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 سالمهمراهان وبسایت هدفکار 

قصهههد داریههه   هههما را  "کههه  حسهههابدار  بعهههد بشههه ا  رو حسهههابدار  سیسههه   "در مقالههه  
 آ  ا ک ی . "حسابدار  سیس   بررسی در مه  گام پ ج" با

 در ای  مقال  نکات ذیل را بررسی می ک ی :
 

 چیست ؟ حسابداریسیستم  :اول گام

 حسابداریاهداف سیستم  دوم: گام

 حسابداری از روش دستی تا سیستمی)کامپیوتری(تم سیس سوم: گام

 آن برای سازمان  نتیجهو  سیستم حسابداریچهارم:گام 

 حسابداريسیستم فرآيند  پنجم:گام 

 
 
 

 حسابدار  یار  نماید. گزار اتامیدوارم ای  مقال   ما را در مسیر رسیدن ب  
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 چیست ؟ سیستم اطالعاتی حسابداریاول:گام 
  دب ثبت عبق  ییق  هه اسههایك  ا  عر  یسهه   اعالعا یك سههیعبارت اسههت ا    حسههابدار 

ك  ههدگههان ا  ار اسههههههه  ههاد یههاعالعههات م م را در ا   یمههال  دادهههایههرو  ص و گزار ههههههه ر ی لخ
 دهد.یقرار م یمال  هاصورت

ل  پردا ش یا  عوامل وابسههه   اسهههت ك ، ب  وسههه  ا، مجموع  عالعا ی حسهههابدار سهههیسههه   ا
  ر یگ ی صهههههم  و اعالعات مب ا  مؤثر بر واحد  جار   دادهایرو ی، آثار مالیمال  دادهایرو

 ك  دگان(.ب  اس  اد  یاعالع رسان یع یدهد )یك  دگان قرار مار اس  اد یرا در ا  
  حسهههابدار  یسههه   اعالعا یسههه یاسهههت، هدم عموم یسههه   اعالعا یك سهههی  حسهههابدار 
و فراه  كردن  یك  دگان  ارجب  اسههههههه  اد   ، گزار ههههههه ر یبه  الزامات قانون ییپهاسهههههههخ و

ات مسههههههه مر و ا خاذ یجهت ك  رل عمل یك  دگان دا لاسههههههه  هاد   ا  برایهاعالعهات مورد ن
 با د. یمات مؤثر می صم
 اهداف سیستم اطالعاتی حسابداریدوم:گام 
 دو هدم عمد  است:  دارا  ت حسابدار س   اعالعایس
  یقانون  ا های  نیات و  امی.ارائ  اعالعات در  صوص عمل1
 (. ر یگ ی صم  برا یرسان)اعالع  ر یگ ی صم  .ارائ  اعالعات برا2
 رد:یت عمد  صورت گید دو فعالی  دو هدم بایدن ب  ایرس  برا

، دی  ) امل صور حساب  ر یاول  امل اس اد و مدارك ستم:یس یهایورود ییالف( شناسا
  دادهایرو یو ...( و آثار مال  نقد  هایها و پردا  یاف ید در یصههههور حسههههاب فروش، رسهههه

   مؤثر بر واحد  جار 
ل و ثبههت، یهه  و  حلیه،  جز  ر یگو انهدا   یم طق  ههها)براسههههههها  روش ب( پردازش اطالعاا 

 ص(.یع و  لخی،  جم ب دعبق 
د یبا یمال  دادهایسههههههه   پردا ش مبهادمت و رویسهههههههطالعاا :روجی داده هاا و انتیجاه  (ج
  ی  ع را  أمیذ  ب  گروهها  گزار هههه ر   ا  برای ههههود ك  اعالعات مورد ن یعراح  اگون ب 

 ك د.
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ا  یههههمورد ن ی، فراه  سهههههههههها    اعالعههههات مههههالی ههههد پردا ش اعالعههههات مههههالیفرا ی روج
ع   یذ  ر گروههای، كارك ان و سهههایونگذاران، اعطاك  دگان وام و اع بار، مراجع قان یسههرما

ک  در ادام  ب  صهههههههورت کامل ر  با هههههههدیم یمال  هاق ارائ  گزارشیا  عر   واحد اق صهههههههاد
  وضیح ارائ   واهد  د.

