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حسابداري دانش فنی پایه  

 

 

بر اسـاس مـدارك کشـف شـده قـدمت حسـابداري در جهـان         *
سال است. در ایران نیز مـدارك حسـابداري    6000نزدیک به 

 قرن قدمت، گواه دارد.  25دست آمده به به
هـاي تجـاري   در ایران اولین قانون تجاري که در آن از شـرکت  *

باشـد. سـپس در سـال    مـی  1303صحبت شده، قانون سـال  
قوانین تجـاري خاصـی بـه تصـویب رسـید کـه در آن        1304
 1310هاي تجاري به اختصار بیان شده است. در سـال  شرکت

ها به تصـویب رسـید، کـه هـدف آن وضـع      قانون ثبت شرکت
هاي موجود و تطبیـق آن بـا   براي ثبت شرکتمقررات خاصی 

قـانون تجـارت    1311مقررات قانون تجـارت بـود و در سـال    
 گیرد.تصویب شد که کماکان مورد استفاده قرار می

حسابداري دانشی است که هدف آن ارائه اطالعات مالی دربارة  *
هاي گیريکنندگان براي تصمیمیک واحد اقتصادي به استفاده

 باشد. اسخگویی میاقتصادي و پ
  

 1 کارت
 1فصل 

 

 هدف حسابداري
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: کلیات1فصل   

 

 

هـاي تجـاري   در ایران اولین قانون تجاري که در آن از شرکت )1
 باشد؟صحبت شده، قانون چه سالی می

 ها در چه سالی به تصویب رسیده است؟ قانون ثبت شرکت )2
 است.  ……قدمت حسابداري در جهان نزدیک به  )3
 هدف حسابداري را تعریف کنید؟ )4

 
هـاي تجـاري   در ایران، اولین قانون تجاري که در آن از شرکت )1

 باشد.می1303صحبت شده، قانون سال 
 به تصویب رسیده است. 1310ها در سال  قانون ثبت شرکت )2
بر اساس مـدارك کشـف شـده قـدمت حسـابداري در جهـان        )3

 سال است. 6000نزدیک به 
ي دانشی است که هدف آن ارائه اطالعات مالی درباره حسابدار )4

هاي گیريکنندگان براي تصمیمیک واحد اقتصادي به استفاده
 باشد.  اقتصادي و پاسخگویی می

  

 1 کارت
 1فصل 

 

 هدف حسابداري
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حسابداري دانش فنی پایه  

 

 

هاي اولیه را از روي اسناد و مـدارك مثبتـه در   حسابداران داده *
 کنند. افزارهاي حسابداري ثبت میدفاتر و نرم

هـاي مـالی   ها و صورتمحصول نهایی کار یک حسابدار گزارش *
 باشد.نفعان میگیري ذياست که مبناي تصمیم

تــر تــر و پیچیــدهرئــیس حســابداري معمــوالً کارهــاي مشــکل *
ري را انجام داده و بر فعالیت سایر حسابداران نظـارت  حسابدا

 نماید.ها را حل و فصل میکند و مشکالت احتمالی آنمی
یک حسابدار متخصص و یا رئیس حسابداري، پـس از کسـب    * 

 تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد.تجربۀ کافی می
ره شرکت تواند به عنوان یک مشاور به هیئت مدیمدیر مالی می *

گذاري منابع موجـود  پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی سرمایه
آن صـورت گیـرد و یـا اگـر      شرکت بدهد تا استفاده بهینـه از 

شرکت به منابع مـالی جدیـد نیـاز داشـت یـک مـدیر مـالی        
تواند پیشنهاد دهد که از چـه طریقـی بایـد تـأمین مـالی      می

 صورت گیرد.
 
