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فصل4



70

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي  

چرا بايد صورت مغايرت بانکي تهيه گردد؟
هدف از تهيه صورت مغايرت بانکي چيست؟ 

چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟
مراحل تهيه صورت مغايرت بانکي چگونه است؟ 

صورت مغايرت بانکي به چه روش هايي انجام مي گردد؟
گرامي  با  اين  هنرآموزان  و  همکاران  که  مي گردد  يادآور  پودمان  اين  شروع  در 
پرسش ها و سؤاالتي از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده 
نموده  درج  کالس  تابلو  در  مي کنند  مطرح  هنرجويان  که  را  مختلفي  نظرات  و 
نظر  اظهار  قدرت  هنرجويان  تا  آن(  بودن  غلط  احتماالً  يا  و  از صحيح  )صرفنظر 
و گفتن افکار خود در کالس را به دست آورند. سپس با توجه به نکات مورد نظر 
بودن  نادرست  يا  درست  هنرجويان،  خود  همکاري  با  هم  باز  درسي  مباحث  در 
نظريه هاي ارايه شده را بررسي نماييد تا به اين ترتيب با حداقل امکانات، يک کالس 
درس پويا و خالق و به دور از روش هاي سنتي هنرآموز محوري )ايراد سخنراني 
توسط هنرآموز( داشته باشيم و به جاي شنونده بودن صرف هنرجويان که موجب 
خستگي و بي حوصلگي آنان می گردد، و به اشکال مختلف از گوش دادن به مباحث 
با وسايل خود  بازي کردن  از کالس،  براي خروج  از طرق مختلف )اجازه گرفتن 

و...( شانه خالي مي نمايند، جلوگيري شود.

 تهيه صورت حساب بانکي
 چنانچه هنرجويان دريابند نظرات آنها در کالس شنيده مي شود و فرصت 
اظهارنظر و دفاع از نظرات خود را پيدا مي کنند، کالس درس را پذيرفته و 

مشتاق حضور در کالس درس مي شوند.
چرا بايد صورت مغايرت بانکي تهيه گردد؟

هدف از تهيه صورت مغايرت بانکي چيست؟ 
چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟

بانکي  از حساب هاي  يکي  مانده  که  نماييم  مطرح  درس  در کالس  مثال  به طور 
مؤسسه در زمان خاصي مبلغ )A( ريال است و در همين زمان طبق صورت حساب 
مدير  و  مي دهد،  نشان  را  ريال   )B( مبلغ  همان حساب  براي  بانک  از  اخذ شده 
مؤسسه قصد صدور چکي را دارد و از ما به عنوان حسابدار مي خواهد تعيين نماييم 
حداکثر مبلغي را کـه مي تـواند چک صادر نمايد چه رقمي است؟ در اين زمان مـا
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 به عنوان حسابدار  اين مؤسسه چه جوابي مي توانيم بدهيم؟
 آيا مبلغ مانده طبق دفاتر مؤسسه صحيح است؟

 آيا مبلغ مانده طبق صورت حساب ارسالي از بانک صحيح است؟ 
چه  نمود  صادر  مي توان  مؤسسه  در  لحظه  در اين  که  چکي  مبلغ  حداکثر   

رقمي است؟
تا  نماييم  کنکاش  که  مي نمايد  وادار  را  ما  قبيل  از  اين  سؤاالتي  و  سؤاالت  اين 
حساب ها را در دفاتر خود کنترل مجدد نماييم و آن را با صورتحساب هايي که از 
بانک دريافت مي کنيم تطبيق دهيم تا اختالف هاي احتمالي به وجود آمده را کشف 

و آن را اصالح نماييم.

به فرآیندي که منجر به بررسي دفاتر و مطابقت دادن اقالم با صورت حساب دریافتي 
از بانک مي گردد تا در نهایت به رفع  این اختالف منجر شود، تهیه صورت مغایرت 

بانکي گفته مي شود.

 چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟
)بنابر  موردنظر  زمانی  دوره  پايان  در  حسابداري  فعاليت هاي  اجراي  در  معموالً 
سياست های مؤسسات( گزارشي از فعاليت ها تهيه مي گردد که يکي از مهمترين  اين 
مي نمايند  کنترل  حسابداران  که  آزمايشي،  تراز  نام  به  است  گزارشي  گزارش ها 
گردش عمليات و مانده حساب ها تا  اين لحظه )تاريخ مورد نظر( درست است يا 
خير؟ البته الزم به تذکر است که اگر جمع ستون هاي بدهکار و بستانکار  اين تراز 
آزمايشي با هم موازنه و برابر بود الزاماً به اين معني نيست که همه عمليات درست 
نوعي  به  يا حساب ها  و  نشده  اقالمي درج  است  زيرا ممکن  انجام شده،  و صحيح 
اشتباهات موجود را پوشش داده باشد که جمع تراز آزمايشي برابر گردد، اما اگر 
جمع تراز آزمايشي برابر نگردد  اين اطمينان به وجود مي آيد که اشتباهاتي وجود 
دارد که بايد مورد شناسايي قرار گرفته و رفع گردد. پس مناسب ترين زمان براي 
تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانکي طبق دستورالعمل های اجرايی مغايرت بانکی 

مؤسسات است. 

 مراحل تهیه صورت مغایرت بانکي چگونه است؟ 
براي آشنايي همکاران گرامي  با آنچه در  اين پودمان پيش رو داريم مراحل تهيه و 
تنظيم صورت مغايرت بانکي در قالب يک نمودار به صورت صفحه بعد نمايش داده 

مي شود:
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همان طور که در نمودار مشاهده مي گردد تهيه صورت مغايرت بانکي مراحلي به 
شرح زير دارد:

1    اخذ صورت حساب از بانک مربوط به هر حساب به صورت مجزا
2 تهيه صورت ريز دفتر معين )دفتر کل( از هر  حساب   بانک 

3 مطابقت دادن صورت ريز دفاتر مؤسسه با صورتحساب اخذ شده از بانک
4 تعيين اقالم بسته و اقالم باز 

5 تهيه صورت مغايرت بانکي طبق يکي از روش هاي موجود 
6 صدور سند حسابداري اصالحي براي اقالم باز دفاتر

7 ارسال نامه به بانک جهت رفع اشتباهات انجام شده توسط بانک

مراحل تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی

اخذ صورت حساب از بانکتهیه دفتر معین )دفترکل( حساب بانک

معين  دفتر  اقالم  دادن  مطابقت 
)دفترکل( مؤسسه با صورت حساب 

اخذ شده از بانک

تعیین اقالم بسته 
يکسان  مبلغ  و  مدرک  شماره 
بنابراين  تأييد است  است و مورد 
و  خورده   )( عالمت  فرم ها  در 

فعاليت ديگری ندارد.

تعیین اقالم باز 
يکسان  مبلغ  يا  و  مدرک  شماره 
و  مؤسسه  دفاتر  در  و  نيست 
از  شده  اخذ  صورت حساب  يا 
دور  که  دارد  وجود  اختالف  بانک 
بسته  خط  يک  اختالف دار  موارد 

می کشيم.

انجام  بررسی  موجود  مدارک  و  اسناد  طبق 
تعيين  باز  اقالم  بودن  باز  دليل  و  شده 

می شود.

از  يکی  بانکی طبق  مغايرت  تنظيم صورت 
روش های موجود
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 اخذ صورتحساب از بانک جهت هر حساب  به صورت مجزا  

را  صورتحساب  درخواست  مجزا  صورت  به  بانک  حساب  هر  براي  مرحله  در اين 
از  کتبي  صورت  به   )....... تاريخ  .....  تا  .. خ  تاري )از  معين  زماني  محدوده  يک  براي 
بانک مي نماييم و بانک صورتحساب را براي حساب مشخص شده در دوره زماني 
درخواست شده تهيه و سپس آن را تأييد )ممهور به مهر بانک( و تحويل نماينده 

مؤسسه مي نمايد.
ضمناً با استفاده از خدمات نوين سيستم بانکي مي توان با استفاده از  اينترنت بانک 
با تعيين نمودن محدوده زماني معين صورتحساب بانکي را از  اينترنت بانک دريافت 
کرده و استفاده نمود. ولي اگر اين صورتحساب براي ارايه به مراجع قضايي باشد به دليل 
عدم تأييد بانک )ممهور نبودن صورتحساب توسط بانک( قابل استفاده نمي باشد. از 
همکاران و هنرآموزان گرامي تقاضا مي شود نحوه استفاده از  اينترنت بانک را در کارگاه 

به هنرجويان ارايه نمايند.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي  

چرا بايد صورت مغايرت بانکي تهيه گردد؟
هدف از تهيه صورت مغايرت بانکي چيست؟ 

چه زماني بايد صورت مغايرت بانکي را تهيه نمود؟
مراحل تهيه صورت مغايرت بانکي چگونه است؟ 