 تم اطالعاتی حسابداری از روش دستی تا سیستمی)کامپیوتری(سیسسوم:گام 
را یدارد،    یط اعالعات مالیب   هههههرا یو پردا ش اعالعات، بسههههه    آور ان خاب روش جمع

 ود  مان اس  اد   ود  یلیك  بالفاصل  گزارش نشود   ی، در صور یا  اعالعات مال یبر 
رو  یخ اسههه  اد  اسهههت( ا  ای ار   دارا ی هههود، )اعالعات مالیار ش میرا ا  دسهههت داد  و ب

   آنها مشخص گردد. یا  دور     اوب  هیضرورت دارد، جهت ارائ  اعالعات مورد ن
 وان ا  یك  دگان ما  ب  اعالعات و در واسهههت اسههه  اد یبا  وج  ب   مان ن در مؤسهههسهههات

 پردا ش اعالعات اس  اد  نمود.  ان (، برای)را ی یا ما ی یس   دس یس
ل  یو ر( بوسههههیان  )كامپیبدون د الت را ی  اعالعات مالی، كلیسهههه   پردا ش دسهههه یدر سهههه

  یا   هیمورد ن یمال  هازارش  و پردا ش  هههههههد  و گیه ه یدسهههههههت، اسههههههه هاد و مهدارك مهال
 گردد.یم

  انیافزار با اسههههه  اد  ا  راق نرمیا  عر  ی  اعالعات مالی، كلی یسههههه   پردا ش ما هههههیدر سهههه
 گردد.ی  میا   هیمورد ن یمال  هاو ر(، پردا ش  د  و گزارشی)كامپ
 و دستاورد آن برای سازمان  سیستم حسابداریچهارم:گام 

ر د ساایسااتم حسااابداریسههیل  حسههابداران، مسهه لزم اسهه قرار بکارگیر  دانش حسههابدار  بو
 موسسات است. 

ا  در هر اندا   و با هر  ههکل حقوقی باید سههیسهه می را بکارگیرد ک  رو، هر موسههسهه ا  ای 
گیر  را بهه  موقع فراه  آورد و در ا  یههار اعالعههات مههالی قههابههل اع مههاد و موثر در  صهههههههمی 

آید ک  سهههههههیسههههههه     اعالعات ه  امی بدسهههههههت میدهد. ای  گونک  هدگهان قراراسههههههه  هاد 
 ریز  و ب حو صحح نیز ادار   ود. حسابدار  درست عرح

 لی و  دما ی است. ر  دار  س  عملکرد اعالعا ی، ک  ر هر سیس   حسابدا
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مهم ری  عملکرد سههیسهه   حسههابدار  یا نقش مسههلط آن عملکرد اعالعا ی اسههت. ب  ای  
آید ک  ب   ر یب  یر عمل اعالعا ی ب   هههمار میدلیل، حسهههابدار  اسهههاسههها ی  سهههیسههه   

 ک د:می
 ورود اطالعا  به سیستم حسابداری-1

معههامالت، عملیههات مههالی و رویههدادههها  دارا  اثرمههالی م بع ورود اعالعههات بهه  سهههههههیسههههههه   
 حسابدار  است. 

نظیر فههاک ور فروش، فههاک ور  ریههد، رهه  و برگهه  واریز وجهه  نقههد بهه  بههانهه    مثبتااه ماادر 
م م برا  ورود اعالعات ب  سهههیسههه   حسهههابدار  را فراه  و رجوع ب  سهههوابق آن   اعالعات 

 واند برا  ک د، بطور  ک  موسههههسهههه  میپذیر میثبت  ههههد   ا سههههرم شههههاا معامل  را امکان
ب  اسهههه اد و مدارب م ب   آن در   بررسههههی صههههحت و  ائید ارقام م عکت در صههههور ها  مالی

 آی د  دست یابد.
 در سیستم حسابداری پردازش اطالعا  -2

ر دفتاعالعات  ام و پراک د  وارد هههههد  ب  سهههههیسههههه   حسهههههابدار ، اب دا ب   ر یب وقوع در 

عبق  ب د  و سرانجام ب  اعالعات مطلوب و قابل اس  اد   فترکلثبت، سپت در د  روزنامه
  ود.  بدیل می

بی  ر  یا  رکی واند دسهه ی، کامپیوپردا ش یا فرآوردن اعالعات در سههیسهه   حسههابدار  می
 ا  ای  دو سیس   با د. 

مدیران ی  موسس  باید ا  رو ها  موثر برا  ثبت رویدادها  مالی در مدارب حسابدار ، 
 مطمئ   وند. 