 
  

 2 کارت
 1فصل 

نقش حسابدار، حسابدار در جایگاه 
 رئیس حسابداري و مدیر مالی
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: کلیات1فصل   

 

 

تر تر و پیچیدهحسابدار در چه جایگاهی معموالً کارهاي مشکل )1
 دهد؟حسابداري را انجام می

توان به عنوان یک مشاور به هیئت مـدیره  در چه جایگاهی می )2
گذاري منـابع  شرکت پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی سرمایه

 شرکت داد؟  موجود
 محصول نهایی کار یک حسابدار چیست؟  )3
یک حسابدار متخصص و یا رئیس حسـابداري، پـس از کسـب     )4

 تواند چه سمتی در شرکت داشته باشد؟تجربه کافی می

 
 رئیس حسابداري )1
 مدیر مالی )2
هاي مـالی  ها و صورتمحصول نهایی کار یک حسابدار گزارش )3

 است.
یک حسابدار متخصص و یا رئیس حسـابداري، پـس از کسـب     )4

 تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد.  تجربۀ کافی می
  

 2 کارت
 1فصل 

حسابدار، حسابدار در جایگاه نقش 
 رئیس حسابداري و مدیر مالی
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حسابداري دانش فنی پایه  

 

 

هاي خاص مانند پایان سال مالی (اسفندماه) یـا زمـان   در زمان *
ارائه اظهارنامه مالیاتی که مصادف با اواخر بهار (پایان خـرداد  

 یابد. ماه) است، ساعت کاري حسابداران افزایش می
 اند از:رو عبارتهاي شغلی پیشبازار کار حسابداري و فرصت *
هـا و مؤسسـات تجـاري و    در کلیـۀ شـرکت   . حسابداري مـالی: 1

 غیرانتفاعی
هـاي  در کلیۀ واحدهاي صـنعتی و شـرکت   . حسابداري صنعتی:2

 تولیدي
 ها و ادارات دولتی در کلیۀ سازمان . حسابداري دولتی:3
 هاي حسابرسیدر ادارات دارایی و شرکت . حسابداري مالیاتی:4
ــه:5 ــابداري بیم ــازمان . حس ــات و س ــاي بدر مؤسس ــهه اي و یم

 هاي حسابرسیشرکت
 هاها و سرپرستی بانکدر شعبه ها:. حسابداري بانک6
 
  

 3 کارت
 1فصل 

 

 بازار کار حسابدار
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: کلیات1فصل   

 

 

 یابد؟هایی ساعت کاري حسابداران افزایش میدر چه زمان )1
رو را هاي شغلی پـیش هاي بازار کار حسابداري و فرصتشاخه )2

 نام ببرید؟ 
جزء کدام شاخه از مشاغل حسابداري » ادارات دارایی«کار در  )3

 شود؟محسوب می

 
هاي خاص مانند پایـان سـال   ساعت کاري حسابداران در زمان )1

 –مالی (اسفندماه) یا زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی (اواخر بهار 
 یابد.پایان خرداد ماه) افزایش می

 هامه و بانکحسابداري مالی، صنعتی، دولتی، بی )2
ــاتی « )3 ــابداران مالی ــرکت »حس ــی و ش ــاي ، در ادارات دارای ه

 حسابرسی کاربرد دارد.
  

 3 کارت
 1فصل 

 

 بازار کار حسابدار
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حسابداري دانش فنی پایه  

 

 

گیري و حل براي تحلیل تصمیم . قدرت تجزیه و تحلیل مسائل:1
بایـد از قـدرت    …مشکالت در زمینه مسائل مالیاتی، بیمه و 

 تجزیه و تحلیل مسائل برخوردار باشد.
هایی از سال مثل زمان بسـتن  در زمان شناسی:. پشتکار و وقت2

هـاي قـانونی در   ها در پایان سال یا زمان ارائه گـزارش حساب
خرداد ماه هر سال حجم کار حسابداران بسـیار زیـاد اسـت و    

 اتمام برسانند. باید کار خود را با کیفیت و در موعد مقرر به
با توجه به کار مداوم با اعداد و ارقـام   . دقت و توجه به جزئیات:3

 ریز و درشت باید با حوصله و دقت، ارقام ثبت شوند. 
بــراي کــار کــردن بــا  . مهــارت ریاضــیات و فنــاوري اطالعــات:4

 شود.افزارهاي مالی و حسابداري استفاده مینرم
به منظور امکان ساختار و سازمان دادن بـه   . قدرت سازماندهی:5

هـاي مـالی و در صـورت ارتقـاء  یـک مسـئول واحـد        گزارش
حسابداري باید داراي قدرت کنترل و نظـارت بـر حسـابداران    

 باشد.
یک حسابدار بـه دلیـل اطـالع از     . قابل اعتماد بودن و رازداري:6

هـاي شـرکت و نیـاز صـاحبان و     ترین درآمدها و هزینـه جزئی
هامداران شرکت براي اعتماد به حسابداران، باید فردي قابل س

  اعتماد و رازدار باشد.

