نمی شوند و یا نمی توانند حسابرس را از اجرای کامل دیگر مراحل حسابرسی بی نیاز کنند.
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ف کلی نرم افزار حسابرسی رایانهوظای

شرحوظیفه

ساختارسازی 

دوباره

خواندن داده ها در فرمت های مختلف و ساختار داده ای و تبدیل آنها به ساختار و فرمت 

مشترک

مرتب سازی ثبتها و مدارک حسابداری به ترتیب سفارش، ادغام فایلهادستکاری فایل

انجام چهار عمل اصلی ریاضیمحاسبات

بررسی فایلهای اطالعاتی به منظور بازیابی و انتخاب اطالعات برای یک هدف معینی در انتخاب اطالعات

حسابرسی

آزمون ثبتها و مدارک حسابداری برای شناسایی اشتباهات، مقایسه فیلدهای معینی برای تحلیل اطالعات

تعیین یکنواختی

نویسی برای ایجاد فایل، به هنگام نمودن، بارگذاری بر فراهم کردن قابلیت پذیرش برنامه پردازش فایل

رایانه های شخصی

طبقه بندی مدارک فایل ها بر مبنای ارزش اقالم، انتخاب نمونه های آماری، تجزیه و تحلیل آمارها

نتایج نمونه های آماری

شکل دهی و چاپ گزارشها و مدارک و مستنداتتهیه گزارشها
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سیستم اطالعاتی حسابداریحسابرسی عملیاتی 

تکنیک ها و روش های حسابرسی عملیاتی مشابه روشهای حسابرسی مالی و حسابرسی سیستم های اطالعاتی 

است.تفاوت اصلی در این است که دامنه حسابرسی سیستم های اطالعاتی به کنترلهای داخلی و دامنه 

ملیاتی بسیار حسابرسی مالی به ستاده های سیستم اطالعاتی محدود می شود.در مقابل دامنه حسابرسی ع

وسیعتر بوده و کلیه جنبه های مدیریت سیستم اطالعاتی را در بر می گیرد. اهداف حسابرسی عملیاتی شامل 

 ارزیابی کارایی، اثربخشی و دستیابی به اهداف سیستم اطالعاتی حسابداری است. 

حسابرسی تعیین  اهدافو  دامنهحسابرسی است که طی آن  برنامه ریزیاولین مرحله حسابرسی عملیاتی، 

شده، بررسی مقدماتی سیستم انجام شده و یک برنامه آزمایشی حسابرسی نیز تهیه می شود.گردآوری شواهد و 

مدارک از طریق فعالیت های زیراست:

 بررسی سیاستهای عملیاتی و مستند سازی-

 تایید روشها توسط مدیریت و پرسنل عملیاتی سیستم -

 فعالیت هامشاهده اجرای وظایف عملیاتی و -

 بررسی گزارشها و طرحهای عملیاتی و مالی-

 آزمون صحت اطالعات عملیاتی-

 آزمون کنترل های داخلی-

سیاستها و روشهای مدیریت خیلی مهمتر از خود این سیاستها و روشها است. نتایج-

آل  است.حسابرس عملیاتی  ایده تجربه مدیریتییک حسابرسی عملیاتی مناسب و مفید مستلزم داشتن  -

 شخصی است که دانش و تجربه کافی در حسابرسی و چندین سال تجربه در پستهای مدیریتی داشته باشد.
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 هفتمفصل 

 و فعالیت ها معامالت چرخه پردازش

 AISدر 
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 اندچرخه به شرح زیر تشکیل شده  5و فعالیتها از  چرخه پردازش معامالت

خدمات و جمع آوری وجوه مربوطه(چرخه درآمد: وقایع مرتبط با توزیع کاال و 2

(چرخه مخارج :وقایع مرتبط با تحصیل کاال وخدمات و انجام تعهدات مربوطه1

(چرخه تولید:وقایع مرتبط با رویدادهای تبدیل منابع به کاال وخدمات 6

(چرخه تامین مالی:وقایع مرتبط با تحصیل وجوه سرمایه ای و وجوه نقد5

 

رویدادهای 

 اقتصادی

چرخه 

 درآمد

چرخه 

 مخارج

چرخه  

 توليد

چرخه 
تامين 
 مالی

چرخه 

گزارشگری مالی
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 فعالیت های تجاری چرخه درآمد

 دریک سیستم اطالعاتی حسابداری چرخه معامالت

 چرخه درآمد

مجموعه ای از فعالیت های تجاری متناوب و فرآیند پردازش اطالعات مربوط به تهیه و ارائه کاال و خدمات به 

 است. وخدماتاین کاال  دریافت وجوه حاصل ازفروشمشتریان و 

 چرخه هایی که گزارش اطالعات داخلی آنها با چرخه ی درآمد در رابطه هستند:

 چرخه ی  تولید و مخارج برای شروع خرید یا تولید کاالهای اضافی برای تامین نیازهای مشتریان -3

 حاسبه کمیسیون و پاداش فروشچرخه ی حقوق و دستمزد و مدیریت منابع انسانی برای م-1

 گزارشگری دفتر کل برای تهیه ی صورت های مالی و گزارش عملکرد-1
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 سیستم اطالعاتی حسابداری چرخه ی درآمد:سه وظیفه ی اصلی 

1-  فعالیت های تجاری اصلی چرخه ی درآمد

1- تشریح اهداف کنترلی اصلی چرخه ی درآمد و تهدید ها

1-ارائه مدل سیستم اطالعاتی حسابداری کارآمد

ثبت 
سفارش 

فروش

 حمل
 کاال

 ترصدوصو
بحس  

دريافت 

 وجوه

 صندوقدار
دايره حسابهای 

 دريافتنی
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 درآمد ساختار نمودارچرخه

فعالیت های تجاری اصلی چرخه ی درآمد : -3

یکی از اهداف سیستم اطالعاتی حسابداری چرخه ی درآمد پشتیبانی فعالیت های اصلی تجاری شرکت از 

طریق پردازش کارآمد و اثر بخش داده های معامالت و فعالیت های آن است 

ثبت سفارش فروش کاال : -3-3

پاسخ به درخواست 
 بررسی و تصويب اعتبار مشتری

 بررسی
موجود

نگهدار
ی 

حسابها
ی 

مشتری

 واریز وجوه

 چرخه درآمد

بانک

سيستم 
گزارشگری/دفتر

چرخه 

چرخه 

چرخ
ه 

ح
م

م
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مربوط به مشتری یابی و پردازش سفارش های مشتریان است که توسط این مرحله شامل تمام فعالیت های 

دایره ی سفارش فروش انجام شده و سپس به معاونت بازاریابی گزارش می شود گه سه فعالیت اصلی را 

 در بر می گیرد:

 پاسخ به درخواست اطالعات مشتریان :-3-3-3

رش فروش یا دایره ی خدمات پس از درخواست مشتری ممکن است به طور مستقیم توسط دایره ی سفا

فروش دریافت شده و به معاونت بازار یابی گزارش شود پیشرفت فن آوری اطالعات شیوه های مفید، اثر 

 بخش و کارآمد نیز ارائه خدمات به مشتریان را فراهم می آورد. 

 تصویب اعتبار مشتری :-3-3-1

مقام مجاز تصویب شوند. بررسی وضعیت اعتباری  فروش های اعتباری)نسیه( باید قبل از انجام توسط یک

مشتریان با سابقه ی خوش حسابی در هر بار فروش ضرورتی ندارد بلکه دریافت کنندگان سفارش برای 

تصویب اعتبار مشتریان خوش حسابی که دارای بدهی سررسید گذشته نیستند مجوز عمومی دارند که بر 

ری بر مبنای سوابق فروش های نسیه و توان پرداخت وی انجام مبنای تععین یک سقف اعتبار برای هر مشت

 می شود.

 بررسی موجودی کاالی انبار :-3-3-1

موجودی انبار باید از نظر تعداد مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان مشتری را در مورد وجود کاالی مورد 

ار دارای اهمیت زیادی درخواست و تاریخ حمل و تحویل به وی آگاه ساخت بررسی مداوم موجودی انب

است زیرا هر گونه اشتباه در موجودی انبار و بهنگام نبودن آن موجب تاخیر در تحویل کاال و نارضایتی 

مشتری می شود.در صورتی که مقدار موجودی انبار برای تحویل سفارش مشتری کافی باشد سفارش 

اگر مقدار .رتحساب اطالع داده می شود فروش انجام و به واحد های ارسال کاال، کنترل انبار و صدور صو
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موجودی انبار برای تحویل سفارش مشنری کافی نباشد یک سفارش فاقد موجودی برای آن دسته از 

کاالهایی که باید تولید یا خریداری شوند صادر می شود.

اسناد سوابق و روشها در ثبت فروش:

ش و ایجاد اسناد و مدارک مختلف داخلی دریافت سفارش مشتری نقطه ی شروع فرآیند ثبت سفارش فرو

است.

کنترل های ویرایشی که برای حصول اطمینان از صحت داده های وارد شده به سیستم اجرا میشود: 

کنترل اعتبار شماره حساب مشتری و شماره اقالم موجودی کاال-3

قالمکنترل داده ی اضافی شماره ی حساب های مشتریان نام مشتریان شماره و شرح ا-1

کنترل فیلد برای حصول اطمینان از این که تنها داده های عددی در فیلد های عددی وارد شدند. -1

آزمون معقوالنه بودن برای اثبات صحت مقادیر سفارش داده شده  -3

کنترل های دامنه در تاریخ سفارش و تحویل آن به منظور ارزیابی امکان انجام یا عدم انجام آن -1

ل بودن برای اطمینان از کامل بودن و مربوط بودن داده ها آزمون کام-1

سفارش کاالهایی که آزمون های مزبور در مورد آنها انجام شده و مورد خاصی مشاهده نمی شود معتبر و 

صحیح هستند اما سفارش هایی که انجام آزمون های مزبور نشان دهنده ی وجود اشتباهات در آن هاست 

رش اشتباهات و یا استثناها ارائه می شوددر گزارشی به نام گزا

فرصت های استفاده از فن آوری اطالعات در ثبت سفارش فروش 

اشتباهات ایجاد شده در سفارش مشتریان تا زمانی که سفارش ها وارد سیستم نشده اند کشف نمیشوند در 

این حالت مشتری مجبور است دوباره تماس بگیرد و اطالعات صحیح را دریافت کند فرآیند تصویب 
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خدمات به  اعتبار مشتری نیز در این روش مستلزم صرف وقت زیاد است.فن آوری اطالعاتی برای بهبود

 مشتریان و پاسخگویی بموقع به تقاضای مشتریان به کار می رود.

حمل کاال:-1-3

مرحله ی دوم چرخه ی درآمد تکمیل سفارش های مشتریان و ارسال کاالی درخواست شده است 

کارگران انبار مسئولیت تکمیل سفارش های مشتریان را از طریق انتقال اقالم موجودی کاال طبق برگ 

کاال به عهده دارند دایره ی ترخیص کاال متصدی تحویل کاال به مشتریان است در نهایت عملکرد  خروج

هر دو دایره به مدیر تولید گزارش می شود.

یک تصمیم کلیدی که ضروری است هنگام تکمیل و ارسال سفارش مشتری گرفته شود انتخاب نحوه ی 

برای حمل کاالی خود برای مشتریان کامیون های حمل کاال برای مشتری است که بسیاری از شرکت ها 

باری فراهم می کنند. قوانین مالیاتی و مقررات کشورهای مختلف می تواند بر گزینه های حمل و توزیع 

 کاال موثر باشد.

اسناد و مدارک در مورد حمل کاال

ارگران دایره برگ خروج کاال ارائه شده توسط سیستم ثبت فروش موجب اجرای فرآیند حمل می شود ک

ی انبار از اطالعات برگ خروج کاال برای شناسلیی اقالمی که باید تحویل داده شوند استفاده می کنند 

مقادیر کاالیی که باید از انبار خارج شوند در برگ خروج کاال از انبار عالمت زده میشوند سپس برگ 

سال می شود.پس از شمارش کاالی خروج کاال به همراه کاالی مورد نظر برای دایره ی حمل کاال ار

ترخیص شده توسط کارمند دایره ی حمل، شماره ی سفارش فروش، شماره ی اقالم کاال و مقادیر آنها 

 توسط پایانه های رایا نه ایی به طور مستقیم ثبت زده می شوند.
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فرصت های استفاده از فن آوری اطالعاتی در مورد حمل کاال

اری نه تنها در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی کرده و کارایی مدیریت سیستم های خودکار انبار د

موجودی کاالی شرکت را افزایش می دهد بلکه می تواند منجر به افزایش کیفیت پاسخگویی در مورد 

حمل کاال برای مشتریان شود. سیستم های ارتباطات پیشرفته می توانند اطالعات بموقع از وضعیت حمل 

کنند عالوه بر این سیستم های مزبور می توانند برای مشتریان ارزش افزوده ایجاد کند. کاال را فراهم

صورتحساب فروش و حساب های دریافتنی  -3-1

مرحله ی سوم چرخه ی درآمد، صدور صورتحساب است دو فعالیت در مرحله ی چرخه ی درآمد، 

فعالیت های مزبور توسط دوایر صدور صورتحساب برای مشتری و نگهداری حساب های مشتری است. 

صورتحساب فروش و حساب های دریافتنی انجام میشود گزارش این فعالیت ها به رئیس حسابداری ودر 

نهایت به مدیر مالی شرکت ارائه می شود.

صورتحساب فروش، مشتریان را از مبلغی که باید پرداخت کنند و محل پرداخت آن آگاه می سازد. گاهی 

ه نتیجه نرسیدن تالش های شرکت برای وصول مطالبات، ضروری است حساب مشتری اوقات پس از ب

مربوط به عنوان یک حساب غیر قابل وصول حذف شود در این حالت مدیر دایره ی اعتبارات اعالمیه ی 

بستانکار برای مجاز کردن حذف حساب مشتری صادر میکند بر خالف حالت برگشت کاال و تخفیفات 

بودن کاال در اینجا نسخه ایی از اعالمیه ی مزبور برای مشتری ارسال نمی شود. ناشی از معیوب 

انواع سیستم های صدور صورتحساب 

سیستم پس فاکتور :-3

صورتحساب فروش که پس از دریافت یک نسخه از بارنامه از دایره ی ترابری صادر می شود در این 

ادر می شود و در شرکت های تولیدی کاربرد دارد سیستم صورتحساب پس از تایید حمل و ارسال کاال ص

زیرا اغلب بین دریافت سفارش و حمل وتحویل کاال فاصله ی زمانی وجود دارد.
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سیستم پیش فاکتور :-1

در این حالت صورتحساب به محض تصویب سفارش تهیه می شود اما فرستاده نمیشود در این زمان فایل 

و دفتر کل بهنگام میشوند سیستم های پیش فاکتور نیاز به برخی  های موجودی کاال حساب های دریافتنی

اسناد و مدارک را از بین می برد ودر شرکت هایی که از سیستم پستی سفارش استفاده میکنند بکار می 

رود.