صورت مغايرت بانکي به چه روش هايي انجام مي گردد؟
اين  گرامي  با   هنرآموزان  و  همکاران  که  مي گردد  يادآور  پودمان  شروع  اين  در 
از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده  پرسش ها و سؤاالتي 
نموده  درج  کالس  تابلو  در  مي کنند  مطرح  هنرجويان  که  را  مختلفي  نظرات  و 
نظر  اظهار  قدرت  هنرجويان  تا  آن(  بودن  غلط  احتماالً  يا  و  از صحيح  )صرفنظر 
و گفتن افکار خود در کالس را به دست آورند. سپس با توجه به نکات مورد نظر 
بودن  نادرست  يا  درست  هنرجويان،  خود  همکاري  با  هم  باز  درسي  مباحث  در 
نظريه هاي ارايه شده را بررسي نماييد تا به اين ترتيب با حداقل امکانات يک کالس 
درس پويا و خالق و به دور از روش هاي سنتي هنرآموز محوري )ايراد سخنراني 
توسط هنرآموز( داشته باشيم و به جاي شنونده بودن صرف هنرجويان که پس از 
چند دقيقه موجب خستگي و بي حوصلگي آنان شده و به اشکال مختلف از گوش 
دادن به مباحث از طرق مختلف )اجازه گرفتن براي خروج از کالس، بازي کردن با 

وسايل خود و...( شانه خالي مي نمايند، جلوگيري شود.
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هنرآموز، هنرجویان را با توجه به شرایط کالس به چند گروه تقسیم بندي کرده فعالیت
در  را  آموزشي  محتواي  کتاب  در  شده  مطرح  فعالیت هاي  مي خواهد  آنها  از  و 
ارتباط با صورت حساب بانکي و نحوه تهیه نمودن آن و چگونگي طریقه کنترل 
آن،  با همکاري دوستان هم گروه خود بحث کرده و با مداد در جداول مربوطه در 
کتاب را تکمیل نموده و دالیل خود را براي نتایج به دست آمده به صورت بحث 
گروهي با کل کالس مورد نقد و بررسي قرار داده و درصورت وجود اشکال با ارایه 

توضیحات نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
و  آن  تهیه  نحوه  و  بانکي  حساب  صورت  درباره  را  سؤاالتي  هنرآموز  ادامه  در 
چگونگي طریقه کنترل آن در کالس مطرح نموده و سپس پاسخ هاي ارایه شده 

از طرف هنرجویان را مورد ارزیابي قرار دهد.

 تهيه صورتحساب بانکي وکنترل اعالميه هاي بدهکار و بستانکار 
چندين مورد صورت حساب بانکي در اختيار هنرجويان قرار داده و درباره اجزاي 

آن بحث نماييد.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

دفتر کل حساب بانک چه دفتري است؟
دفتر معين حساب بانک ها چه دفتري است؟

حساب هاي تفضيلي دفاتر بانک چه کاربردي در حسابداري دارد؟ 
در شروع  اين پودمان يادآور مي گردد که همکاران و هنرآموزان گرامي  با سؤاالتي 
از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده و نظرات مختلفي را 
و  از صحيح  )صرفنظر  نموده  درج  تابلو کالس  در  مي کنند  مطرح  هنرجويان  که 
افکار خود در  و گفتن  نظر  اظهار  تا هنرجويان قدرت  آن(  بودن  غلط  احتماالً  يا 
با  درسي  مباحث  در  نظر  مورد  نکات  به  توجه  با  آورند.سپس  به دست  را  کالس 
همکاري خود هنرجويان، درست يا نادرست بودن نظريه هاي ارايه شده را بررسي 
نماييد تا به اين ترتيب با حداقل امکانات يک کالس درس پويا و خالق و به دور از 
روش هاي سنتي هنرآموز محوري )ايراد سخنراني توسط هنرآموز( داشته باشيم و 
به جاي شنونده بودن صرف هنرجويان که پس از چند دقيقه موجب خستگي و 
بي حوصلگي آنان شده و به اشکال مختلف از گوش دادن به مباحث از طرق مختلف 
و...( شانه خالي  با وسايل خود  بازي کردن  از کالس،  براي خروج  )اجازه گرفتن 