در غیرای صههورت، صههور ها  مالی  صههویر کامل و صههحیحی ا  ن ایج عملیات و وضههعیت مالی 
 موسس  ارائ  نخواهد داد. 

ان ثبت سههریع و صههحیح  مام رویدادها  مالی را در دف ر سههیسهه   حسههابدار  کارآمد، امک
رو نام  و هم  ی  ان قال ب  موقع و صهههههههحیح رویدادها  مذکور را ب  حسهههههههابها  دف ر کل 

 ک د. فراه  می
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  روجی یا محصول سیستم حسابداری-3
محصهول هر سیس   حسابدار  گزار ها  گوناگون است ک  ا   جمیع و  لخیص اعالعات 

 آید. بدست میپردا ش  د  
گیر   واند در  صهههههههمی ک هد ه  امی میاعالعها ی که  سهههههههیسههههههه   حسهههههههابهدار  فراه  می

 ک  دگان ا  آن موثر با د ک  ا  ویژگیها  کی ی  اصی بر وردار با  د. اس  اد 
مهم ری  ویژگیهها  کی ی اعالعهات مالی عبار  د ا  مربوب بودن، قابل اع ماد بودن، کامل 

ن، صههههههحیح بودن، قابل فه  بودن، قابل  ائید بودن و دا هههههه   قابلیت بودن، ب  موقع بود
 مقایس  است. 

ده د، گیریها   ود مورد اسههههه  اد  قرار میا  آنجاک  مدیران ای  اعالعات را برا   صهههههمی 
 م م است ای  اعالعات ب  سرعت  هی   ود و  امل ارقام صحیح نیز با د. 

کامل ب  ثبت سریع و صحیح رویدادها  مالی  سرعت  هی  و صحت اعالعات مالی بس  ی
 در دفا ر حسابدار  دارد.

 دهد:یرا نشان م  س   حسابدار یك سی یان اعالعات مالیر جر ینمودار   
 
 
 
 

 

 

 

 

 ی روج  پردازش  یورود
-مههههداركواعههههالعههههات

   مربوب ب :یاول
   د ، یهههمهعهههامالت ) ر

 فروش، ...(
 یات مالیعمل 
 دارا  دادهههههایههههرو  

 یاثر مال

   ل یهههو   حل  یههه جز
 یمال  دادهایرو
 دادهههایههثبهت رو  

 یمال
   ب دعبق  
 صیع و  لخی جم 
 گزارشی ه   

 :یمال  هاگزارش 
    انیصورت سود و 
  را نام  

 هههاص   ههههاگزارش 
 تیر یمد
 هههار گزارشیسههههههها  
 ا یمورد ن یمال

https://hadafkar.com/Unemployment-Insurance
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 یک ی :در ادام  فرآی د حسابدار  را باه  بررسی م

 حسابداريسیستم فرآيند پنجم:گام 

نقط   روع فرآي د حسابداري  ماني است ك  يك رویداد اق صادي  وسط سيس   
  گردد. ود و ب  صورت يك رويداد حسابداري ثبت مياعالعا ي حسابداري   اسايي مي

هايي ك  رويدادهاي حسابداري را پردا ش در سيس   اعالعا ي حسابداري مالي، فعاليت
ده د. ا  نظر م هومي رر   حسابداري  امل   حسابداري را  کل میك  د، رر مي

  ش مرحل  است.

 ثبت روزنامه-1

ك د. معمومً ثبت رو نام  اولي  مرحل  رر   حسابداري است ك  رويداد را ثبت مي 
هايي  حت  أثير ك د ك  ر  حساب خصي رويداد مربوب را  جزي  و  حليل و  عيي  مي

 ود و رويداد را ب  ك د ك  ر  حسابي بدهكار يا بس انكار ميمشخص ميگيرند، قرار مي
 ك د.  ر يب  مان وقوع در دف ر رو نام  ثبت مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 1دف ر رو نام  عمومی                                    ص ح  
 بس انكار بدهكار عطف  رح  اريخ

 1  رداد
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 

 
 

 وج  نقد
 سهام سرماي 

 
 بابت ان شار سهام ب  صورت نقدي

 
 

  مي 
 سا  مان
 وج  نقد

 اس اد پردا   ي
 

 ريد  مي  و سا  مان ك  بخشي ا  
آن ا  عريق اس اد بل د مدت  أمي  

  د  است.