 

روش های نگهداری حساب های دریافتنی 

روش مانده ی انفرادی صورتحساب فروش: -3

در این روش مشتریان بدهی خود را طبق هر صورتحساب فروش پرداخت می کنند دو نسخه از 

صورتحساب فروش برای مشتری ارسال شده و از وی درخواست می شود یک نسخه را به همراه وجه 

پرداختی برگرداند این نسخه یک سند چرخشی به نام فرم تایید پرداخت است 

ب :روش مانده ی تجمعی صورتحسا -1

در این روش مشتریان به جای پرداخت مبل  هر صورتحساب فروش مبل  مندرج در صورتحساب ماهیانه 

را پرداخت می کنند فرم تایید پرداخت به جای کنترل یک صورتحساب فروش خاص برای کنترل مانده ی 

کل حساب بکار می رود .

ا:فرصت های استفاده از فن آوری اطالعات  در مورد صورتحساب ه

پردازش دسته یی صورتحساب های فروش می تواند به دو دلیل مشکالت گردش نقدینگی برای شرکت به 

وجود بیاورد 
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دلیل اول :وجود فاصله وتاخیر بین زمان حمل کاال و زمان صدور صورتحساب فروش است که از طریق 

رویت اعالمیه ی انتخاب سیستم پردازش مستقیم صورتحساب و صدور صورتحساب فروش به محض 

حمل کاالی سفارش شده از طرف دایره ی حمل کاال قابل حل است.

هنگامی که صورتحساب فروش از طریق پست عادی ارسال می شود یک تاخیر اضافی چند روزه دلیل دوم:

بوجود می آید که این مشکل نیز  با استفاده از روش مبادله ی الکترونیکی داد ه ها برای صورتحساب برطرف 

می شود.

 

وصول مطالبات-4-1

مرحله ی چهارم چرخه ی درآمد دریافت وجوه نقد از مشتریان است دو دایره در این مرحله مشارکت 

دارند 

صندوقدار کسی که وجوه پرداختی مشتریان را کنترل و به حساب بانک شرکت واریز کرده و به رئیس 

ی حساب های مشتریان را بابت وجوه دریافتی حسابداری گزارش می کند و دایره ی حساب های دریافتن

بستانکار کرده و به مدیر مالی شرکت گزارش می کند .

کنترل : اهداف، تهدید ها و روش ها :

فراهم کردن کنترل های کافی برای حصول اطمینان از تحقق اهداف زیر است:

کلیه ی معامالت شرکت دارای مجوز صحیح هستند -3

شده معتبر هستندتمام معامالت ثبت  -1

کلیه معامالت معتبر و دارای مجوز الزم هستند-1
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 تمام معامالت به درستی ثبت شده اند -3

 دارایی ها در مقابل سرقت و استفاده نا صحیح محافظت میشوند-1

 فعالیت تجاری شرکت به شیوه ی کارآمد انجام می شوند-1

 ثبت سفارش فروش  :-3-1

 ازش کارآمد سفارش های مشتریان استهدف اصلی ثبت سفارش فروش پرد

 فروش به مشتریان با اعتبار نامطلوب:-تهدید اول-3-3-1

تهدید عمده در مرحله ی پذیرش سفارش مشتری احتمال انجام فروش های نسیه یی است که بعداً بهای 

هر فروش آن غیر قابل وصول باشد این تهدید را می توان با الزامی کردن گرفتن مجوز های الزم برای 

  نسیه از بین برد.

 حمل کاال برای مشتری :-1-1

 هدف اصلی مرحله ی حمل کاال اطمینان از حمل وتوزیع صحیح وکارآمد کاال به مشتریان است.

 حمل اشتباه کاال برای مشتری :-تهدید دوم-3-1-1

ی دایره ی اشتباهات حمل کاال را می توان با تطبیق اطالعات نسخه ی سفارش فروش ارسال شده برا

 حمل کاال با اطالعات برگ خروج کاالی ارسالی از دایره ی انبار مشخص و برطرف کرد 

 سرقت موجودی کاال :-تهدید سوم-1-1-1

 روش های کنترلی  سرقت موجودی کاال:

 موجودی کاال باید در یک مکان امن نگهداری شود و دسترسی فیزیکی به آنها محدود شود-3
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  داخلی موجودی کاال در شرکت مستند شودتمام نقل و انتقال -1

صدور صورتحساب فروش :-1-1

هدف اصلی این مرحله تنظیم سریع و دقیق صورتحساب فروش برای تمام فروش هاست.

عدم صدور صورتحساب برای مشتریان:-تهدید چهارم-3-1-1

این تهدید با تفکیک وظایف حمل کاال و صدور صورتحساب فروش  کاهش می یابد.

اشتباه در صدور صورتحساب :-تهدید پنجم-1-1-1

با بازیابی  مناسب داده ها و اطالعات از فایل اصلی موجودی های کاال می توان از اشتباهات قیمت 

گذاری اجتناب کرد.اشتباهات مقادیر کاال ی حمل شده را میتوان با مقایسه ی مقادیر مندرج در بارنامه با 

.مقادیر سفارش فروش تعیین کرد

وصول مطالبات:-3-1

هدف اصلی این بخش حفاظت از وجوه واریزی مشتریان به حساب شرکت و بستانکار کردن صحیح 

حساب های مشتریان است.

سرقت وجوه نقد:-تهدید ششم-3-3-1

دریافت وجه نقد یا چک و ثبت آنها در حساب مشتریان -3

رای حساب مشتری دریافت وجه نقد یا چک و تصویب اعالمیه ی بستانکار ب -1

صدور اعالمیه ی بستانکار و نگهداری حساب های مشتری  -1

های دریافتنی :اشتباهات انتقال مبال  در زمان بهنگام کردن حساب –تهدید هفتم -1-3-1
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انتقال اشتباه مبال  را می توان با مغایرت گیری نتایج پردازش داده ها با داد ه های وارده وستاده کشف 

کرد.

کنترل های عمومی: -1-1

از دست دادن داد ه ها و اطالعات حساب های مشتریان:-تهدید هشتم-3-1-1

تهیه ی دو نسخه ی پشتیبان از فایل های مهم مانند فایل اصلی حساب های دریافتنی و نگهداری یکی از  

ها را کاهش آنها در سایت رایانه ای شرکت و دیگری خارج از سایت مزبور احتمال از دست دادن داده 

می دهد.

عملکرد ضعیف چرخه ی درآمد :-تهدید نهم-1-1-1

تهیه وبررسی گزارش های عملکرد مبنایی را برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی فعالیت های چرخه ی 

درآمد و کاهش دادن تهدید های عملکرد آن را فراهم می کند.ارزیابی عملکرد از طریق گزارش های 

وری مشتری کانال های توزیع محصول و... امکان پذیر است.تجزیه و تحلیل سود آ

ارائه مدل سیستم اطالعاتی و مدل داده یی: -1

اطالعات مالی و عملیاتی هر دو برای مدیریت فعالیت های چرخه ی درآمد و ارزیابی آن الزم است 

تجزیه و تحلیل های ممکن را سیستم اطالعاتی بر مبنای مدل داده یی منابع ،رویدادها و کارگزاران انواع 

ارائه می کند در سیستم مزبور امکان ارتباط دادن داده های داخلی با انواع مختلف اطالعات برون سازمانی 

آسان تر خواهد بود.مهمتر این که تصمیم گیرندگان می توانند به آسانی با زبان های جستجوی ساده همه 

 رد استفاده قرار دهند.ی اطالعات مزبور را از سیستم بازیابی و مو
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چرخه مخارج

بهای  وپرداخت خرید کاال وخدماتپردازش داده های مربوط به  یک مجموعه عملیات تکراری وعملیات 

تاکید دارد. وخدمات وملزوماتمواد اولیه و کاالی تکمیل شده  برخریدآنهاست. این فصل 

مخارج مبادله اصلی اطالعات برون سازمانی با فروشندگان است. درچرخه

سه هدف اصلی سیستم اطالعاتی حسابداری را توضیح می دهد: بخشاین  

و پردازش داده  گرداوریتجاری انجام شده در چرخه مخارج و چگونگی  فعالیت های اساسی... تشریح 3

های این فعالیت ها در سیستم اطالعاتی حسابداری.

طراحی سیستم اطالعاتی حسابداری برای  وچگونگیدر چرخه مخارج  اهداف کنترلهای اصلی... تشریح 1

مقابله با تهدیدهای پیشروی فعالیتهای تجاری چرخه مخارج.

مورد نیاز چرخه مخارج تصمیمات کلیدی... تشریح 1
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 نمودار زمینه چرخه مخارج

فعالیتهای چرخه مخارج

یکی از وظایف اساسی سیستم  اطالعاتی  حسابداری پشتیبانی اثر بخش از  عملکرد فعالیتهای تجاری 

و رویدادهای تجاری آن است. معامالتداده های  شرکت از طریق پردازش کارامد

پنج فعالیت اساسی در چرخه مخارج :

.. 1  خرید صورتحساب.. تصویب 3  .. دریافت کاال1   .. سفارش کاال1  ال.. درخواست خرید کا3

پرداخت بهای کاالی خریداری شده 

و پردازش داده های هر یک از فعالیتهای اصلی چرخه مخارج را  ادامه این بخش چگونگی گرداوری

 دهد توسط سیستم اطالعاتی حسابداری توضیح می

 صورتحساب
 بانک

 فروش ها

دایره های مختلف
چرخه تولید

 فروشندگانچرخه درامد
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درخواست کاال:-3

اصلی تجاری در چرخه مخارج ، درخواست خرید کاال یا ملزومات است.اولین فعالیت 

در این فرایند است. چه چیزی ، چه موقع و چه میزان خریداری شود، از جمله تصمیمات کلیدی ومهم

روشهای سنتی کنترل موجودی کاال :

به اندازه کافی به نحوی که اگر فروشندگان مواد اولیه در تامین مواد اولیه مورد نیاز  نگهداری مواد وکاال

شرکت تاخیر داشته، یا مصرف مواد بیش از حد انتظار باشد ، فرایند تولید بدون وقفه ادامه یابد. 

ه سفارشی نامیده میشود زیرا بر اساس محاسبه میزان بهین مقدار سفارش اقتصادیاین روش سنتی معموال 

در  وکاالو نگهداری و هزینه فقدان موجودی مواد  انبارداریاست که درآن، مجموع هزینه های سفارش ، 

 حداقل ممکن است

روشهای مختلف کنترل موجودی :

میشود. وکاالافزایش قابل توجه در هزینه نگهداری موجودی مواد  منجربهکاربرد روش سنتی  غالباٌ

استریزی تقاضای مواد اولیه  برنامهموجودی مواد وکاالیک روش برای مدیریت 

مورد نیاز ، به جای پیشبینی نیازها بر برنامه ریزی تولید تاکید  این روش برای حداقل کردن مواد وکاالی

میکند. در این روش عدم اطمینان و ابهام در مورد زمان نیاز به مواد اولیه کاهش می یابد در نتیجه 

الی کمتری نگهداری میشود.موجودی مواد و کا

است :(JIT)  سیستم بهنگام موجودی کاالروش دیگر  

فقدان موجودی را حذف یا حداقل کند در این روش  این روش سعی می کند هزینه نگهداری وهزینه

در یک انبار مرکزی برای  انهابه جای حمل در انباشته های بزرگ و نگهداری  وملزوماتمواد، قطعات 
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زمانی که  ودررا درخواست کرده ،  انهاانباشته های کوچک برای جایی که  ودر، به تناوب  ایندهمصرف 

آنها نیاز دارند ارسال میشوند.

 محصوالتیعمده بین این دو روش در برنامه ریزی تولید است . انتخاب یکی از این روشها به  تفاوت

مانند کاالهای  محصوالتیمواد اولیه برای . سیستم برنامه ریزی تقاضای  فروشدبستگی دارد که شرکت می 

مصرفی که الگوی تقاضای آنها قابل پیش بینی است کارآمدتر است. سیستم بهنگام موجودی برای 

به طور دقیق قابل پیش بینی نیست سودمند است.   انهامانند لباسهای شیک ، که تقاضا برای  محصوالتی

 :اسناد، مدارک و روشها )درخواست کاال(

به خرید کاال یا  نیازصرف نظر از این که چه کسی درخواست خرید مواد یا ملزومات را می دهد معموال 

 ملزومات، منشا ایجاد درخواست یک خرید است.

 :درخواست خرید

سندی که درخواست کننده ، محل تحویل ، تاریخ نیاز به کاال ، کد کاال ، شرح کاال ، مقدار ،قیمت هر قلم 

 شنهادی را تعیین می کندو فروشنده پی

 

 

فرصتهای استفاده از فن آوری اطالعات )درخواست کاال(:

 زمان الکترونیکی سازی مستند. است داده مستقیم ثبت سیستم کارگیری به کارایی افزایش برای روش یک

. دهد می کاهش را ها داده سازی ذخیره های وهزینه خرید درخواست های داده پردازش برای الزم

 افزایش را واطالعات ها داده  وصحت دقت میتواند مناسب ویرایش کنترلهای واجرای طراحی همچنین

 خط.میکند آسان را کاال موجودی دایمی ثبتهای دقیق اطالعات نگهداری ، ای میله کدهای اوری فن. دهد

 ای میله کدهای.است قیمت و ت ب محل، ، اقالم کد مانند اطالعاتی حاوی ای میله کدهای در چاپی های
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 به را سیستم در ها داده ثبت خطاهای بلکه میدهد کاهش را کاال موجودی نگهداری وهزینه زمان تنها نه

 .میکند حذف واقعی طور

سفارش کاال:

دومین فعالیت اصلی در چرخه مخارج شرکت سفارش دادن خرید مواد و ملزومات است.

خرید انجام میشود. فعالیت خرید معموال توسط مامور خرید در دایره

تصمیمات کلیدی)سفارش کاال(: 

انتخاب فروشنده مهمترین تصمیم عملیاتی در فعالیت خرید است. هنگام اتخاذ این تصمیم باید به عوامل 

قیمت                              کیفیت کاال              اطمینان از تحویل کاال      زیر توجه کرد:

واطمینان از تحویل ، اعتماد به فروشنده بویژه در سیستم بهنگام موجودی بسیا مهم است. درمورد کیفیت 

زیرا تاخیر در تحویل یا تحویل مواد و قطعات با کیفیت پایین وخراب میتواند منجر به توقف کامل سیستم 

، تا ضرورت در ضمن عملکرد وسوابق فروشنده باید ردیابی و به صورت ادواری ارزیابی شودتولید شود.