مي نمايند، جلوگيري شود.
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 تهيه صورت ريز دفتر معين )دفتر کل( از هر حساب  بانک: 
در اين مرحله اگر مؤسسه فقط داراي يک حساب بانک باشد پس يک حساب بانک 
در دفتر کل دارد ولي اگر مؤسسه در چند بانک مختلف داراي  حساب بانکي باشد، 
در دفتر کل يک سرفصل به نام حساب بانک ايجاد شده و در دفتر معين بانک ها به 

ازاي هر بانک يک حساب جداگانه نگه داري مي شود.
استفاده  رايانه اي  افزار  نرم  )از  استفاده مي کنند  از دفاتر چاپي  چنانچه مؤسسات 
دفاتر  از  نظر  مورد  زماني  بانک در محدوده  ريز حساب  تهيه صورت  براي  نشود( 
تا براي تنظيم صورت مغايرت استفاده گردد و در  رونوشت )تصوير( تهيه نموده 
مؤسساتي هم که از سيستم نرم افزاري براي حسابداري استفاده مي گردد، با تعيين 
محدودۀ زماني مناسب از آن حساب بانک گزارش را چاپ تا بر اساس آن تنظيم 

صورت مغايرت انجام شود.
 از هنرآموزان گرامي تقاضا مي شود نحوۀ دريافت گزارش حساب و تعيين محدوده زماني 

را به صورت عملي نشان داده و به صورت کار کارگاهي توسط هنرجويان اجرا شود.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي    

دفتر کل حساب بانک چه دفتري است؟
دفتر معين حساب بانک ها چه دفتري است؟

حساب هاي تفضيلي دفاتر بانک چه کاربردي در حسابداري دارد؟ 
در شروع اين پودمان يادآور می گردد که همکاران و هنرآموزان گرامي  با سؤاالتي 
از  اين قبيل هنرجويان خود را در کالس به چالش کشيده و نظرات مختلفي را که 
هنرجويان مطرح مي کنند در تابلو کالس درج نموده )صرفنظر از صحيح و يا احتماالً 
غلط بودن آن( تا هنرجويان قدرت اظهار نظر و گفتن افکار خود در کالس را به دست 
آورند. سپس با توجه به نکات مورد نظر در مباحث درسي باز هم با همکاري خود 
هنرجويان، درست يا نادرست بودن نظريه هاي ارايه شده را بررسي نماييد تا به اين 
ترتيب با حداقل امکانات يک کالس درس پويا و خالق و به دور از روش هاي سنتي 
هنرآموز محوري )ايراد سخنراني توسط هنرآموز( داشته باشيم و به جاي شنونده 
بودن صرف هنرجويان که پس از چند دقيقه موجب خستگي و بي حوصلگي آنان 
شده و به اشکال مختلف از گوش دادن به مباحث از طرق مختلف )اجازه گرفتن براي 
خروج از کالس، بازي کردن با وسايل خود و...( شانه خالي مي نمايند، جلوگيري شود.

 تهيه صورت ريز دفتر معين )دفتر کل( از هر حساب  بانک:
 در اين مرحله با طراحي مسايل مختلف و در اختيار قرار دادن صورت ريز دفاتر 
معين و يا کل دربارۀ اجزاي آن بحث و ماهيت اقالم و چگونگي بدهکار و بستانکار 

شدن موارد را بررسي نمايند.
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

مطابقت دادن صورت ريز دفاتر مؤسسه با صورتحساب اخذ شده از بانک: 
در اين مرحله بايد اقالم درج شده در صورتحساب اخذ شده از بانک را با اقالم درج 

شده در صورت ريز دفاتر مؤسسه مطابقت داد به اين صورت که: 
1  شمارۀ مدرک رويداد مورد نظر بايد در دفاتر با همان شماره در صورتحساب 

بانک درج شده باشد.
2  مبلغ رويداد مورد نظر بايد در دفاتر با همان مبلغ در صورتحساب بانک درج 

شده باشد.
3  مبالغ بدهکار درج شده در دفاتر بايد با همان شماره مدارک و مبلغ در ستون 

بستانکار صورتحساب درج شده باشد.
4  مبالغ بستانکار درج شده در دفاتر بايد با همان شماره مدارک و مبلغ در ستون 

بدهکار صورتحساب درج شده باشد.

اقالم  صورتحساب  با  اقالم دفاتر مؤسسه  این نکته ضروري است در بحث کنترل 
بانک به شماره و مبالغ اسناد توجه مي نماییم نه به تاریخ آن رویداد.