 4 کارت
 1فصل 

 مهارت  و دانش الزم 
 براي یک حسابدار
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: کلیات1فصل   

 

 

 ها و دانش الزم براي یک حسابدار را نام ببرید؟مهارت )1
هـاي یـک حسـابدار    یـک از مهـارت  عبارت زیـر بیـانگر کـدام    )2

 باشد؟ می
توجه به کار مداوم با اعداد و ارقام ریز و درشت باید با حوصله با «

 »اي وارد گردد.و دقت ارقام ثبت شده و یا در سیستم رایانه
هاي مالی و حسابداري چـه  افزارحسابدار براي کار کردن با نرم )3

 نوع مهارتی الزم دارد؟
 

 
   شناسـی  . پشـتکار و وقـت  2. قدرت تجزیه  و تحلیل مسـائل  1 )1

. مهـارت ریاضـیات و فنـاوري    4. دقت و توجه بـه جزئیـات   3
 . قابل اعتماد بودن و رازداري6. قدرت سازماندهی 5اطالعات 

 مهارت دقت و توجه به جزئیات. )2
 مهارت ریاضیات و فناوري اطالعات  )3

  

 4 کارت
 1فصل 

 مهارت  و دانش الزم
 براي یک حسابدار 
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حسابداري دانش فنی پایه  

 

 

توان به نوعی، زبان تجارت نامید. البته از منظري حسابداران را می *
 شود.دیگر با نام سیستم اطالعاتی حسابداري نیز یاد می

گیري و گزارشـگري اطالعـات   اندازه فرایند شناسایی، حسابداري:
ــمیم  ــراي تص ــادي ب ــرياقتص ــیله   گی ــه وس ــه ب ــاي آگاهان ه

 کنندگان آن اطالعات.استفاده
تلقـی  » اطالعات اقتصـادي «توان را می» ت حسابدارياطالعا« *

 کرد.
ــارة واحــدهاي    * ــت اطالعــات درب ــه دریاف ــد ب اشــخاص عالقمن

اقتصادي، شامل مدیران، صـاحبان سـرمایه، اعتباردهنـدگان،    
 هاي مالی و اقتصادي دولت و از این قبیل هستند.سازمان
د سـازي مبـادالت واحـ   بندي و خالصـه فن ثبت، طبقه دفترداري:
 تجاري.

 دفترداري بخشی از وظایف حسابدار است. *
هـاي  اساس تهیـه گـزارش   اطالعات مربوط به معامالت روزمره، *

 دهد.مالی را تشکیل می
  

 5 کارت
 1فصل 

 وظایف و تکالیف 
 اي حسابدارحرفه
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: کلیات1فصل   

 

 

 نامید.…… توان به نوعی، زبان حسابداران را می )1
چه  سازي مبادالت واحد تجاري،بندي و خالصهفن ثبت، طبقه )2

 شود؟نامیده می
 شوند؟هاي مالی بر چه اساسی تهیه میگزارش )3
 حسابداري را تعریف کنید. )4

 
 توان به نوعی، زبان تجارت نامید.حسابداران را می )1
سازي بندي و خالصهدفترداري عبارت است از: فن ثبت، طبقه )2

 الت واحد تجاريمباد
هـاي  اطالعات مربوط به معامالت روزمره، اساس تهیه گـزارش  )3

 دهد. مالی را تشکیل می
گیري و گزارشگري اطالعات اقتصـادي  اندازه فرایند شناسایی، )4

کننـدگان آن  هاي آگاهانه به وسیله استفادهگیريبراي تصمیم
 اطالعات.