 .تغییر یا عدم تغییر مشتری مشخص شود

 اسناد و مدارک وروشها)سفارش کاال(:

دریافت درخواست خرید کاال نقطه شروع فرایند سفارش مواد و ملزومات است. اصلی ترین سند ومدرک 

ایجاد شده دراین فرایند ، سفارش خرید است.سفارش خرید سندی است که به موجب ان به طور رسمی 

یک فروشنده درخواست میشود کاالی معینی را به قیمت تعیین شده فروخته و ارسال کند.همچنین سند  از

 مزبور تعهد پرداخت بهای خرید است ، وهنگام پذیرش آن توسط فروشنده یک قرارداد تلقی میشود.

مضای پنج نسخه از سفارش خرید برای بررسی وتصویب برای مدیر دایره خرید ارسال میشود.پس از ا

سفارش خرید نسخه اصلی برای فروشنده فرستاده میشود. نسخه دوم برای دایره رسید کاال ، نسخه سوم 
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برای دایره حسابهای پرداختنی ، نسخه چهارم برای دایره درخواست کننده  ونسخه پنجم به درخواست 

ایره ی خرید بایگانی خرید ضمیمه و به ترتیب شماره سریال سفارش خرید، درفایل باز سفارشهای خرید د

میشود. 

 فرصتهای استفاده از فن اوری اطالعاتی )سفارش کاال(

محرک هزینه اصلی در فعالیت خرید تعداد سفارشهای پردازش شده است. بنابراین برای افزایش اثر بخشی 

خرید  مراحل فعالیت خرید باید تعداد سفارشهای پردازش شده را کاهش داد. یک راه برای بهبود فرایند

استفاده از مبادله الکترونیکی داده است. مبادله الکترونیکی داده با حذف نیاز به کارکنان اداری برای چاپ 

همچنین ،سیستم مزبور زمان بین اعالن سفارش دوباره ی .وارسال اسناد کاغذی ،هزینه ها را کاهش میدهد.

د مواد اولیه وتوقف تولید را کاهش داده یک قلم کاال ودریافت آن را کاهش میدهد  در نتیجه ریسک کمبو

و موجب افزایش سوداوری شرکت می شود.عالوه بر این بهبود فرایند خرید ملزومات نیز مهم است. این 

خریدها معموال جزیی بوده ومقدارشان نیز کم است یکی از روشهای مناسب برای پردازش خرید ملزومات 

وجب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی میشود بلکه در استفاده از کارت خرید است. که نه تنها م

پیشگیری از تقلب کارکنان نیز کمک می کند.اینترنت نیز روشی دیگر برای افزایش کارایی ،اثر بخشی و 

خودکار کردن فرایند پردازش ملزومات وسایر اقالم غیر موجودی کاالست. که با استفاده از نرم افزارهایی 

 .مه فروشندگان مجاز محصوالت مختلف وجود دارد، قابل استفاده استکه برای فهرست کردن ه

رسید و انبار کردن کاال

سومین فعالیت اصلی در چرخه مخارج ، رسید و انبار کردن کاالهای سفارش شده است. دایره رسید کاال 

مجموعه مدیر مسئولیت پذیرش و دریافت محموله های فروشندگان را به عهده دارد. دایره رسید کاال زیر 

انبار است و به او گزارش می کند. دایره نگهداری کاال مسئولیت انبار کردن و نگهداری کاال را به عهده 

دارد. اطالعات رسید کاالی سفارش داده شده باید برای بهنگام کردن مانده ی موجودی های شرکت به 

 .دایره کنترل موجودی ارسال شود
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نیاز)رسید و انبار( تصمیمات کلیدی و اطالعات مورد

اولین تصمیم بر اساس اطالعات دریافتی از دایره خرید کاال گرفته می شود. به این معنی که وجود یک 

سفارش خرید معتبر ، نشان می دهد که محموله باید پذیرفته شود. این تصمیم بسیار مهم است زیرا 

هداری اقالمی می شود که باید پذیرش و دریافت کاالی سفارش نشده باعث اتالف وقت و فضای نگ

برگشت داده شوند.بررسی و تایید کاالی حمل شده بسیار مهم است زیرا شرکت باید مطمئن شود تنها 

بهای کاالی واقعی دریافت شده را پرداخت کرده است.شرکتها باید الزام هایی را برای شمارش صحیح 

ید کاال تعیین کند. یکی از ابزارهای موثر ، الزام ودقیق تمام محموله های دریافتی توسط کارکنان دایره رس

کارکنان به ثبت دقیق مقادیر کاالی دریافت شده و امضای گزارش رسید کاال است ، که موجب تعهد 

 کاری بیشتر می شود. 

 (:انبار و رسید) ها وروش مدارک ، اسناد

. است کاال رسید گزارش مخارج چرخه در کاال دریافت سیستم در استفاده مورد اصلی مدرک و سند

.سازد می مستند را محموله هر جزئیات کاال رسید گزارش

در هر یک از حالتهای زیر دایره خرید باید موضوع را با فروشنده حل کند :

..رسید 1..رسید کاالی اسیب دیده.1..رسید کاالهایی که مقدار آنها با سفارش داده شده تفاوت دارد.3

ا ندارد ودر بازرسی مورد تایید قرار نگرفته است.معموال فروشنده تعهد میکند که کاالیی که کیفیت الزم ر

هرگونه مغایرت مقداری را در صورتحساب فروش اصالح کند. در مورد کاالی اسیب دیده و با کیفیت 

پایین پس از موافقت فروشنده با برگشت کاال یا کاهش قیمت کاال ، سندی به نام اعالمیه بدهکار صادر 

ی شود. یک نسخه از ان برای فروشنده ارسال میشود تا وی در پاسخ یک اعالمیه بستانکار صادر کند . م

نسخه دیگر اعالمیه بدهکار برای دایره حساب های پرداختنی برای اصالح مانده بستانکاری حساب 

ال برای دایره فروشنده فرستاده میشود .نسخه سوم به عنوان مجوز برگشت کاال به فروشنده به همراه کا

حمل ارسال می شود.
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شمارش وثبت کاالهای خریداری شده یک فعالیت پر زحمت و کاربر است. یک راه برای بهبود وافزایش 

کارایی ، ملزم کردن فروشندگان به استفاده از کدهای میله ای برای تمام محصوالتشان است. این کار 

به سیستم می شود، همچنین زمان پردازش ترخیص و باعث حذف اشتباهات ناشی از وارد کردن داده ها 

حمل کاال را کاهش میدهد.

فن آوری ماهواره ای فرصت دیگری برای افزایش کارایی واثر بخشی حمل و نقل برون سازمانی کاال 

است. شرکتها می توانند مکان دقیق تمام محموله های ورودی را پی گیری واطمینان پیدا کنند که نیروی 

ی تخلیه به موقع، در محل های مربوط وجود دارد. کافی برا

 تصویب صورتحساب های مشتری :

چهارمین فعالیت چرخه مخارج ، تصویب صورتحساب فروشنده برای پرداخت بهای آن است.این فرایند 

توسط دایره ی حساب های پرداختنی انجام می شود.دایره مزبور زیر مجموعه ی رئیس حسابداری است 

گزارش می کند.فعالیت خرید هنگامی مجاز است که سفارش خرید صادر و دایره حساب های وبه وی 

پرداختنی نیز تعهد پرداخت به فروشنده را ثبت کرده باشد.

تصمیمات کلیدی واطالعات مورد نیاز)تصویب صورتحساب(:

در عمل، شرکتها تنها به طور قانونی تعهد پرداخت زمانی ایجاد می شود که کاال، دریافت شده باشد. اما 

بعد از رسید کاال و تصویب صورتحساب ، حسابهای پرداختنی را ثبت می کنند این تفاوت زمانی، به 

 ثبتهای اصالحی مناسب برای تهیه صورتهای مالی دقیق در پایان یک سال مالی نیازمند است.

 

 

 اسناد ، مدارک و روشها )تصویب صورتحساب(:
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دو روش برای پردازش صورتحساب های فروشندگان وجود دارد ، یکی سیستم بدون سند و دیگری 

سیستم سندی است. درسیستم سندی یک سند به نام سند پرداخت تهیه می شود که فروشنده ومبل  خالص 

صادره ..تعداد چکهای 3پرداختی پس از تخفیف را نشان می دهد . استفاده از سند پرداخت سه مزیت دارد:

..میتواند برای ردیابی آسان تمام حسابهای پرداختنی دارای شماره سریال چاپی 1را کاهش می دهد.

..تفکیک زمان تصویب صورتحساب را از زمان پرداخت بهای ان تسهیل می کند.کارمند دایره 1باشد.

نشده ذخیره می  حسابهای پرداختنی ،اسناد پرداخت را به ترتیب تاریخ سررسید در فایل اسناد پرداخت

کند. اسناد پرداخت ومستندات مربوط که یک بسته نامیده می شود، قبل از سررسید برای پرداخت برای 

صندوقدار ارسال می شوند.  

 فرصت های استفاده از فن آوری اطالعات)تصویب صورتحساب(:

شرکتها با ملزم کردن فروشندگان به ارسال صورتحسابهای خودبه روش مبادله الکترونیکی داده،   می 

توانند کارایی سیستم حسابهای پرداختنی  خود را بهبود  ببخشند.  که  با  این  کار در  وقت صرفه جویی 

شندگان است. این و هزینه اصالح اشتباهات را کاهش می دهند.روش دیگر، حذف کامل صورتحساب فرو

روش برای بیشتر درخواست خریدهای که شرکتها معموال از قیمت آنها در زمان سفارش خرید اطالع 

دارند به کار می رود .شاید بهترین فرصت برای افزایش کارایی حسابهای پرداختنی، درحوزه خریدهای 

ورتحساب فروش، با مبل  غیر موجودی کاالست. استفاده از کارتهای خرید،  ضرورت پردازش صدها ص

کم  را از بین می برد.   

 پرداخت بهای کاال

آخرین فعالیت چرخه مخارج ، پرداخت بهای صورتحساب های فروش تصویب شده است.پرداخت بهای 

صورتحساب های مصوب ، پرداخت های نقدی نام دارد، که توسط صندوقدار انجام می شود. صندوقدار 

است وبه او گزارش می کند. زیر مجموعه رئیس حسابداری
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تصمیمات کلیدی)پرداخت بهای کاال(:

یک تصمیم مهم در پردازش پرداخت های نقدی، استفاده ازمزایای تخفیفات نقدی پیشنهادی فروشندگان 

 است. بودجه جریان نقدی کوتاه مدت برای این تصمیم گیری بسیار مفید است

 :اسناد ، مدارک و روشها)پرداخت بهای کاال(

صندوقدار بسته سند را از دایره حسابهای پرداختنی دریافت می کند و هر بسته سند را بررسی و مبل   

پرداختی  ان را محاسبه  و داده های پراخت  نقدی را وارد سیستم  می کند. سپس  سیستم از فایل سند 

جریان و دفتر کل استفاده پرداخت برای بهنگام کردن فایل های حسابهای پرداختنی ، صورتحسابهای  در 

می کند.پس از جمع زدن تمام صورتحسابهای هر مشتری برای هر فروشنده حواله پرداخت تنظیم می 

شود.سپس چکها و برگه های پرداخت، صادر می شوند. پس از پردازش تمام رویدادهای پرداخت، لیست 

از امضا، صندوقدار چک ها و پرداختهای مزبور چاپ و برای رئیس حسابداری فرستاده می شود. پس 

 برگه های پرداخت را از طریق پست برای فروشندگان ارسال می کند

 فرصتهای استفاده از فن آوری اطالعاتی)پرداخت بهای کاال( :

استفاده از فن آوری اطالعاتی برای انتقال الکترونیکی وجوه نقد به مشتریان ،به جای چک، باعث افزایش 

انتقال الکترونیکی وجوه ، صرفه جویی قابل مالحظه ای .های نقدی شرکت می شود.کارایی فرایند پرداخت

در منابع شرکت به وجود می آورد. زیرا وقت و هزینه ای برای تنظیم ،  صدور ،  امضا  و ارسال  چک  

برای  مشتریان  و  نگهداری چکهای باطل شده صرف نمی شود.

 اهداف کنترلی ، تهدیدها و روش ها
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وظیفه سیستم اطالعاتی حسابداری مناسب، فراهم کردن کنترل های کافی برای حصول اطمینان از دومین 

تحقق اهداف زیر است :

..تمام معامالت به نحو مناسب تصویب شده ، ودارای مجوزهای قانونی هستند.3

..تمام معامالت ثبت شده در سیستم حسابداری معتبر هستند.1

رای مجوز و تصویب شده هستند و در سیستم حسابداری ثبت می شوند...تمام معامالت، معتبر، دا1

..تمام معامالت به طور صحیح در سیستم حسابداری ثبت می شوند.3

..داراییها درمقابل سرقت یا از بین رفتن محافظت می شوند.1

 ..فعالیتهای تجاری شرکت به شیوه کارامد واثربخش انجام می شود.1

 ، اثار و روشهای کنترلیتهدیدهای چرخه مخارج 
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 عاتی چرخه مخارج و مدل داده ای نیازهای اطال

سومین وظیفه سیستم اطالعاتی حسابداری تهیه اطالعات مفید برای تصمیم گیری است. مفید بودن در 

 چرخه مخارج به این معنی است که سیستم اطالعاتی حسابداری باید اطالعات مورد نیاز اجرای فعالیتهای

زیر را فراهم کند:

. تعیین زمان و مقدار سفارش کاالی اضافی 

. انتخاب فروشندگان مناسب برای سفارش کاال

. اثبات صحت صورتحساب های فروشندگان کاال و خدمات
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 تصمیم های مربوط به استفاده از مزایای تخفیفات نقدی فروشندگان کاال و خدمات. 