از هنرآموزان گرامي درخواست مي گردد که تفاوت نحوۀ ثبت رويدادهاي مربوط به 
دريافت و پرداخت وجه در دفاتر مؤسسه با نحوه ثبت  اين رويداد ها تفاوت دارد و 
به چه دليلي  اين تفاوت وجود دارد. بحث کافي را به عمل آورده و ثبت هاي کافي 

را به صورت عملي در کالس و کارگاه انجام دهند.

ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

مطابقت دادن صورت ريز دفاتر مؤسسه با صورتحساب اخذ شده از بانک: 
با ارايه يک مسئله و تنظيم آن در تابلو کالس به صورت دفتر کل مؤسسه و صورت 
حساب اخذ شده از بانک به صورت مجزا  نحوه تطبيق دادن موارد درج شده در 

صفحات قبل را با کمک هنرجو مرحله به مرحله در کالس انجام و کنترل نماييد.
 

تذکر
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

 تعيين اقالم بسته و اقالم باز: مشاهده نموديد که اگر شماره مدرک و مبالغ اقالم 
بدهکار دفتر کل )معين( سر فصل حساب بانک با اقالم بستانکار صورتحساب بانک 
اقالم بستانکار دفتر کل  باشد؛ و همچنين  هردو مورد همخواني داشته و درست 
)معين( سر فصل حساب بانک با اقالم بدهکار صورتحساب بانک نيز مطابق باشد 
کنار هر دو عالمت )√( قرار داده و به آنها اقالم بسته گفته مي شود که نشانگر 
قرار  تأييد  مورد  و  است  بانک  و  مؤسسه  دفاتر  در  رويداد  آن  درست عمل شدن 

گرفته است. 
با  بانک   )معين( سر فصل حساب  دفتر کل  در  اقالم  مبلغ  و  اگر شماره مدرک 
صورتحساب بانک منطبق نباشد و يا اقالمي در دفتر کل )معين( سر فصل حساب 
بانک باشد ولي در صورتحساب بانک درج نشده باشد و برعکس ؛ به اين گونه موارد، 
اقالم باز گفته مي شود. و بايد به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفته و دليل باز بودن 
آن مشخص شود و همچنين تعيين گردد  اين اختالف از سوي مؤسسه مي باشد يا 

از طرف بانک، تا بتوان آن را اصالح نمود.

مبالغي را که یکي از طرفین )مؤسسه یا بانک( آن را در دفاتر خود ثبت نموده ولي 
طرف دیگر، آن را تا تاریخ معیني ثبت نکرده باشد، اقالم باز نامیده مي شود.

چنانچه حسابدار مؤسسه اطالعات را در دفاتر خود )تا زمان مشخصي( ثبت نموده ولي 
بانک آن اطالعات را به هر علتي  تا آن زمان  معين در دفاتر خود ثبت نکرده باشد، 

به اين گونه اقالمي که دور آن خط بسته )دايره( کشيده ايم، اقالم باز دفاتر مي گويند.

به مبالغي که مؤسسه )شرکت( آنها را در دفاتر خود ثبت کرده ولي در دفاتر بانک 
ثبت نشده است اقالم باز دفاتر مي گویند.  

    
ولي  نموده  ثبت  مشخصي(  زمان  )تا  خود  دفاتر  در  را  اطالعات  بانک  چنانچه 
حسابدار مؤسسه آن اطالعات را تا آن زمان معين در دفاتر خود ثبت نکرده باشد،  
به  اين گونه اقالمي که دور آن خط بسته )دايره( کشيده ايم، اقالم باز صورتحساب 

بانک مي گويند.

به مبالغي که بانک آنها را در دفاتر خود ثبت کرده ولي در دفاتر مؤسسه )شرکت( 
ثبت نشده است اقالم باز صورتحساب مي گویند.
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سپس جداولي تهيه نموده و اقالم باز دفاتر را با ذکر علت آن مشخص نموده و 
همين کار را براي اقالم باز صورت حساب نيز انجام مي دهيم. به اين ترتيب دليل 
باز بودن هريک از اقالم باز دفاتر مؤسسه و يا اقالم باز صورتحساب بانکي مشخص 

مي گردد. مانند مثال زير:

اقالم باز دفتر معین مؤسسه ایرانیان

علتبستانکاربدهکارشرحتاریخردیف

بابت 17/20 صدور چک شماره 13128 
اثاثه خريد 

اشتباه2,300,000
 حسابدار

اقالم باز صورتحساب بانک

علتبستانکاربدهکارشرحشماره سندتاریخردیف

نرسيدن4,500کارمزد بانکي17/16201
 اعالميه بدهکار
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