  

 5 کارت
 1فصل 

 وظایف و تکالیف 
 اي حسابدارحرفه
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 اند از:وظایف حسابدار به صورت کلی عبارت
 افزار حسابداريثبت اسناد حسابداري در دفاتر و یا نرم .1
ثبت اطالعات کارکنـان، محاسـبۀ حقـوق و دسـتمزد ماهیانـه       .2

 هاها، پرداخت وجه و صدور فیش حقوقی براي آنآن
هاي مـالی و کسـب اطمینـان از درسـتی و     تهیه و بررسی صورت .3

 ها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاري کشور.اق آنانطب
تهیـه اظهارنامـه مالیـاتی و نظـارت بـر      محاسبه بدهی مالیاتی، .4

 هاپرداخت صحیح و به موقع مالیات
هاي شرکت، کنترل حساب سود و زیـان  ثبت درآمدها و هزینه .5

 اي در این خصوص به مدیریت.هاي دورهو ارائۀ گردش
 سازماندهی و نگهداري گزارشات مالی قانونی. تهیه، .6
 ها به مدیریت.ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش .7
 هاي کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سودپیشنهاد روش .8
توسعۀ پایدار، یک تغییر مهم در فهم رابطۀ انسان و طبیعـت و   *

 ها با یکدیگر است.انسان
  

 6 کارت
 1فصل 

 

 وظایف حسابداري
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: کلیات1فصل   

 

 

هاي مالی قانونی بر عهده تهیه، سازماندهی و نگهداري گزارش )1
 چه کسی است؟

، یک تغییـر مهـم در فهـم رابطـه انسـان و طبیعـت و       …… )2
 ها با یکدیگر است.انسان

 دو مورد از وظایف حسابدار را نام ببرید. )3
 

 
 حسابدار )1
توسعه پایدار، یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و  )2

 ها با یکدیگر است. انسان
ها به مدیریت . ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش1 )3

هاي کاهش هزینه، افزایش درآمـد و بهبـود   . پیشنهاد روش2
 سود

  

 6 کارت
 1فصل 

 

 وظایف حسابداري
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اي حسابداران با توجه به آیین ، آیین رفتار حرفه1377در سال  *
المللی حسابدارن تـدوین  اي مصوب فدراسیون بینرفتار حرفه

و با تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی از ابتداي سـال  
 االجرا شد.الزم 1378

اي اي، اصول بنیادي اخالق و رفتـار حرفـه  در آیین رفتار حرفه *
بیان و چارچوبی نظري براي رعایت این اصـول در   حسابداران،

 شود.عمل، فراهم می
 اند از:اي عبارتهاي اصلی آیین رفتار حرفهبخش

اي و پایبنـدي  ضرورت تدوین آیین رفتار حرفـه  . منافع عمومی:1
 شود.حسابداران به آن را متذکر می

کنـد کـه حسـابداران بـراي     مواردي را بیان می . اصول بنیادي:2
ستیابی به اهداف حسابداري به عنوان یک حرفـه، ملـزم بـه    د

 باشند.ها میرعایت و پایبندي به آن
کاربرد اهداف و اصول بنیادي  رهنمودهایی دربارة نحوة . احکام:3

کنـد کـه حسـابداران    هـایی ارائـه مـی   مزبور را براي موقعیـت 
 شوند.اي در حین کار با آن مواجه میحرفه

  

 7 کارت
 1فصل 

 اخالق و آیین رفتار 
 اي حسابدارحرفه
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: کلیات1فصل   

 

 

اي حسـابداران توسـط چـه نهـادي تصـویب      آیین رفتار حرفه )1

 گردید؟

 اي را نام ببرید.هاي اصلی آیین رفتار حرفهبخش )2

اي، ضرورت تدوین آیین رفتـار  کدام بخش از آیین رفتار حرفه )3

 ؟شوداي و پایبندي حسابداران به آن را متذکر میحرفه

 
با تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسـی از ابتـداي سـال     )1

 االجرا گردید.الزم 1378

انـد از: منـافع   اي عبـارت هاي اصـلی آیـین رفتـار حرفـه    بخش )2

 عمومی، اصول بنیادي و احکام.

 منافع عمومی )3

 7 کارت
 1فصل 

 رفتار  اخالق و آیین
 اي حسابدارحرفه