 پرداخت تعهدات شرکت . نظارت و کنترل نیازهای نقدی برای

 دستمزد و حقوق ستمیس

 دستمزد و حقوق ستمیس تیاهم

 نشان دستمزد و حقوق نهیهزسیستم حقوق و دستمزد یکی از فعالیت های اصلی چرخه مخارج بوده و

 یاتیعمل یها نهیهز نیمهمتر از یکیو بوده خدمات ارائه و محصوالت دیتول در کار یروین سهم دهنده

 .است مؤسسات اکثر

 مستمر لیوتحل هیتجز و کنترل ،یریگ اندازه مستلزم نهیهز مهم عوامل از یکی عنوان به دستمزد نهیهز

 ینرخها شیافزا با توأم گردد، یم منجر واحد هر شده تمام یبها کاهش به که دیتول شیاقزا. باشد یم

 شتریب دیتول منظور به شرفتهیپ و ینیماش زاتیتجه از استفاده روند شیافزا موجب مربوط، یایمزا و دستمزد

 پرداخت یروشها در راتییتغ اغلب کار، یروین از استفاده در راتییتغ. است دهیگرد کمتر کار ساعات با

 یم دستمزد یها نهیهز یحسابدار نحوه در یراتییتغ موجب خود امر نیا و دینما یم جابیا را پاداش

 درجه یمبنا بر م،یرمستقیغ ای میمستق طور به دستمزد یپرداختها لها،یتحل و هیتجز نیآخر طبق. گردد

 .ردیگ یم صورت کارگران مهارت

 آنها نیتر تیبااهم حال نیع در و نیتر ساده از ودستمزد حقوق نهیهز مورد در حسابداران فیوظا

 مطلوب رابطه جادیا در مؤثر عوامل از یکی دستمزد و حقوق موقع وبه درست پرداخت و محاسبه. است

 .باشد یم کارفرما و( کارگران) کارکنان نیب
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 عوامل از گرید یکی زین باشند فهم قابل یآسان به و هیته یدرست به که ودستمزد حقوق ستمیس مدارک 

 کار، ادارات لیقب از یقانون مقامات و کارکنان مؤسسات، تیریمد نیب مناسب رابطه یبرقرار در تیاهم با

 .باشد یم.... و ییدارا و مهیب

   payroll system دستمزد و حقوق ستمیس

 در را کار یروین سهم به مربوط یها داده که مؤسسه کی داخل در وستهیپ هم به اجزا مجموعه به

 حقوق ستمیس کی دینما یم لیتبد دستمزد و حقوق اطالعات صورت به خدمات ارائه ای محصوالت دیتول

 .شود یم گفته دستمزد و

 نیتأم مهیب شماره ای یپرسنل شماره کارگر، ای کارمند نام میتوان یم را کار یروین به مربوط یها داده

 یتوافق و یقانون کسورات و...  ،یکار اضافه زانیم دستمزد، نرخ کارکرد، یروزها ای ساعات ،یاجتماع

 .برد نام....(  مساعده، وام، ات،یمال مه،یب)

 مؤسسه هر یها نهیهز از ییباال باًیتقر درصد آن به مربوط مخارج و دستمزد و حقوق نهیهز که ازآنجا

 پرداخت از نانیاطم حصول یبرا الزم یها ینیب شیپ ستمیس نیا در است یضرور. دهد یم لیتشک را

 که شود یطراح ینحو به دیبا ودستمزد حقوق ستمیس گرید یازسو. دیآ عمل به دستمزد و حقوق حیصح

 از کیهر به پرداخت قابل خالص رقم و محاسبه را الزم کسورات ،یگردآور سرعت به را الزم اطالعات

 سوء افراد به یقانون ریغ شکل به پرداخت از یریجلوگ یبرا را یمناسب ریتداب و نموده نییتع را کارکنان

 .دینما جادیا کننده استفاده

 تا نموده ملزم را یدیتول و یبازرگان ،یخدمات از اعم مؤسسات ی همه کشورها نیقوان معموالً

 یدستگاهها به ماهه همه را مربوطه یایمزا و دستمزد و حقوق کارکنان، تعداد مورد در الزم اطالعات

 وصول یبرا یاجتماع نیتأم سازمان و حقوق اتیمال وصول و نییتع یبرا یدارائ وزارت همچون ربطیذ
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 دستمزد و حقوق یبرا را قیدق و منظم ستمیس کی فوق موارد جهینت در. دارند ارسال خدمات ارائه و مهیب

 .است کرده یضرور

 دستمزد و حقوق ستمیسی داخل کنترل

 لیقب از ریدوا ریسا دستمزد، و حقوق یحسابدار رهیدا بر عالوه دستمزد یها نهیهز کنترل منظور به

 رهیدا یموارد ودر دیتول یزیر برنامه رهیدا ،(پرسنل وخروج ورود کنترل) کار اوقات ثبت رهیدا ،ینیکارگز

 .باشند دهنده یاری توانند یم زین پرداخت

 

 : ینیکارگز رهیدا( الف

 .است کار یروین نیتأم ینیکارگز رهیدا یاصل فهیوظ

 :یانسان منابع با ارتباط در

 یابیارز و فیوظا شرح میتنظ ،یآموزش یها برنامه یاجرا و هیته ،یاستخدام یها نامه نییآ هیته

 و استخدام مشاغل، نییتع ها، یمرخص-وانتقاالت نقل عات،یترف مصاحبه ،یپزشک نهیمعا انجام مشاغل،

 .باشد یم ینیکارگز رهیدا فیوظا زمره در ینیکارگز حکم صدور

 یها نامه نیآئ و مقررات ن،یقوان با مؤسسه، مقررات با مطابقت بر عالوه دیبا یاستخدام مقررات

 .باشد داشته مطابقت زین کشور یجار مقررات ریوسا یاجتماع امور و کار وزارت

 نرخ ،ینیکارگز رهیدا توسط استخدام مختلف مراحل انجام و دیجد کارگر ای کارمند استخدام از پس

 رییتغ. کند یم ارسال دستمزد و حقوق رهیدا به را ازین مورد اطالعات ریسا و شده نییتع دستمزد و حقوق

 بر مؤثر راتییتغ ریسا و بتیغ ،(مؤسسه با یشغل رابطه قطع) کار خاتمه اناًیاح ای و دستمزد و حقوق نرخ
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 در را موضوع تا شود داده اطالع دستمزد و حقوق یحسابدار رهیدا به عاًیسر یستیبا دستمزد و حقوق

 .ردیبگ نظر در دستمزد و حقوق ستیل میتنظ و محاسبات هنگام

 

 

 :تولید یزیر برنامه رهیدا( ب

 .کند یم هیته دیتول مرحله ای سفارش هر یبرا را دیتول برنامه رهیدا نیا 

 (پرسنل وخروج ورود کنترل رهیدا) کار اوقات ثبت رهیدا(ج

 اوقات مورد در کامل و حیصح مدارک ینگهدار و پرسنل خروج و ورود زمان کنترل رهیدا نیا فهیوظ

 دوره در کارکنان از کی هر کار اوقات دهنده نشان که یمدارک ینگهدار. باشد یم کارکنان از کی هر کار

( اطالعات) یها داده یآور جمع مراحل از مرحله نیومهمتر نیاول باشد ماهانه ای یهفتگ مشخص یها

 :شود یم استفاده ریز مدارک و لیوسا از کار نیا انجام یبرا. باشد یم دستمزد و حقوق ستمیس به مربوط

time card ساعت کارت

 مورد در ایگو و مسلم مدارک از یکی ندیگو یم زین ابیغ و حضور کارت آن به که ساعت کارت 

 جمع کار اوقات ثبت رهیدا توسط که ساعت کارت. باشد یم کار محل در کارکنان حضور عدم ای حضور

 دوره کی معموالً و بوده کارکنان از کی هر یپرسنل شماره و یخانوادگ ونام نام شامل گردد یم یآور

 به شروع ساعت دهنده نشان شده لیتکم ساعت کارت کی. ردیگ یم بر در را دستمزد و حقوق پرداخت

 ساعت زانیم نیهمچن و یکار نوبت ای روز هر در کارکنان از کیهر( خروج) کار وخاتمه( ورود) کار

 .گردد یم لیتکم زن ساعت نیماش لهیوس به ومعموالً باشد یم یکار اضافه
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 کارت از استفاده یامروز شرفتهیپ و یتالیجید زن ساعت ینهایماش ساخت که است حیتوض به الزم

 نیا خاص ییشناسا کوچک یکارتها را آن یوجا است دهیگرد منسوخ باًیتقر قبل فرم طبق ساعت

یا  دستگاههای انگشت زنی که صرفابا اثرانگشت ورود و خروج کارکنان را ثبت وضبط می  موضوع

 در که یمخصوص اریش از را کارت که است یکاف خروج و ورود هنگام وکارکنان. است گرفتهنماید،

یا در نوع انگشت زنی فقط اثر انگشت خودشان را که قبال دهند عبور شده هیتعب زن ساعت نیماش دستگاه

 دهیگرد رهیذخ دستگاه در الزم اطالعات. توسط دایره کارگزینی برای سیستم تعریف شده است ثبت نمایند

 رممکنیغ باًیتقر را استفاده سوء امکان دیجد یها وهیش از استفاده. گردند یم استخراج ماه هر انیپا در و

 .است ساخته

  time clock زن ساعت نیماش

 یرو بر کار محل در کارکنان حضور اوقات انعکاس و ثبت یبرا است یا لهیوس زن ساعت نیماش

 .کارکنان خروج و ورود به مربوط اطالعات رهیذخ ای ساعت کارت

 کارت شماره. شود یم داده اختصاص ساعت کارت شماره کی کارکنان از کی هر یبرا معموالً

 نیمسئول معموالً. باشد یم دستمزد و حقوق ستیل در کارکنان ییشناسا شماره عنوان به شده ذکر ساعت

 به و گردند یم مستقر زن ساعت نیماش محل یکینزد در کارکنان خروج و ورود هنگام کار اوقات ثبت

 کارکنان از کی هر که ندینما یم کنترل و نظارت کار اوقات ثبت حیصح نحوه از نانیاطم حصول منظور

 پس شده استخراج اطالعات ای زن ساعت یکارتها.نزنند کارت یگرید یجا به و زده را خود کارت فقط

 .گردند یم ارسال دستمزد و حقوق یحسابدار قسمت به کار اوقات ثبت رهیدا توسط دیوتأئ امضاء از

 :کار اوقات کارت
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 ژهیو تیاهم از گردد یم انجام سفارش صورت به آنها دیتول که یمؤسسات در شتریب کار اوقات کارت

 .است برخوردار یا

 کارت تا دهد اطالع مربوطه سرپرست به سفارش هر یبرا را خود کار، انجام زمان دیبا کارگر هر

 دیتول که یدیتول موسسات در. گردد دیتأئ تیدرنها و لیتکم حیصح طور به سرپرست توسط کار اوقات

 .ستین یازین کارت نیا به ردیگ ینم انجام سفارش صورت به

 

 :Payroll Department    دستمزد و حقوق رهیدا

 و هیته و کارکنان از کی هر یافتیدر خالص کسورات، ناخالص، دستمزد و حقوق نییتع و محاسبه

 رهیدا مثل دستمزد و حقوق با مرتبط ریدوا ریسا از دهیرس اطالعات براساس دستمزد و حقوق ستیل میتنظ

 حقوق یحسابدار رهیدا در مربوط مقررات و نیقوان تیبارعا و کار اوقات ثبت رهیدا و ینیکارگز

 یم انجام رهیدا نیهم توسط زین کارکنان دستمزد و حقوق پرداخت موارد اکثر در. ردیگ یم انجام ودستمزد

 .ردیگ

 صورت به بزرگ یحت و کوچک مؤسسات در دستمزد و حقوق ستیل میتنظ و هیته گذشته در چند هر

 پردازش یستمهایس لهیوس به مهم امر نیا زین کوچک مؤسسات همه در امروزه یول گرفته یم انجام یدست

 به مربوط مقررات و نیقوان نیآخر با منطبق و مناسب و خاص یافزارها نرم از استفاده با و یا انهیرا

 .ردیگ یم انجام دستمزد و حقوق

 کارکنان از کیهر یافتهایدر ، مربوط نیقوان نیآخر تیرعا و الزم مستندات از استفاده با رهیدا نیا

 مهیب حق ،یدارائ و مهیب به مربوط ومقررات نیقوان نیآخر استناد به سپس محاسبه را( ایمزا ریسا و حقوق)

 ،یقانون ای و یتوافق کسورات ریسا گرفتن درنظر با و نییتع را فرد هر حقوق اتیمال اناًیاح و کارگر سهم
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 از پس. دینما یم مشخص را کارکنان از کی هر به یپرداخت خالص و میتنظ را دستمزد و حقوق ستیل

 یدگیرس و مسئول مقامات ریسا نیوهمچن مؤسسه ریمد ،یامورمال مسئول کننده، میتنظ توسط ستیل امضاء

 جهت الزم مدارک ریسا همراه وبه صادر ست،یل یپرداختن خالص ستون جمع مبل  به چک فقره کی کننده،

 وجود جداگانه طور به پرداخت رهیدا که یصورت ودر دهد یم لیتحو پرداخت رهیدا به حقوق پرداخت

 شده رهیذخ صورت به امروزه) دستمزد و حقوق ستیل از نسخه کی همراه به را صادره چک باشد، نداشته

 از کی هر یپرداختن خالص مبل  تا دینما یم لیتحو کننده پرداخت بانک به( CD ای سکتید یرو بر

 .گردد زیوار دهیگرد افتتاح منظور نیهم به که آنان یبانک حساب به کارکنان

 .رسد یم نفعیذ ادارات حساب به دستمزد و حقوق کسورات پرداخت به نوبت حقوق پرداخت از بعد

 اداره حساب به یزیوار جهت ستیل اتیمال ستون جمع مبل  معادل چک فقره کی منظور نیهم به

 .دینما یم لیتحو مربوط یدارائ اداره به دستمزد و حقوق ستیل از نسخه کی همراه وبه صادر محل یدارائ

 حساب به زیوار جهت کارفرما سهم و کارگران سهم مهیب حق جمع معادل چک فقره کی نیهمچن

 به( یدولت بخش در) یدرمان خدمات مهیب اداره ای( یدولت ریغ بخش در) یاجتماع نیتأم مهیب سازمان

 .دینما یم لیتحو مربوط یاجتماع نیتأم مهیب سازمان

 از نسخه کی همراه به را کارکنان از کی هر دستمزد و حقوق به مربوط مستندات و مدارک رهیدا نیا

 .دینما یم یگانیبا دستمزد و حقوق ستیل

 : پرداخت رهیدا

 و حقوق پرداخت به مربوط فیوظا دستمزد و حقوق رهیدا از مستقل یا رهیدا مؤسسات از یبرخ در

 نباشد ریپذ امکان چک لهیوس به حقوق پرداخت مختلف لیدال به که یصورت در. دارد عهده بر را دستمزد

 ندارد وجود آنها یکینزد در بانک و بوده شهر از دور آنها تیفعال محل که یساز راه یشرکتها مثل
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 یبرا ازین مورد مبل  جمه زانیم به صورت نیا در. شود یم انجام ینقد صورت به حقوق پرداخت