تعيين اقالم بسته و اقالم باز
جداولي تهيه نموده و اقالم باز دفاتر را با ذکر علت آن مشخص و همين کار را براي 
اقالم باز صورت حساب نيز انجام مي دهيم. و به اين ترتيب دليل باز بودن هريک 
از اقالم باز دفاتر مؤسسه و يا اقالم باز صورتحساب بانکي مشخص مي گردد. مانند 

مثال زير:

اقالم باز دفتر معین مؤسسه ایرانیان

علتبستانکاربدهکارشرحتاریخردیف

بابت 17/20  13128 شماره  چک  صدور 
اثاثه خريد 

اشتباه2,300,000
حسابدار

اقالم باز صورتحساب بانک

علتبستانکاربدهکارشرحشماره سندتاریخردیف

نرسيدن4,500کارمزد بانکي17/16201
 اعالميه بدهکار
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فعالیت
صورتحساب بانک شرکت انديشه و حساب بانک در دفتر معين ارايه گرديده است. 

مطلوب است: 
الف( تطبيق اقالم مندرج در صورتحساب بانکی و دفتر معين شرکت و تعيين اقالم باز.
ب( تهيه صورت مغايرت بانکی به تاريخ اول بهمن ماه 13X3 به روش های مذکور.

ج( انجام اصالحات الزم در دفتر روزنامه شرکت انديشه. 

شرکت اندیشه                    سپرده قرض الحسنه جاری                    بانک .............

تلفنصندوق پستی شماره حساب 21835541 

تاريخ قبل 13X3/10/1تاريخ 13X3/10/30 شماره صورتحساب 141

در صورت نياز به دريافت روزانه صورتحساب مراتب را به شعبه خود منعکس 
نماييد.

شماره تاریخ مؤثر
چک

کد 
معامله

بستانکار بدهکار ریال
ریال

مانده از قبل/ 
جدید

13X3/10/15

13X3/10/17

13X3/10/20

13X3/10/28

13X3/10/29

13X3/10/29

13X3/10/30

451،170

451،171

854،195

33

33

38

45

45

07

38

400،000

295،000

500

200

450،000

110،000

850،000

10،184،000

9،784،000

9،489،000

9،939،000

9،938،500

9،938،200

10،048،200

10،898،200

در بايگانی اين صورتحساب دقت فرماييد زيرا هيچ گونه صورتحساب ديگری 
ارسال نخواهد شد. 
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 خواهشمند است نظريات خود را ظرف 7 روز به ادارۀ حسابگری ارسال فرماييد.

 توضیح کدها 
کد معامله 33 چک های صادره صاحب حساب 

کد معامله 38 چک های ارايه شده به بانک 
کد معامله 45 کارمزد بانکی 

کد معامله 07 واريزهای نقدی

 حساب بانک ها
حساب جای شماره ..........                      دفتر معين شرکت انديشه 

شماره 
سند

تاریخ
ماندهعطفبستانکاربدهکارشرح

ماهروز

1

15

17

20

25

28

10

10

10

10

10

10

مانده نقل از صفحه قبل 

پرداخت طی چک شماره 451،170 در وجه آقای .....

پرداخت طی چک شماره 451،171 در وجه آقای .....

وصول وجه چک واگذاری به بانک شماره ....

پرداخت طی چک 451،172 در وجه آقای ....

واريز وجه طی حواله ارسالی از شهرستان توسط آقای ....

54،972،000

450،000

250،000

44،788،000

400،000

295،000

145،000

10،184،000بد

10،044،000بد55،672،00045،628،000  جمع

 حل مسئله

شرکت اندیشه                    سپرده قرض الحسنه جاری                    بانک .............

تلفنصندوق پستی شماره حساب 21835541 

تاريخ قبل 13X3/10/1تاريخ 13X3/10/30 شماره صورتحساب 141
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در صورت نياز به دريافت روزانه صورتحساب مراتب را به شعبه خود منعکس نماييد.

مانده از قبل/ جدیدبستانکار ریالبدهکار ریالکد معاملهشماره چکتاریخ مؤثر

13X3/10/15

13X3/10/17

13X3/10/20

13X3/10/28

13X3/10/29

13X3/10/29

13X3/10/30

451،170

451،171

854،195

33

33

38

45

45

07

38

√    400،000 

√      295،000

500

200

√       450،000  

110،000

850،000

10،184،000

9،784،000

9،489،000

9،939،000

9،938،500

9،938،200

10،048،200

10،898،200

 حساب بانک ها
حساب جای شماره ..........               دفتر معين شرکت انديشه 

شماره 

سند

تاریخ
ماندهعطفبستانکاربدهکارشرح

ماهروز

1

15

17

20

25

28

10

10

10

10

10

10

مانده نقل از صفحه قبل 

پرداخت طی چک شماره 451،170 در وجه آقای .....