 200000 
 
 
 
 
 

20000 
00000 
 
 
 

 
200000 

 
 
 
 
 
 

10000 
00000 
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 انتقال از دفتر روزنامه به دفتر كل-2

هاي دف ر رو نام  را ب  دف ر در مرحل  دوم يع ي ان قال، سيس   اعالعا ي حسابداري ثبت
ا  ا  هم  رویدادها   أثيرگذار بر روي هر حساب ك د. دف ر كل  الص كل م  قل مي

 است. 

 ر يب  ماني گزارش  وند بر حسب نوع  ب ابراي  بعد ا  ان قال، رویدادها ب  جاي اي ك  ب 
 وند. اي  مرحل  امكان  لخيص  أثير رويدادهاي  أثيرگذار بر سا مان را حساب گزارش مي

 ك د. فراه  مي

 صفحه دفتر كل براي يك حساب
 شماره حساب                                        نام حساب

  اريخ
 
 

  انكاربس عطف  رح  اريخ بدهكار عطف  رح

        

 
 

 ر ك  د ك   امل اعالعا ی   صيليها ا  دف ر معي  نيز اس  اد  ميهم  ي  اك ر سا مان
 براي ك  رل جمع دف ر كل است.

  تهيه تراز آزمايشي-3  
 هي   را  آ مايشي مرحل  سوم رر   حسابداري است. در عول هر دور  حسابداري، 

دادي بسيار  ياد ا  رويدادها را در دف ر رو نام  ثبت و هاي اعالعا ي حسابداري  عسيس  
بعد ب  دف ر كل ان قال مي ده د. سيس   قبل ا   هي  گزار ها  حسابداري،  أثير هم  

 ك د. رويدادها را در  را  آ مايشي  الص  مي
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 تراز آزمايشي                                                       

 نمونهشركت 
 تراز آزمايشي

 1331 رداد  31
 مار  
 حساب

 بس انكار  بدهكار  ع وان حساب 

   ریال 02700  وجو  نقد  110
   1200  حسابهاي درياف  ي  130
   4000  حق الزحم  درياف  ي   140
   0100  موجودي ملزومات  100
   270  پيش پردا ت بيم   180
   20000   مي   210
   00000  سا  مان  220
 ریال 000    اس هالك انبا    سا  مان  230
   72000  هيزات ج  240
 1200    اس هالك انبا     جهيزات  200
 000    حقوق و دس مزد پردا   ي  340
 314    بهر  پردا   ي   300
 00000    پیش دریافت  دمات  380
 00000    اس اد پردا   ي  410
 100000    سهام سرماي    010
 12200    درآمد حاصل ا   دمات  010
   0000  قوق و دس مزدهزي   ح  710
   000  هزي   ملزومات  720
   1200  هزي   اس هالك  جهيزات  730
   000  هزي   اس هالك سا  مان  810
   20  هزي   بيم   820
   314  هزي   بهر   010

    
234814 

 ریال
 

234814 
 ریال
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 هاي اصالحي ثبت-4
هاي اصالحي است. گاهي اوقات حسابداران ال ثبتمرحل  رهارم در رر   حسابداري اعم

هاي دور  با هاي رو نام  را در پايان دور  گزار  ري ب  م ظور  طابق هزي  اي  ثبت
 ك  د. مي ها، اعمالهاي كسب  د  نا ي ا  اي  هزي  درآمد

م  اهاي گذ    مربوب ب  معامالت ثبت  د  در دف ر رو نهاي اصالحي، ا  با ساير ثبت
ك د، آنها را در دف ر هاي اصالحي را   هي  ميك  د. حسابدار يا دف ردار ثبترا اصالح مي

ك د. ا  اي  عريق، ماند  ك د و در نهايت آنها را ب  دف ر كل م  قل ميرو نام  ثبت مي
  وند.  وند،  عديل ميحسابهايي ك  در  را  آ مايشي نشان داد  مي

 
 اريتهيه گزارشهای حسابد-5

مرحل  پ ج  در رر   حسابداري  هي  گزار ها  حسابداري است. اگر سيس   قبل ا  اي  
 .  ودمرحل  اب دا  را  آ مايشي دي ري  هي  ك د  هي  گزار ها  حسابداري آسان ر مي

رون در اي   را  جمع س ون بدهكار و بس انكار، اصالحات انجام  د  در مرحل  رهارم را 
گوي د. حسابداران ا  عريق سابداران ب  آن  را  آ مايشي اصالح  د  ميك د و حم عكت مي