 از کی هر حقوق خالص مبل  معادل و افتیدر بانک از نقد وجه دستمزد و حقوق خالص پرداخت

 یم داده قرار اند شده مرتب الفبا حروف ای کارمند شماره براساس که مخصوص یپاکتها در کارکنان

 و حقوق ستیل پرداخت قابل خالص ستون جمع با آن موازنه و پاکتها مبال  جمع کنترل از پس. شوند

 .شود یم اقدام کارکنان از امضاء اخذ و پرداخت به نسبت دستمزد

 حساب کی کارکنان از کی هر یبرا که است صورت نیا به پرداخت وهیش نیتر متداول و نیبهتر البته

 خالص جمع مبل  به ماه هر انیپا در و کرده افتتاح مؤسسه کینزد یبانکها از یکی نزد جداگانه یبانک

 بانک تا داده لیتحو بانک به ستیل از نسخه کی همراه به و صادر چک فقره کی کارکنان همه یپرداخت

 .دینما زیوار آنها حساب به را کارکنان از کی هر یپرداخت خالص مبل 

  Payroll Accounting: دستمزد و حقوق نهیهزی حسابدار

 ای یهفتگ روزانه، صورت به مؤسسه کارکنان به یپرداخت مبال  جمع از متشکل دستمزد و حقوق نهیهز

 انجام زانیم کارکرد، یروزها ای ساعات یمبنا بر که( هیپا حقوق) ثابت دستمزد بر عالوه. باشد یم ماهانه

 اضافه: لیقب از یگرید موارد شامل دستمزد و حقوق نهیهز. گردد یم محاسبه شده دیتول محصول ای کار

 و اوالد حق خواروبار، و مسکن حق ذهاب، و ابیا حق ت،یمأمور حق ،یکار شب ،یکار نوبت ،یکار

 ،یکارآموز یها نهیهز ،یمرخص دیبازخر د،یتول شیافزا پاداش ،(سال آخر پاداش) یدیع ،یمند عائله

 بر عالوه. باشد یم زین کارکنان به یواگذار مسکن و لیاتومب همچون ینقد ریغ یایمزا مؤسسه، از سهم

 موارد یبرخ در و یکاریب مهیب کارفرما، سهم یاجتماع نیتأم یها نهیهز دیبا دستمزد نهیهز به فوق موارد

 باال موارد همه ای یبرخ شامل دستمزد و حقوق نهیهز نیبنابرا. گردد اضافه زین کارکنان گانیرا یغذا نهیهز

 .شود یم دهینام یالسع حق قانون موجب به موارد نیا هیکل.باشد یم
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  دستمزد و حقوق به مربوط کار نیقوان

 یم پرداخت کارگر به کار انجام مقابل در که آنها مجموع ای نقد ریغ ای نقد وجوه از است عبارت:  مزد

 .شود

 ای کار انجام زانیم براساس که یصورت در و یساعت مزد باشد مرتبط کار انجام ساعات با مزد اگر

 باشد نیمع زمان در شده دیتول محصول ای کار انجام زانیم اساس بر چه چنان و کارمزد باشد، محصول

 .شود یم دهینام یساعت کارمزد

 یعال یشورا توسط سال هر آغاز در ارهایمع ریسا و یتورم طیشرا گرفتن نظر در با مزد حداقل: نکته

 .شود یم اعالم و نییتع کار

 از کمتر یکارگر چیه به یقانون ی شده نییتع ساعات در کار انجام یازا در موظفند انیکارفرما

 مزد تفاوت به ما ی هیتأد ضامن تخلف، صورت در. ندیننما پرداخت دیجد شده نییتع مزد حداقل

 نییتع مزد کارفرما، و کارگر نیماب یکتب قرارداد در اگر یحت باشند یم دیجد مزد حداقل و شده پرداخت

 .باشد یقانون مزد حداقل از کمتر شده

 که یصورت هر به ینقد ریغ یها پرداخت. شود پرداخت ینقد صورت به ستیبا یم حتماً مزد حداقل

 .شود یم یتلق مزد حداقل بر اضافه پرداخت عنوان به گردد یم ینیب شیپ قراردادها در
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 (مبنا حقوق) هیپا حقوق

 ریمغا که یقرارداد عقد لهیوس به ای و( یرسم کارگران یبرا) کار قانون تیرعا با که است یحقوق

 نییتع محصول واحد کی دیتول ای و کار ساعت کی انجام یبرا( یقرارداد کارگران یبرا) نباشد کار قانون

 :گرید عبارت به ای. شود یم پرداخت ماهانه معموالً و یهفتگ روزانه، ،یساعت صورت به و

 طرح که ییکارگاهها در شغل تبع به یپرداخت ثابت یایمزا و شغل مزد مجموع از عبارت ثابت مزد»

 که است ییایمزا شغل، تبع به یپرداخت ثابت یایمزا از منظور ده،ینگرد اجرا مشاغل یابیارز و یبند طبقه

 یایمزا مثل شود یم پرداخت کار یعاد ساعات در مزد میترم یبرا و کار طیمح ای شغل تیماه حسب بر

 «.آن رینظا و یسرپرست حق شغل، العاده فوق کار، یسخت

 را مبنا مزد ه،یپا و گروه مزد درآمده، اجرا به مشاغل یابیارز و یبند طبقه طرح که ییکارگاهها در

 .دهد یم لیتشک

 پاداش ،یمند عائله و اوالد حق خواربار، مسکن، نهیهز کمک: مثل یا زهیانگ و یرفاه یایمزا: نکته

 .شود ینم محسوب مبنا مزد و ثابت مزد جزو ساالنه سود از سهم و دیتول شیاقزا

 پرداخت نیا باشد ماهانه صورت به مزد پرداخت کارگاه، عرف ای قرارداد اساس بر که یصورت در

 .ندیگو یم حقوق آن به حالت نیا در که. ردیگ صورت ماه آخر در دیبا

 .شود پرداخت کارگر به و محاسبه روز 13 اساس بر دیبا ایمزا و حقوق روزه، 13 یماهها در: نکته
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 :کار مدت

. دهد یم قرار کارفرما اریاخت در کار انجام منظور به را خود وقت ای روین کارگر که است یزمان مدت

 .کند تجاوز روز شبانه در ساعت 8 از دینبا کارگران موظف کار ساعات

 یروزها از یبعض در را کار ساعات تواند یم آنها یقانون ندگانینما ای کارگران توافق با کارفرما البته

 ساعات مجموع که آن شرط به کند نییتع زانیم نیا از شتریب روزها گرید در و مقرر زانیم از کمتر هفته

 یدولت ریغ و یدولت بخش دو هر یبرا هفته در موظف کار ساعت. ) نشود شتریب ساعت 33 از هفته در کار

 .(است کسانی

 قهیدق 12 و ساعت 1 معادل یکار روز هر در کارگر موظف کار ساعت زانیم متوسط طور به: نکته

 .بود خواهد ساعت 11/1 یعنی

11/1 =1 ÷ 33  

 ساعت 11 و روز در ساعت 1 از دینبا موظف کار ساعات ،ینیزم ریز و آور انیز و سخت مشاغل در

 .دینما تجاوز هفته در

 یشورا توسط که بود خواهد یا نامه نیآئ موجب به ینیزم ریز و آور انیز و سخت یکارها نییتع

 و یاجتماع امور و کار یوزرا بیتصو به و هیته کار یعال یشورا و کار بهداشت و یفن حفاظت یعال

 .دیرس خواهد یپزشک آموزش و درمان بهداشت،
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 : شب کار و روز کار

. عصر و صبح کار مجموع یعنی باشد، 11 تا بامداد 1 ساعت از آن انجام زمان که است یکار روز کار

 (11 تا 33 از کارعصر ،33 تا بامداد 1 از صبح کار)

 .باشد 1 تا 11 ساعت از آن انجام زمان که است یکار شب کار

 ساعت مزد بر اضافه درصد 11 نباشند کار نوبت که یکارگران به شب در کار ساعت هر یبرا: نکته

 .شود یم پرداخت یعاد کار

 

 : مختلط کار

 مختلط، یکارها در شود واقع شب در یقسمت و روز در آن انجام ساعات از یبخش که هستند ییکارها

 .گردد یم یکار شب العاده فوق درصد 11 مشمول گردد یم واقع شب در که یساعات

 

 : ینوبت کار

 شب ای عصر ای صبح در آن یها نوبت دارد گردش ماه طول در که یکار از است عبارت یکارنوبت

 عصر و صبح در کارشان یها نوبت و کنند یم کار ینوبت طور به ماه طول در که یکارگران. شود یم واقع

 یصورت در و صد در 31 ردیگ قرار شب و عصر و صبح در کارشان نوبت چه چنان و درصد 32 شود واقع

 نوبت العاده فوق عنوان به یعاد دستمزد بر عالوه درصد 1/11 باشد شب و عصر و صبح در ها نوبت که

 .کرد خواهند افتیدر یکار
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 هفته در ساعت 33 ای و روز شبانه در ساعت 8 از کار ساعات است ممکن ینوبت یکارها در: نکته

 .شود شتریب ساعت 311 از دینبا یمتوال چهارهفته در کار ساعات جمع یول شود شتریب

 

 : یکار اضافه

 .دارد نام یکار اضافه کار قانون در شده نییتع ساعات از شیب کار انجام

 یم انجام ینیزم ریز و آور انیز و سخت کار ای شبانه کار که یکارگران به یاضاف کار ارجاع: نکته

 .است ممنوع دهند

 :است مجاز ریز طیشرا با کارگر به یاضاف کار ارجاع مشاغل ریسا در

 .کارگر موافقت( الف

 .کار اضافه ساعت کی یبرا یعاد کار ساعت هر مزد بر اضافه درصد 32 پرداخت( ب

 (ییاستثنا موارد در مگر. )نشود شتریب ساعت 3 از روز هر در کار اضافه ساعات( ج

 :کار قانون مشمول کارگران( سال آخر پاداش) یدیع

 سال کی نسبت به خود کارگران از کی هر به مکلفند کار قانون مشمول یها کارگاه انیکارفرما هیکل

 از کی هر به بابت نیا از یپرداخت مبل . بپردازند پاداش و یدیع عنوان به مزد، نیآخر روز 12 معادل کار

 .شود شتریب سال همان یقانون روزانه مزد حداقل روز 02 معادل از یستینبا سال هر انیپا در کارکنان

 سال آخر پاداش و یدیع حداقل=  12 × روزانه دستمزد حداقل
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 سال آخر پاداش و یدیع حداکثر=  02 × روزانه دستمزد حداقل

 روز 12 مأخذ به دیبا اند کرده کار کارگاه در سال کی از کمتر که یکارکنان به یپرداخت مبل : نکته

 نییتع سقف  از دینبا ماه هر یبرا یپرداخت مبل . گردد یم محاسبه سال در کارکرد امیا نسبت به و مزد

 .دینما تجاوز شده

 أتیه توسط سال هر انیپا در حقوق پرداخت هماهنگ نظام مشمول کارکنان( سال آخر پاداش) یدیع

 .شود یم اعالم و نییتع دولت

 :دیتول شیافزا پاداش

 بردن باال و عاتیضا لیتقل و بهتر تیفیک با و شتریب دیتول یبرا زهیانگ جادیا منظور به که است یمبلغ

 .شود یم پرداخت کارگران درآمد سطح

 .ندینما یم نییتع مبنا دیتول عنوان به ساله کی حداکثر دوره کی در را دیتول مقدار کی منظور نیا یبرا

 عاتیضا شیافزا سبب ای و کاال تیفیک و تیمرغوب کاهش موجب دینبا دیتول شیافزا نهیزم در کوشش

 .گردد مجاز حد از شیب( محصول و مواد)

 ای و تیفیک شیافزا ای عاتیضا کاهش توان یم ندارد وجود دیتول شیافزا امکان که ییها کارگاه در

 .داد قرار نظر مد را دو هر

 ای( مبنا دیتول به نسبت) دیتول شیافزا درصد با متناسب پاداش نیا بابت پرداخت قابل مبل  حداکثر

 مورد سال در کارگاه کارگران یمبنا مزد کل درصد 12 زانیم تا جمعاً ت،یفیک شیافزا و عاتیضا کاهش

 .بود خواهد نظر
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 : تیمأمور العاده فوق

 از لومتریک 12 حداقل مؤسسه به مربوط امور انجام یبرا کارگر که شود یم اطالق یمورد به تیمأمور

 تیمأمور العاده فوق. دینما توقف تیمأمور محل در را شب باشد ریناگز ای و شود دور یاصل کارگاه محل

 . باشد کارگران روزانه یمبنا مزد ای ثابت مزد از کمتر دینبا

 و غذا نیتأم نیهمچن و برگشت و رفت نهیهز ای لهیوس نیتأم یدولت ریغ و یدولت بخش دو هر در: نکته

 خواهد متبوع اداره ای کارفرما عهده به آن نهیهز ای و( ضرورت صورت در) شبانه توقف یبرا مناسب محل

 .بود

 : یمند عائله و اوالد حق

 : کار قانون نیمشمول یبرا( یمند عائله) اوالد حق

 .است پرداخت قابل فرزند 1 تا حداکثر ریز طیشرا داشتن صورت در( یمند عائله) اوالد حق

 .باشد داشته را( ماه 13) کار روز 112 مهیب حق پرداخت سابقه حداقل کارگر.1

 .لیتحص انیپا تا باشند داشته اشتغال لیتحص به ایو باشد کمتر سال 38 از او پسر فرزندان سن.2

 .نباشند کار به قادر یپزشک ونیسیکم یگواه طبق( تیمعلول) عضو نقص ای یماریب اثر در.3

 .اشتغال ای ازدواج از قبل تا دختر فرزند.4

 حقوق حداقل درصد32) بود خواهد روزانه مزد حداقل برابر 1 معادل فرزند هر یبرا اوالد حق مبل 

 ( ماهانه
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 .باشد یم اوالد حق همان بخش نیا در یمند عائله حق از منظور: نکته

 دلخواه به همسر حق عنوان به را یمبلغ ماهانه طور به انیکارفرما از یبرخ است حیتوض به الزم

 .باشد یم کار قانون در نظر مورد( یمند عائله) اوالد حق رازیغ مورد نیا که ندینما یم پرداخت

 حداکثر متبوع، اداره ینیکارگز به والدت یگواه ارائه و فرزند تولد محض به بخش نیا در اوالد حق

 .است پرداخت قابل اول فرزند 1 تا

 یدائم همسر کی به فقط یمند عائله حق ،یدائم همسر کی از شیب داشتن صورت در:  یمند عائله