پرداخت طی چک شماره 451،171 در وجه آقای .....

وصول وجه چک واگذاری به بانک شماره ....

پرداخت طی چک 451،172 در وجه آقای ....

واريز وجه طی حواله ارسالی از شهرستان توسط آقای ....

54،972،000

√450،000

250،000

44،788،000

√400،000

√295،000

145،000

10،184،000بد

10،044،000بد55،672،00045،628،000   جمع
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  روش های مانده واقعی 
صورت مغایرت بانکی 

شرکت اندیشه 

مانده طبق دفاتر موسسه                            10،044،000   مانده طبق صورتحساب ارسالی به بانک            10،898،200

اضافه نشود.                  اضافه نشود.

واريزی نقدی        110،000                           واريزی پايان وقت )سپرده بين راهی(   250،000

وصول چک، ارايه شده ، بانک  850،000                            جمع افزايش          250،000

)نرسيدن اعالميه بستانکار(                 جمع                     11،148،200

جمع افزايش                                        960،000

جمع                                                 11،004،000

کسر شود                   کسر شود:

کارمزد بانکی               500                چک معوقه شماره 451172         145،000

کارمزد بانکی               300                        

جمع کاهش                                        )800(               جمع کاهش               )145،000(

مانده واقعی                                        11،003،200       مانده واقعی              11،003،200

  روش رسیدن از مانده دفاتر مؤسسه به مانده صورتحساب
10،044،000 مانده طبق دفاتر مؤسسه      

اضافه می شود: 
110،000 واريزی نقدی    
850،000 چک ارايه شده به بانک  
145،000 چک معوقه شماره 451172 

1،105،000 جمع افزايش       
11،149،000 جمع        

کسر شود: 
500 کارمزد بانکی    
300 کارمزد بانکی    

250،000 واريز وجه توسط مشتری   
)250،800( جمع کاهش       

10،898،200 مانده طبق صورتحساب ارسالی     
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 روش رسیدن از مانده صورتحساب ارسالی به مانده دفتر کل مؤسسه 
مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک 

10،898،200       
500 اضافه شود:    
300 کارمزد بانکی    

250،000 واريز وجه توسط مشتری   
جمع افزايش         

250،800             
جمع         

11،149،000       
کسر شود.

110،000 واريزی نقدی    
850،000 چک ارايه شده به بانک   
چک معوقه شماره 451172             145،000

جمع کاهش         
)1،105،000(                   

مانده طبق دفاتر مؤسسه        
10،044،000                 

هنرآموز، هنرجویان را با توجه به شرایط کالس به چند گروه تقسیم بندي کرده و 
از آنها مي خواهد فعالیت هاي مطرح شده در کتاب محتواي آموزشي را در ارتباط 
با نحوه تعیین اقالم بسته و اقالم باز و دالیل آن و چگونگي طریقه کنترل آن، با 
همکاري دوستان هم گروه خود بحث و با مداد جداول مربوطه در کتاب، تکمیل 
کل  با  گروهي  بحث  به صورت  آمده  به دست  نتایج  براي  را  دالیل خود  و  نموده 
کالس مورد نقد و بررسي قرار داده و درصورت وجود اشکال با ارایه توضیحات 

نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
در ادامه، هنرآموز سؤاالتي را در ارتباط با نحوه تعیین اقالم بسته و اقالم باز و 
دالیل آن و چگونگي طریقه کنترل آن،  در کالس مطرح نموده و سپس پاسخ هاي 

ارایه شده از طرف هنرجویان را مورد ارزیابي قرار دهد.

فعالیت
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ارایه راهکار آموزشي  پيشنهادي   

 صدور سند حسابداري اصالحي براي اقالم باز دفاتر: 
حال که توانستيم از طريق تنظيم صورت مغايرت بانکي مانده واقعي حساب بانک 
را شناسايي و محاسبه نماييم، بايد اختالف موجود بين مانده دفاتر مؤسسه را با 
بايد حساب  اصالحي  ثبت هاي  انجام  با  کار  براي اين  و  نماييم.  رفع  واقعي  مانده 
بانک را برحسب موارد به دست آمده  افزايش يا کاهش دهيم تا مانده حساب بانک 

اصالح گردد.