 ك  د.  را  آ مايشی اصالح  د ، گزار ها  حسابداري را  هي  مي
 صور  سود و زيان                                                                 

 شركت تحقيقاتي الف
 صور  سود و زيان

 31 13 رداد  31به براي ماه منتهي 
 ریال 12200    درآمد حاصل ا   دمات

     هزي   ها:
   ریال 0000  هزي   حقوق و دس مزد 
   000  هزي   ملزومات 

   1200   جهيزات –هزي   اس هالك 
   000  سا  مان –هزي   اس هالك 

   20  هزي   بيم 
   314  هزي   بهر 

 0030    جمع هزي   ها
 ریال 2001    لصسود  ا
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 ترازنامه                                                                                     

 شركت تحقيقاتي الف
 ترازنامه 

 31 13 رداد  31
 دارایيها

       دارایيهاي جاري:
 ریال 02700      وج  نقد    
 1200      حسابهاي درياف  ي    
 4000       ي درياف  يحق الزحم   حقيقا    
 0100      موجودي ملزومات    
 270      پيش پردا ت بيم     

 73270      جمع كل دارائيهاي جاري        
       اموال ما ي  آمت و  جهيزات:

   20000     مي     
     00000   سا  مان    

کسر مي  ود. اس هالك انبا            
  سا  مان

 000  00000   

     72000    جهيزات    
كسر مي  ود: اس هالك انبا            

  جهيزات
 1200  70800   

      100300 
 223070       جمع دارایيها

 ریال

 بدهيها و حقوق صاحبان سهام
       بدهيهاي جاري:

 10000      اس اد پردا   ي )حص  جاري(    
 000      يحقوق و دس مزد پردا       
 314      بهر  پردا   ي    
 00000      پیش دریافت  دمات    

 00014      جمع بدهيهاي جاري        
       بدهيهاي بل دمدت:

 00000      اس اد پردا   ي )حص  بل دمدت(    
       حقوق صاحبان سهام:

سههه   100دمر ،  100سهههام ب  ار ش اسههمي     
 م  شر  د 

   100000   

   2001    سود انبا       
      102001 

 جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام
     223070 

 ریال
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 بستن حسابها-6
ها  حسابداري، حسابداران سوابق حسابداري را براي دور  گزار  ري بعد ا  ارای  گزارش 

هاي معكو  دف ر هاي ا   امي و ثبتك  د ك   امل ان قال دادن ثبتبعدي آماد  مي
 رو نام  ب  دف ر كل است. 

هاي ا   امي و بس   حسابها، ماند  حساب درآمد و هزي   را ب  حساب  الص  سود ثبت
ك د. ماند  اي  حساب ك  مساوي سود  الص است ب  حساب سود ) يان( و  يان م  قل مي

 د.  ونبعدي ص ر مي ها براي دور  ود و ا  اي  عريق ماند  اي  حسابانبا    م  قل مي
ك  د، ا  آن جهت هاي معكو  را نيز ب  دف ر كل م  قل ميافزون بر اي  حسابداران ثبت

هاي اصالحي  عهدي و ان قالي دف ر گوي د رون عكت ثبتهاي معكو  ميب  آنها ثبت
 هاي معكو  ماند  حسابهاي  عهدي و ان قالياند. ثبترو نام  هس  د ك  قبالً انجام  د 

هاي دور  قبل ب  دور   ود ك  درآمدها و هزي  ك  د و اعمي ان حاصل ميرا دوبار  ايجاد مي
 یابد.بعد ان قال نمی

 مراحل چر ه حسابداري                                             
  اسايي ر داد اق صادي و ثبت آن ب   ر يب  مان وقوع ب  صورت  -ثبت رو نام  -1

 داد حسابداري.يك روي
ان قال كل رويدادهاي ثبت  د  ب   ر يب  مان ب  دف ري ك  حسابها بر  -ان قال -2

  وند.حسب نوع حساب ن هداري مي
  هي  ادواري فهرست حسابها و ماند  مربوب ب  آنها. - را  آ مايشي -3
بت ثاعمال ثبت هاي دف ر رو نام  برا    اسايي اقالم  عهدي،  -ثبت هاي  عديلي -4

 اقالم ان قالي و اصالح ا  با .
 ها  حسابداري ا  عريق  را  آ مايشي اصالح  د .  هي  گزارش -گزار ها -0
  هي  سوابق حسابداري براي دور  گزار  ري آ ي. -بس   حسابها -0
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