 .گردد یم قطع یمند عائله حق پرداخت ،یو طالق ای همسر فوت صورت در. ردیگ یم تعلق

 یم تعلق یمند عائله حق ریز طیشرا از یکی داشتن با شاغل زنان به:  شاغل زنان یمند عائله حق

 .(است یضرور ازدواج بودن یدائم.)ردیگ

یپزشک ونیسیکم یگواه طبق شوهر کار انجام ییتوانا عدم.1

 شوهر فوت.2

  ها یمرخص و التیتعط

 .باشد یم مزد از استفاده با کارگران یهفتگ لیتعط روز جمعه روز

 کار نوع حسب که ییها کارگاه ادری و یاتوبوسران برق، آب، رینظ یعموم خدمات به مربوط امور در

 روز حکم در روز همان شود نییتع یهفتگ لیتعط یبرا یگرید روز مستمر طور به ن،یطرف توافق ایو

 .است یاجبار درهفنه نیمع روز کی لیتعط حال هر وبه بود خواهد یهفتگ لیتعط
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 یلیتعط از استفاده عدم مقابل در کنند یم کار جمعه یروزها بیترت نیا به عنوان هر به که یکارگران

 .کنند یم افتیدر مزد بر اضافه درصد 32 جمعه روز

 .بود خواهد یکار اضافه العاده فوق درصد 32 زمشمولین یرسم لیتعط یروزها ریکاردرسا انجام

   معادل کارگر یهفتگ لیتعط روز مزد باشد روز 1 از کمتر هفته کاردر یروزها که یدرصورت

 .بود خواهد هفته در کار یروزها در یو یافتیدر حقوق ای مزد مجموع

 لیتعط روز دو از کارگرانشان یقانون کار ساعت 33 و هفته در کار روز 1 انجام با که ییها کارگاه

 .بود خواهد کارگران روزانه مزد با برابر یهفتگ لیتعط روز دو از کی هر مزد کنند، یم استفاده یهفتگ

 دارند را مزد افتیدر استحقاق ،یمرخص و یرسم التیتعط جمعه یروزها یبرا کارمزد کارگران

 درهرحال یپرداخت مبل . آنهاست کار ماه نیآخر کارکرد یروزها در آنها کارمزد نیانگیم محاسبه، ومأخذ

 صورت به ای دارد استمرار جنبه آنها تیفعال که ییها کارگاه در. باشد یقانون مزد حداقل از کمتر دینبا

 استفاده با یرسم التیتعط و یمرخص از استفاده حق یساعت مزد مشمول کارگران کنند یم تیفعال یفصل

 .دارند را مزد از

 امیا مزد باشد یمساو روز هر مزد مجموع و یعاد کار ساعات تعداد که باشد یطور کار نوع گاه هر

 در کارگر یساعت مزد نیانگیم محاسبه، مأخذ صورت نیا ریغ در. است کار یروزها مزد معادل مذکور

 .باشد یقانون مزد از کمتر دینبا حال درهر یپرداخت مبل . بود خواهد یو کار ماه نیآخر یروزها

 حساب به کارگران یرسم التیتعط جزء( بهشتیارد 33) کارگر روز کشور، یرسم التیتعط بر عالوه

 جمعاً جمعه روز 3 احتساب و مزد از استفاده با یعاد مشاغل کارگران انهیسال یاستحقاق یمرخص. دیآ یم

 . شد نخواهد محسوب ساالنه یمرخص امیا جزء لیتعط یروزها ریسا. است ماه کی
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 به مزبور یمرخص. باشد یم هفته 1 آور، انیز و سخت مشاغل کارگران ساالنه یاستحقاق یمرخص

 .شود یم محاسبه افتهی انجام کار مدت نسبت

 .شود یم نییتع کارکرد یماهها حسب یفصل کارگران یاستحقاق یمرخص

 رینظا و دانشگاه دیاسات و نیمعلم مثل یآموزش کارکنان شامل ساالنه، یاستحقاق یمرخص یکل بطور

 .شود ینم آنها

 .گردد یم منظور یاستحقاق یمرخص جزء( یساعت یمرخص) کار روز کی از کمتر یمرخص:  نکته

 

  دستمزد و حقوق کسورات

 .شوند یم میتقس یقانون کسورات و یتوافق کسورات به یکل بطور

 : یتوافق کسورات

 حقوق از دستمزد و حقوق ستیل هیته زمان در کارفرما و کارگر نیب توافق ای قرارداد طبق که یمبالغ

 .گردد یم کسر کارمند ای کارگر

 : یتوافق کسورات از یبرخ

مسکن وام اقساط.1

یضرور وام اقساط.2
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یتعاون شرکت به یبده.3

مساعده.4

ها پرداخت شیپ.5

کارمند ای کارگر سهم انداز پس.6

...(و دولت کارکنان رهیذخ وصندوق ها انجمن تعاون، صندوق) ها تیعضو حق.7

هیریخ امور و امداد صندوق.8

یلیتکم مهیب.9

 به کارکنان ازین علت به ماه هر انیپا از قبل معمول طور به که است حقوق از یبخش مساعده از منظور

 یم کسر آنها حقوق از کامل طور به ماه همان دستمزد و حقوق ستیل هیته زمان در و شودیم پرداخت آنان

 .گردد

 : پرداخت شیپ

 از دستمزد و حقوق ستیل هیته زمان در و باشد گرفته انجام یکار نکهیا از قبل است یمبلغ پرداخت

 .گردد یم کسر حقوق

 : یقانون کسورات

 به ای یقانون یها مصوبه اساس بر و مربوط یسازمانها طرف از یندگینما به کارفرما که است یمبالغ

 .دینما یم پرداخت نفعیذ یسازمانها به و کسر کارکنان حقوق از دادگاه حکم

 : است شرح نیا به یاساس یقانون کسورات
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 یتبع وافراد یاصل شده مهیب بابت مهیب سرانه و یخصوص بخش در کارگر سهم یاجتماع مهیب.1

 .یدولت بخش در 3 درجه

دستمزد و حقوق اتیمال  .2

(اتیاجرائ) اجرا صندوق به کارگر یبده.3

نظام مشمول یدولت بخش در یبازنشستگ حق.4

 : اتیاجرائ

 ای کارگر یبده ای مهیجر بابت یقانون مراجع ای دادگاه حکم موجب به که شود یم گفته یمبالغ به

 اجرا صندوق حساب به و کسر کارگر حقوق از کارفرما لهیوس به دیبا گرید اشخاص ای کارفرما به کارمند

 .گردد زیوار( یدادگستر احکام یاجرا واحد حساب)

 در. نمود برداشت دادگاه حکم موجب به هم آن را مزد حداقل بر مازاد توان یم تنها بابت نیا از: نکته

 کارگر مزد کل  از دینبا مجرد کارکنان یبرا و مزد کل  از دینبا متأهل کارکنان یبرا مبل  نیا هرحال

 .شود شتریب کارمند ای

 مهیب

 عنوان به یمبلغ پرداخت با و بوده یاجتماع نیتأم مقررات مشمول راسأ که است یشخص: شده مهیب

 .دارد را قانون نیا در مقرر یایمزا از استفاده حق مه،یب حق

 قانون نیا موضوع یایمزا از شده مهیب تبع به که هستند یاشخاص ای شخص: شده مهیب خانواده

 .کنند یم استفاده
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 : است ریز مارد شامل شدگان مهیب از یاجتماع نیتأم مهیب سازمان یها تیحما

هایماریب و حوادث برابر در تیحما .1

یماریب امیا دستمزد غرامت پرداخت .2

یباردار امیا دستمزد غرامت پرداخت .3

(یجزئ و یکل) یکارافتادگ از یمستمر پرداخت .4

یبازنشستگ یمستمر پرداخت .5

یکاریب مهیب یمقرر پرداخت .6

عضو نقص غرامت پرداخت .7

یمتوف شدگان مهیب به دفن و کفن نهیهز کمک پرداخت .8

(بازماندگان یمستمر) یمتوف شده مهیب طیشرا واجد بازماندگان به یمستمر پرداخت .9

 مربوطه مقررات طبق یمند عائله و ازدواج یها کمک از قانون نیا نیمشمول نیهمچن.11

 .شد خواهند برخوردار

 .دهد یم انجام خود یقانون فیتکل از خارج سازمان که یجنب یتهایحما ریسا از یبرخ

 -گرانید به یمستمر و شدگان مهیب به یضرور وام پرداخت – شدگان مهیب به ازدواج وام پرداخت

 فرزندان به یدانشجوئ وام و گرانید یمستمر و بازنشستگان به...  و یدیع ،یاساس یکاالها بن پرداخت

 .آنان

www.irhesabdaran.ir



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 120

 به آن موضوع یایمزا از استفاده یبرا یاجتماع نیتأم قانون حکم به که است یوجوه:  مهیب حق

 .گردد یم پرداخت یاجتماع نیتأم سازمان

 مهیب مشمول دستمزد و حقوق درصد 12 معادل یاجتماع نیتأم سازمان به یپرداخت مهیب حق مجموع

 1 و کارفرما سهم یاجتماع مهیب درصد 12 و کارگر سهم یاجتماع نیتأم مهیب آن درصد 1 که. باشد یم

 .است کارفرما سهم یکاریب مهیب درصد

 کارگر ناخالص دستمزد و حقوق از دستمزد و حقوق کسورات از یکی عنوان به کارگر سهم درصد 1

 وبه گردد یم محاسبه کارگر مهیب مشمول دستمزد و حقوق یبرمبنا فقط گرید درصد 11 و. گردد یم کسر

 .گردد یم ثبت دفاتر در و یشناسائ کارفرما یها نهیهز از یکی عنوان

 : مهیب حق محاسبه مشمول اقالم

وحقوق دستمزد .1

الزحمه حق و کارمزد .2

الشاوره حق .3

 مرکز، از خارج ،یکار نوبت ،یکار ،شبیکار اضافه شغل، العاده فوق: شامل ینقد یایمزا .4

ذهاب و ابیا حق مسکن، حق خواروبار، کار،حق یسخت

یاستحقاق یمرخص و لیتعط امیا مزد .5

مستمر ریغ یها پاداش .6

آنها رینظا و ثابت یها العاده فوق .7

هینقل لهیوس مسکن، پوشاک، خوراک، مانند نقد ریغ یایمزا .8
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 اضافه به و کرده کسر را مقرر مهیب حق مه،یب مشمول یایمزا و وجوه هیکل از است مکلف کارفرما

 .دینما پرداخت سازمان به خود سهم

 و یاجتماع نیتأم مهیب سازمان به کارکنان حقوق مهیب حق پرداخت و مربوطه ستیل لیتحو مهلت

 لیتعط روز ای جمعه در روز نیآخر اگر. باشد یم بعد ماه روز نیآخر تا حداکثر یکاریب مهیب صندوق

 نیا ریدرغ داشت خواهد مهلت زین یلیتعط از بعد روز، نیاول یادار وقت انیپا تا ردیگ قرار یگرید یرسم

 .گردد یم مهیجر مشمول صورت

. است ستیل افتیدر خیتار از ماه 1 حداکثر ستیل مدارک و اسناد به سازمان یدگیرس مهلت

. دینما یم وصول را تفاوت مابه و داده انجام را یقانون اقدامات اختالف ای نقص مشاهده درصورت

 .باشد یم درآمد کل مأخذ به مهیب حق دارند یم افتیدر کارمزد که یشدگان مهیب درمورد

 یکاریب مهیب

 با است مکلف یاجتماع نیتأم سازمان و است یاجتماع نیتأم یها تیحما از یکی یکاریب مهیب

 یکاریب مهیب یمقرر شوند یم کاریب قانون نیا مقررات طبق که یشدگان مهیب به مقرر، مهیب حق افتیدر

 توسط که باشد یم مهیب مشمول یایمزا و حقوق درصد 1 زانیم به یکاریب مهیب حق.دینما پرداخت

 .شود یم پرداخت و نیتأم کارفرما

 یکاریب مهیب یمقرر افتیدر طیشرا

 .باشد کار به آماده و شده کاریب اراده و لیم بدون شده مهیب .1

 به که یکسان یاستثنا به. )باشد داشته را مهیب حق پرداخت سابقه ماه 1 حداقل شدن کاریب از قبل .2

.(شوند یم کاریب...  و یسوز آتش جنگ، زلزله، ل،یس مثل رمترقبهیغ و هیقهر حوادث بروز علت

www.irhesabdaran.ir



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 122

 یآمادگ ،یاجتماع وامور کار ادارات به یکاریب مراتب اعالم با یکاریب خیتار از روز 12 ظرف .3

 داشتن با روز 12 بعداز مراجعه. ) دهد اطالع آن مشابه ایو یتخصص کار به اشتغال یبرا را خود

.(است ریپذ امکان ماه 1تا اختالف حل أتیه صیتشخ و موجه عذر

 ماه دو هر و نموده شرکت کار اداره یسو از شده نییتع یسوادآموز و یکارآموز یها دوره در .4

 .دینما میتسل یاجتماع نیتأم شعب به را کالس در شرکت یگواه بار کی

 یکاریب مهیب یمقرر پرداخت مدت

 پرداخت یکل سابقه براساس ماه 12 حداکثر نیمتکلف و نیمتأهل یبرا و ماه 11 حداکثر نیمجرد یبرا

 یکاریب مهیب یمقرر از استفاده مدت حداکثر:باشد یم ریز شرح به مهیب حق

 نیومتکلف نیمتأهل                    نیمجرد            مهیب حق پرداخت سابقه

 ردیگ ینم تعلق ردیگ ینم تعلق ماه 1تا

 ماه 31 ماه 1  ماه 13 تا ماه 1 از

 ماه 38 ماه 31  ماه 312 تا ماه 11از

 ماه 11                          ماه 38               ماه 382 تا ماه 313 از

 ماه 11                ماه 11                ماه 132 تا ماه 383 از
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 ماه 12 ماه 11          باال به 133 از

 

 :هستند یمستثن قانون نیا مقررات شمول از ریز یگروهها که دیباش داشته توجه

  یکل افتادگان کار از و بازنشستگان .1

 یاریاخت شدگان مهیب و آزاد مشاغل و حرفه صاحبان .2

 یخارج اتباع .3

 مهیب ستیل

 هستند مکلف حقوق کنندگان پرداخت یعنی باشد یم دستمزد و حقوق یقانون کسورات از یکی مهیب

 و نیقوان و پوشش تحت مهیب نوع گرفتن نظر در با(  ماه هر انیپا معموالً) دستمزد و حقوق ستیل میتنظ