در حالتي که بیش از یک بار حساب بانک باید بدهکار و یا بستانکار گردد، مي توان 
از ثبت هاي مرکب استفاده نمود و بهتر است استفاده از این ثبت ها با طرح مسایل 

مختلف آموزش داده شود.

  ارسال نامه به بانک جهت رفع اشتباهات انجام شده توسط بانک
اما در مورد اختالف موجود بين مانده صورتحساب ارسالي بانک و مانده واقعي به 

ترتيب زير عمل مي نماييم:
به  نيازي  باشد،  داشته  وجود  راهي(  بين  )سپرده  وقت  پايان  واريزي  اگر   1
روز  دو  الي  يک  مدت  در  خودکار  صورت  به  زيرا  نمي باشد  بانک  به  اطالع رساني 

درسيستم بانکي ثبت انجام مي شود.
از  بانک  حساب  بستانکار  در  مؤسسه  که  باشد  داشته  وجود  چک هايي  اگر   2
)چک هاي  نشده  عمل  صورتحساب  بدهکار  در  ولي  نموده  کسر  خود  موجودي 
بين راهی، چک هاي معوق( نيازي به اطالع رساني به بانک نمي باشد زيرا به محض 

ارايه چک توسط ذينفع به بانک از حساب کسر مي گردد.
3 اما اگر به غير از دو مورد گفته شده در باال، بانک از حساب بانک مؤسسه مبالغ 
اشتباه برداشت نموده يا واريز نموده با ارسال نامه کتبي به بانک پيگير رفع مشکل 

مي گرديم.
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ارزشيابی   

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
خودارزیابی 

هنرجو
نظر هنرآموز

ناموفقموفقناموفقموفق 

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشين حساب و ...( 2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئوليت پذيری 3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن 4

ارايۀ نتيجه گيری صحيح و مستند سازی 5

شناخت اقالم باز و اقالم بسته6

شناخت اجزای صورت مغايرت به روش های مختلف7

تنظيم اقالم باز و بسته8

تنظيم صورت مغايرت بانکی به هر سه روش  9

صدور اسناد حسابداری اصالحی  10

 از هنرآموزان محترم تقاضا می شود سؤاالت و مسایل متنوع و از ساده به سخت 
با کمک هنرجویان و برای هنرجویان طراحی و در کالس هم به روش دستي هم به 

روش نرم افزاري حل شود.

فعالیت
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هوش  هفتگانه  

در مورد فعاليت های ياددهی ـ يادگيری مناسب است که در مورد ادراک هوشی 
صحبت شود:

پروفسور هوارد گاردنر استاد روان شناسی شناخت در دانشگاه هاروارد در کتاب خود 
با عنوان چهارچوب های ذهن، به اين مطلب اشاره کرده است که هر انسان دارای 
حداقل هفت نوع ادراک هوشی است، که برخی از اين هوش ها در برخی از فراگيران 

قوی تر است. انواع هوش ها به ترتيب عبارت اند از:

  هوش لفظی )زبانی(
  هوش منطقی )رياضی(
  هوش بصری )فضايی(

  هوش موسيقيايی )موزون(
  هوش بدنی )جنبشی(

  هوش برون فردی )اندر کنشی(
  هوش درون فردی

هفت گانه  هوش  به  هنرآموزان  که  است  الزم  درسی  مطالب  تدريس  در  بنابراين 
عنايت داشته باشند، در بسياری از پرسش و پاسخ های معمولی حتی در خارج از 
محيط آموزشی، وقتی فردی جواب پاسخ دهنده را متوجه نمی شود  متأسفانه به 
اين مطلب توجه نمی کند و مطلب را دوباره مانند دفعه اول با همان روش قبلی 
منتهی با صدای بلندتر توضيح می دهد درحالی که طرف مقابل مشکل شنوايی ندارد 
از کشورهای پيشرفته جهان،  او برمی گردد. در برخی  به ادراک هوشی  و مشکل 
ابتدای سال تحصيلی نوع هوش فراگيران را تعيين و به آموزنده تفهيم می کنند که 
ياددهی خود را با هوش هنرجو مطابقت دهند، بدين ترتيب در کشورهايی که هنوز 
تفکيک فراگيران از نظر هوش انجام نمی پذيرد بهتر است برای يادگيری آموزنده 

در تدريس خود هوش هفت گانه را نيز مد نظر قرار دهد.
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