 به خود سهم مهیب حق همراه به مقرر موعد در و نموده محاسبه را کارکنان سهم مهیب حق مربوطه مقررات

 .ندینما زیوار یدرمان خدمات مهیب اداره ای یاجتماع نیتأم مهیب سازمان حساب

 حق پرداخت برگ همراه به را دستمزد و حقوق ستیل از نسخه کی مقرر موعد در است الزم نیهمچن

 ستیل لیتحو و نفعیذ مؤسسات حساب به مهیب حق پرداخت مهلت. )دینما لیتحو گر مهیب مؤسسه به مهیب

 .(باشد یم بعد ماه روز نیآخر تا ماه هر به مربوط

 فرم خود ازین و ضرورت برحسب یا مؤسسه هر و ندارد یمشخص و ثابت فرم حقوق ستیل چون

 یریجلوگ منظور به یاجتماع نیتأم مهیب سازمان دهد، یم قرار استفاده مورد و یطراح آن یبرا را یخاص

 ازین مورد اطالعات به توجه با و تر عیسر و تر راحت و بهتر کنترل و یاحتمال اشتباهات و مشکالت از
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 آن از استفاده به ملزم را آنان و داده قرار خود پوشش تحت مؤسسات اریاخت در و هیته را یخاص فرم خود

 .است کرده

 اتیمال

 یاقتصاد یها تیفعال سود از یبخش ایو دولت به جامعه یدرآمدها از یبخش انتقال واقع در اتیمال

 ساخته فراهم دولت را سود و درآمد نیا به یابیدست امکانات و ابزار رایز. گردد یم دولت بینص که است

 یم سوق یاجبار انداز پس کی به را مردم دولت یاتیمال نیقوان عادالنه و حیصح یاجرا با واقع در. است

 استفاده تناسب به جامعه افراد که است یاجتماع نهیهز نوع کی اتیمال ف،یتعر نیتر یکل در امروزه. دهد

 ومناسب مهم یابزارها از یکی اتیمال نیهمچن. ندیبنما را آن پرداخت تقبل دیبا یاجتماع نهیهز نیا از

 .باشد یم درآمد عادالنه عیتوز یبرا ها دولت

. شود یم گرفته نظر در درآمد مهم منابع از یکی عنوان به اتیمال کشور، هر( بودجه) یمال برنامه در

 درآمد شیافزا رغمیعل که اند دهیگرد میتنظ یطور رانیا کشور در آن یبعد یها هیاصالح و یاتیمال نیقوان

 .دهد انتقال تر مرفه اقشار به و برداشته جامعه درآمد کم افراد دوش از را یاتیمال بار کشور، یاتیمال

 امور وزارت عهده به مقرر یها اتیمال وصول و کشور یاتیمال نیقوان حیصح یاجرا مهم فهیوظ

 :است ریز شرح به ها اتیمال انواع کشور، یاتیمال نیقوان براساس. باشد یم یدارائ و یاقتصاد

 میمستق یها اتیمال .1

 میرمستقیغ یها اتیمال .2

 یم وصول افراد درآمد و یدارائ از مربوطه نیقوان تیرعا با ییها اتیمال:  میمستق یها اتیمال

 .باشد یم درآمد بر اتیمال و یدارائ بر اتیمال وشامل گردد
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 و کاالها متیق به مربوط نیقوان تیرعا با که است ییها اتیمال:  میمستق ریغ یها اتیمال

 .گردد یم منتقل کننده مصرف به و دهیگرد اضافه خدمات

  آن اتیمال محاسبه نحوه و ایمزا و حقوق یبند طبقه

 : حقوق درآمد یبند میتقس

 ینقد مستمر -الف

 ینقد ریغ مستمر -ب

 ینقد مستمر ریغ -ج

 ینقد ریغ مستمر ریغ -د

 ماهه همه و شده آورده کارگر ای کارمند( ینیکارگز حکم) یحقوق حکم در که است یموارد: مستمر

 .گردد یم پرداخت

 گردد ینم دیق کارگر ای کارمند( ینیکارگز حکم) یحقوق حکم در که است یموارد: مستمر ریغ

 ،یکار ماه انیپا از قبل یعنی. شود پرداخت سال یها ماه یبرخ در است ممکن خاص طیشرا وتحت

 .است چقدر آن مبل  و ردیگ یم تعلق یکارکنان چه به ستین معلوم

 قانون طبق. شود یم پرداخت رانیا یاسالم یجمهور مملکت جیرا وجه به که است یموارد: ینقد

 مستمر طور به ینقد یها پرداخت از یبرخ. شود پرداخت ینقد صورت به ستیبا یم حتماً حقوق حداقل

 .شود یم پرداخت مستمر ریغ طور به گرید یبرخ و



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 126

 پوشاک و خواروبار مثل ییکاالها و کارفرما طرف از شده یواگذار لیاتومب و مسکن: یرنقدیغ

 .ردیگ یم قرار کارمند ای کارگر اریاخت در مزد برحداقل مازاد از یبخش عنوان به که است

 حقوق اتیمال مشمول درآمد

 قبل مستمر ریغ و مستمر از اعم شغل به مربوط یایمزا و( یاصل مزد ای یمقرر)  حقوق از است عبارت

 .میمستق یها اتیمال قانون در مقرر یها تیمعاف کسر از پس و کسور وضع از

  حقوق اتیمال مشمول درآمد محاسبه نحوه

 درآمد اتیمال سپس و محاسبه را حقوق مستمر درآمد اتیمال ابتدا حقوق، درآمد اتیمال محاسبه یبرا

 از اعم حقوق مستمر درآمد است الزم منظور نیهم به. میزن یم جمع هم با و محاسبه را حقوق رمستمریغ

 جهینت در. مینمائ محاسبه را نقد ریغ و نقد از اعم حقوق مستمر ریغ درآمد جمع نیهمچن و رنقدیغ و نقد

 جمع تا میبزن جمع نقد یایمزا و حقوق با و آورده دست به را رنقدیغ یایمزا ینقد معادل است الزم

 .میآور دست به رمستمریغ و مستمر کیتفک به را حقوق درآمد

 دستمزد و حقوقی ها ستمیس

زمان بر یمبتن یها ستمیس  .1

یکار پارچه یها ستمیس.2

پاداش بر یمبتن یها طرح.3

 زمان بر یمبتن یها ستمیس
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 محل در حضور ساعت یمبنا بر کارکنان از کی هر به که دارند هیتک اصل نیا بر ها ستمیس گروه نیا

 کار ساعت هر یبرا باالتر دستمزد نرخ پرداخت ستمهایس نیا در. شود یم پرداخت دستمزد و حقوق کار،

 .است متعارف و یعاد کامالً یامر یهفتگ ای و روزانه یعاد کار ساعات بر مازاد

  یکار پارچه یها ستمیس

 در. نامند یم یکار پارچه ستمیس را شده دیتول تعداد اساس بر دستمزد پرداخت ستمیس یطورکل به

 .ردیگ یم تعلق پاداش آن بر مازاد داتیتول به و نییتع هدف عنوان به دیتول مقدار کی ستمیس نیا

 پاداش بر یمبتن یها رحط

 .باشد یم بهتر و شتریب دیتول یبرا کارکنان در زشیانگ جادیا ها طرح نیا بر حاکم اساس اصل

 : دستمزد و حقوق به مربوط اسناد صدوریی توانا

 و کارفرما سهم یاجتماع مهیب گرفتن نظر در و دستمزد و حقوق ستیل در مندرج اطالعات براساس

 و پرداخت شیپ کنندگان افتیدر ستیل -آنها انهیماه اقساط و وام کنندگان افتیدر ستیل ،یکاریب مهیب

 ... و مساعده

 :شود یم زده دفاتر در ریز یها ثبت

 حق کارفرما، سهم یاجتماع مهیب حق مثل حقوق ناخالص جمع با است برابر دستمزد و حقوق نهیهز

 ... و یکاریب مهیب

 :ستیل میتنظ ثبت
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 ×××  دستمزد و حقوق نهیهز

 ××× یپرداختن اتیمال                     

 ×××        یپرداختن مهیب                  

 ×××         یپرداختن وام                  

 ×××            مساعده  

 ×××          پرداخت شیپ                

 ×××              اتیاجرائ                     

 ××× یپرداختن خالص                 

 ... ماه دستمزد و حقوق ستیل میتنظ ثبت

 : دستمزد و حقوق یعنی حسابها گرفتن نظر در با دستمزد و حقوق ستیل میتنظ ثبت

 ××× دستمزد و حقوق نهیهز

 ×××          یپرداختن اتیمال                      

 ×××          یپرداختن مهیب                         

 ×××        یافتنیدر وام                             

 ×××          یپرداختن حقوق                      
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 دفاتر در زین یکاریب مهیب و کارفرما سهم یاجتماع مهیب ستیبا یم حقوق ستیل میتنظ هنگام نیهمچن

 .گردند ثبت

 ××× %(12) یاجتماع مهیب نهیهز

 ×××         %(1) یکاریب مهیب نهیهز

 ×××  یپرداختن مهیب                         

 ... ماه در کارکنان یکاریب مهیب و یاجتماع نهیهز ثبت

 : پرداخت ثبت

 .مربوطه ادارات حساب به اتیمال و مهیب حق پرداخت و کارکنان دستمزد و حقوق پرداخت ثبت

 ×××    یپرداختن خالص

 ×××        بانک                

 ... ماه در کارکنان حقوق پرداخت ثبت

 ×××   یپرداختن اتیمال

 ×××   یپرداختن مهیب

 ×××       بانک                 
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 و مهیب پرداخت ثبت.) یدارائ اداره به اتیمال و یاجتماع نیتأم سازمان به مهیب حق پرداخت ثبت

 (مربوطه ادارات حساب به..  ماه حقوق اتیمال

 : یدیتول مؤسسات در ستیل میتسه ثبت

 حساب «دستمزد و حقوق نهیهز» حساب یبجا ستیل میتنظ بابت ثبت هنگام یدیتول مؤسسات در

 میتسه تیبا زین یثبت پرداخت، و میتنظ یها ثبت بر عالوه و شود یم بدهکار «دستمزد و حقوق کنترل»

 یم بستانکار مبل  همان به را «دستمزد و حقوق کنترل» حساب ثبت نیا در ردکهیگ یم صورت ستیل

 . میکن

 ×××        ساخت انیجر در یکاال کنترل

 ×××                            ساخت سربار کنترل

 ×××     یالتیتشک و یادار بخش دستمزد نهیهز

 ×××        فروش و عیتوز بخش دستمزد نهیهز

 ××× دستمزد و حقوق کنترل                               

 دستمزد و حقوق نهیهز صیتخص ثبت

 موجود یتمهایآ محاسبه یدرست از نانیاطم و دستمزد و حقوق محاسبه در سهولت یراب

 یفرمول و یطراح اکسل با دستمزد و حقوق برنامه ید یس کی دستمزد و حقوق ستیل در

 .است شده یده
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  sheet دو در دستمزد و حقوق ستیل در موجود نیعناو شده یطراح ی برنامه نیا در

 :است شده یده فرمول ریز شرح به

Sheet  ودستمزد حقوق ستیل: 

 در. گرددیم نییتع کار اداره توسط ساالنه که است کارمند هر یقانون حقوق: هیپا حقوق

 مبل  است خواربار مسکن، حق ،یکارگر بن شامل که هیپا حقوق حداقل 3180 سال

 . باشد یم الیر 222/312/1

 نییتع هیپا حقوق حداقل از شیب یمبلغ توانند یم توافق صورت در کارمند و کارفرما

 .کنند پرداخت هیپا حقوق عنوان به را کار اداره لهیبوس شده

 حداقل که باشد یم الیر 222/312/1 مبل  فرض شیپ طور به برنامه نیا در هیپا حقوق

 .است کار اداره توسط شده نییتع ودستمزد حقوق

 افتیدر فرزند هر بابت الیر 111112 معادل یاوالد حق تواند یم کارمند هر: اوالد حق

 اوالد حق فرزند1 از شیب به باشد یم فرزند 1 تا اوالد حق یدارا فرزندان تعداد حداکثر. کند

 .ردیگ ینم تعلق

 هر یازا به لومتریک 12 از شیب مسافت با تیمأمور یبرا کارمند هر به: تیمأمور حق

 .ردیگ یم تعلق تیمأمور حق الیر 222/322 تیمأمور روز
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 را کار اضافه ساعت هر دستمزد دیبا ابتدا در یکار اضافه محاسبه یبرا: یکار اضافه

 :باشد یم ریز فرمول بصورت که. کرد محاسبه

 (هیپا حقوق ÷ 112) ×  = کار اضافه ساعت هر دستمزد

 دستمزد تا کرده ضرب یکار اضافه ساعات در را کار اضافه ساعت هر دستمزد سپس

 :ریز فرمول طبق. دیآ بدست کار اضافه

 کار اضافه ساعت × کار اضافه ساعت هر دستمزد=  کار اضافه دستمزد

پاداش: مبلغی است که مدیر یا مافوق بنابر صالح دید خود به کارمند یا کارگر پرداخت می 

.کند

 یم پاداش و یکار اضافه و تیمأمور حق اوالد، حق ه،یپا حقوق شامل: ایمزا و حقوق جمع

 .باشد

 نیا چون شود ینم لحاظ خواربار و مسکن حق ، یکارگر بن ایمزا و حقوق جمع در: نکته

 .است شده لحاظ کار اداره توسط هیپا حقوق در قبالً اقالم

 از پس ماه هر انیدرپا و شودیم پرداخت یجار ماه کی یط که است یپرداخت: مساعده

 .شودیم پرداخت مساعده هیپا حقوق  تا.شودیم کسر کارمند دستمزد از مساعده افتیدر
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. شودیم کسر ودستمزد حقوق جمع از کارگر سهم مهیب فقط دستمزد و حقوق ستیل در: مهیب

 .شودینم لحاظ ودستمزد حقوق ستیل در یکاریب سهم مهیب و کارفرما سهم

 .باشد یم ایمزا و حقوق جمع% 1 معادل کارگر سهم مهیب

 ایومزا حقوق اگر. ردیگ یم تعلق الیر 3111222 از شیب ایومزا حقوق یبرا اتیمال: اتیمال

 جمع از اتیمال عنوان به آنرا مازاد% 32 اتیمال محاسبه یبرا باشد الیر 3111222 از شیب

 .شود یم کسر ایومزا حقوق

 .باشد یم% 32 مناطق ریسا در و% 1 اتیمال محروم مناطق در: نکته

 .شودیم کسر یو حقوق از یکار روز کی معادل بتیغ روز هر یازا به هرکارمند: بتیغ

Sheet  بتیغ و یکار اضافه دستمزد: 

 یم محاسبه کار اضافه بابت کارگر ای کارمند دستمزد قسمت نیدرا: یکار اضافه دستمزد

 ضرب یکار اضافه ساعات در و کرده محاسبه را کار اضافه ساعت هر دستمزد ابتدا در. شود

 ساعت هر دستمزد آوردن بدست نحوه. ) شودیم محاسبه کار اضافه کل دستمزد تا شودیم

 .(است شده داده حیتوض یکار اضافه قسمت در کار اضافه

 فرمول از بااستفاده چون باشدینم الزم کارمند کد و یاسام کردن وارد قسمت نیدرا:نکته

 قسمت نیا به شده درج ودستمزد حقوق ستیل قسمت در که  اول ستون سه اطالعات همان

 .گردد یم ارسال
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 از دیبا بتیغ بابت که یمبلغ تا کرده وارد را بتیغ ساعات و روزها قسمت نیا در: بتیغ

 .دیآ دست به شود کسر ودستمزد حقوق

 کی معادل بتیغ ساعت هر یازا به و( ساعت 8) یکار روز کی معادل بتیغ روز هر یازا به

 .شودیم کسر یو حقوق از ه،یپا حقوق(  ) وچهلم ستیدو
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دفتر روزنامه و

 سیستم گزارشگری
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مهشتفصل   

سیستم گزارشگری دفتر کل
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مطالب کلی

 موردنیاز بهنگام کردن دفترکل وتهیه گزارش برای کاربران درون عملیات پردازش اطالعات

  سازمانی وبرون سازمانی

روش های افزایش کارایی واثربخشی فعالیت های گزارشگری ودفترکل

 شناسایی تهدیدهای عمده فعالیت های گزارشگری ودفترکل وارزیابی کفایت روش های متعدد

هاکنترل داخلی برای مقابله با این تهدید

مطالعه مدل داده یکپارچه منابع رویدادها وکارگزاران

در این فصل عملیات پردازش اطالعات برای بهنگام کردن دفتر کل وسیستم گزارشگری برای خالصه 

 کردن نتایج  فعالیت های بنگاه اقتصادی تشریح میشود.

ازمنابع مختلف زیراستیکی از وظایف اصلی دفترکل گردآوری ، سازماندهی ،وطبقه بندی داده ها 

3سیستم های فرعی چرخه حسابداری  .اطالعات معامالت ورویدادهای عادی فراهم شده ازطریق

.اطالعات فعالیت های تامین مالی وسرمایه گذاری ازقبیل انتشاریاخرید اوراق قرضه وخرید وفروش 1

سهام یا اوراق قرضه فراهم شده توسط دایره خزانه داری

1ه ای تهیه شده توسط دایره بودجه.اطالعات بودج

3ثبت های اصالحی انجام شده توسط دایره حسابداری.

دفترکل وفعالیت های گزارشگری

 .بهنگام کردن دفترکل:3

نخستین فعالیت سیستم دفترکل بهنگام کردن آن است بهنگام کردن شامل انتقال ثبت های دفتر روزنامه به 

 حساب های مربوط دردفترکل است.

 ای مزبور ازدومنبع زیر بوجود می آیند:ثبت ه

 سیستم های فرعی حسابداری ☺

www.irhesabdaran.ir



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 138

بطور نظری دفترکل رامی توان باهرثبت حسابداری بهنگام کرد امادرعمل سیستم های فرعی حسابداری 

معموالخالصه ثبت های دفتر روزنامه راکه نشان دهنده معامالت ورویدادهای انجام شده دریک دوره  

 وز، هفته، یا ماه( به دفتر کل منتقل کرده وآن را بهنگام می کنند. زمانی معین است)ر

 خزانه داری☺

دایره خزانه داری باایجاد ثبت های روزنامه برای رویدادهای غیرمعمول )مانند انتشاریابازخرید اوراق 

 ند.قرضه، خرید یافروش سهام، ویا تحصیل سهام خزانه، وانتقال آنها به دفتر کل( آن رابهنگام میک

.انتقال ثبت های اصالحی1

 دومین فعالیت سیستم دفتر کل انتقال ثبت های اصالحی مختلف است.ثبت های اصالحی پس

ازتهیه تراز آزمایشی اولیه توسط دایره حسابداری ارایه می شوند.

طبقه قرار می گیرند. 1ثبت های اصالحی در 

3 دوره مالی برای رویدادهایی که تحقق پیدا .اقالم تعهدی نشان دهنده ثبت های ایجادشده درپایان

کرده اند اما بابت آنها هنوز وجه نقدی پرداخت یا دریافت نشده است.)ثبت های درآمد بهره 

 تحقق یافته ودستمزد پرداختنی(

1 اقالم انتقالی به دوره های آینده نشاندهنده ثبت های ایجاد شده درپایان دوره مالی برای.

تحقق پیدا کرده اند اما بهای آنها در دوره های قبل پرداخت شده رویدادهای است که 

 است)مستهلک کردن بخشی از پیش پرداخت(

1 اقالم برآوردینشاند هنده هزینه هایی هستند که درچندین دوره زمانی اتفاق میافتند )هزینه.

 استهالک هزینه مطالبات مشکوک الوصول(

3*د که نشان دهنده تفاوت بین ارزش واقعی تجدید ارزیابی ثبت های رابوجود می آور

وارزش دفتری یک دارایی یا تغییر در اصول حسابداری است)تغییر روش ارزیابی 

موجودی کاال یا کاهش ارزش موجودی کاال(

1 اصالح اشتباهات نشان دهنده ثبت هایی است که آثار اشتباهات مشاهده شده دردفتر.

 کل را ازبین می برد

www.irhesabdaran.ir



 دکتر فرهاد شاه ویسی | عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

 سیستم های اطالعاتی حسابداری 139

ی مالی :. تهیه صورت ها1

شامل:سومین فعالیت سیستم گزارشگری ودفتر کل تهیه صورت های مالی است.

3تهیه صورت حساب سود وزیان.

 1     تهیه صورت حساب سودوزیان انباشته.

1تهیه ترازنامه.

3تهیه صورت گردش وجوه نقد. 

1تهیه یادداشت های همراه صورت های مالی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهنگام کردن دفترکل.زمان بندی 3
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 اطالعات دفتر کل برای تهیه گزارش های ادواری عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد،به طور

سنتی بیشتر شرکت ها گزارش های مزبور را برای کاربران داخلی بصورت ماهانه وبرای کاربران 

دفتر کل در عمل برون سازمانی بصورت فصلی تهیه میکنند. به همین دلیل بسیاری از سیستم های 

تنها ماهی یکبار بهنگام  می شوند اما این روش دومشکل به وجود می آورد .

.به دلیل اینکه مانده دفتر کل بالفاصله بعد ازانتقال ماهانه خالصه ثبت های دفتر کل روزنامه بهنگام 3

های میان دوره ای میشود مدیریت نمی تواند از آن بعنوان یک منبع  اطالعاتی مهم برای تجزیه وتحلیل 

استفاده کند.در گذشته چنین برنامه ریزی های مداوم ومستمری ضرورتی نداشت اما امروزه باپیشرفت 

سریع اقتصاد جهانی مدیریت باید همواره در راستای اهداف استراتژیک  خود برعملکرد مالی شرکت 

باشند درواکنش به تغییرات محیطی  نظارت دقیق کرده وآن رابطور مداوم ارزیابی کند. شرکت ها باید قادر

 به سرعت برنامه های خودرا اصالح کرده یا تغییر دهند.

.شکل دوم بهنگام کردن ادواری دفتر کل این است که هرگونه تاخیر یا بروز مشکل در فرآیند بهنگام 1

 سازی ماهانه باعث تاخیر درتهیه وارایه صورت های مالی میان دوره یی می شود.

ستن ماهانه حساب ها.پردازش ب1

بسیاری ازشرکت هادرجستجوی شیوه یی برای افزایش سرعت پردازش بستن ماهانه حساب های •

خودهستند با این همه، صورتحساب سودوزیان ماهانه که دوهفته قبل تهیه شده است برای انجام 

فوری اقدام های اصالحی فایده وسودمندی کمتری دارد.

پردازش بستن حسابها، زمان بیشتری را برای کارکنان دایره ی حسابداری عالوه براین کاهش زمان •

فراهم میکند تاباتحلیل بیشتر داده ها وتعیین روزهای مهم، پیشنهادهای الزم را به مدیران عملیاتی 

 ارایه کنند.

شرکت موتورال هشت روز صرف پردازش بستن حساب های خود کرد 3081برای مثال درسال•

 به دو روز کاهش یافت3001دت درسالدرحالیکه این م

یک راه برای افزایش سرعت پردازش بستن حساب های شرکت ها،حذف هم پوشانی سیستم های •

 فرعی سیستم اطالعاتی حسابداری ویکپارچه کردن آنهاست.
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.گزارشگری مالی 1 

شرکت راکاهش بااستفاده ازفن آوری ارتباطات می توان زمان وهزینه ی تهیه وانتشار صورت های مالی 

داد 

 اهداف کنترلی تهدیدها وروش های کنترلی

اهداف کنترلی سیستم گزارشگری ودفترکل  شبیه چرخه های دیگر سیستم اطالعاتی حسابداری است که 

 درفصل های پیشین مورد بحث قرار گرفته اند:

 همه ثبت های بهنگام کردن دفتر کل، دارای مجوز صحیح هستند.3

 ت شده در دفتر کل، معتبر هستند. همه رویدادهای ثب1

 .همه رویدادهای معتبر ومجاز در دفتر کل، ثبت شده اند1ط

 .همه رویدادهای مربوط به دفترکل ، به نحو صحیحی ثبت شده اند3

 .داده های دفتر کل، درمقابل سرقت یا ازبین رفتن محافظت  می شوند1

 انجام میشوند..فعالیت های سیستم دفتر کل، به طور کارآمد وموثر 1

تهدیدها آثار وروش های کنترلی  درچرخه  گزارشگری  ودفتر کل
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مزایای مدل داده یکپارچه :

بهبود سیستم پشتیبان تصمیم گیری.مدل داده ای گسترده یکپارچه می تواند به میزان قابل توجهی 

رسیدن به منافع مزبور،به خاطر داشته  سیستم پشتیبان تصمیم گیریهای مدیریتی را بهبود بخشد.برای

باشید که چگونه فهرست حساب سیستم سنتی دفتر کل  تجزیه وتحلیل داده های هزینه ای را 

محدود میکند. معموالهزینه ها درحسابی ثبت وذخیره می شوند یامنعکس کننده ماهیت هزینه 

ظیفه آن )مانند دایره استخدام( )مانند مسافرت  برای استخدام کارکنان( ویا نشان دهنده ماهیت و

می باشند.

درحالت اول تهیه  گزارش ازهزینه های مسافرت آسان است اما تشخیص اینکه چه میزان ازهزینه 

 های مزبور مربوط به دایره استخدام است بسیار مشکل است.
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است اما درحالت دوم نیز تهیه گزارش که نشان دهنده هزینه های دایره استخدام است بسیار آسان 

تهیه گزارشی که کل هزینه های  مسافرت را منعکس کند مشکل است برای حل این مشکل، 

درسیستم دفتر کل، فایل شماره حسابهای تفصیلی تری که ماهیت  وهدف هر هزینه را بخوبی 

نشان دهد طراحی واجرا میشود.بنابراین حساب های مستقلی  برای هزینه های فروش مسافرت  

اما نقطه ضعف این روش گستردگی فهرست حساب ها وافزایش ارقام حساب ها  خواهد داشت.

که منجر میشود یادگیری وکاربری صحیح فهرست حساب ها برای مدیران وکارمندان مشکل 

 باشد.افزون بر این قابلیت تجزیه وتحلیل بیشر داده ها به همان سرفصل ها محدود می شود.

از بروز مشکالت مزبور جلوگیری کرده وانعطاف پذیری  درمقابل مدل داده گسترده یکپارچه،

 بیشری برای تجزیه وتحلیل داده ها  دارد.

o      
یکپارچه کردن اطالعات مالی وغیر مالی:

دومین مزیت مدل داده ای گسترده یکپارچه، این است که یکپارچه کردن اطالعات مالی وغیرمالی را آسان 

میکند.مدیریت اثربخش وکارآمد دریک بنگاه اقتصادی نیازمند اطالعات متنوع )معیارهای مالی 

ارشد شرکت وغیرمالی(عملکرد آن بنگاه بوده ویک نوع اطالعات به تنهایی کافی نیست درعوض مدیریت 

به ارزیابی متوازن نیاز دارد که تصویری چند بعدی ازعملکرد شرکت ارایه کند. ارزیابی متوازن گزارشی 

نوآوری وآموزش ومشتری نشان -عملیات داخلی–است که عملکرد بنگاه اقتصادی را از چهارجنبه مالی 

 میدهد.

فراهم ساختن امکان استفاده اززنجیره ارزش مجازی

 زش مجازی ارزش مورد نظر ازاجرای سه فعالیت اصلی زیربه دست می آید.درزنجیره ار

 گرد آوری اطالعات -3

 ترکیب ویکپارچه کردن طبقه بندی -1

 ارایه اطالعات به مشتریان-1
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 مرحله انجام می شود.1زنجیره ارزش مجازی، در 

های فیزیکی خود  مرحله اول عینیت: زمانی رخ میدهد که یک شرکت به آسانی به اطالعات فعالیت

دسترسی داشته باشد. این حالت مستلزم وجود یک بانک اطالعاتی گسترده یکپارچه است تا مدیریت  

بتواند  به اطالعات تمامی فعالیت های تجاری شرکت دسترسی داشته باشد

است در مرحله دوم انعکاس: نیازمند استفاده ازفن آوری اطالعات  برای اجرای فرآیند ها دردنیای مجازی 

حالیکه فر آیند های مزبور درگذشته تنها در دنیای واقعی انجام میشوند.برای مثال شرکت بوئینگ  ودیگر 

شرکت های سازنده هواپیما برای آزمایش های طرح های جدید بجای استفاده از تونل های واقعی ازروش 

 شبیه سازی استفاده میکنند.

ی روابط جدیدبا مشتریان :هنگامی رخ میدهد که شرکت ها مرحله سوم ایجاد زنجیره ارزش مجازی طراح

 از اطالعات  خود برای ارایه خدمات جدید به مشتریان استفاده میکنند. 

برای مثال شرکت های سازنده خودرو می توانند صفحه داخلی وب سایت  خود را به شیوه یی طراحی 

 دید خودرو رابدهد.کنند که به مشتریان اجازه رانندگی آزمایشی با مدل های ج
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www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir


