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 سخنی با هنرآموزان گرامی  

ه با تربیت یافتگانی است ک موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، 
کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف 

نمایند. همچنین در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می های اقتصادیدر روابط با دیگران در فعالیت
به قلمرو و سازماندهی  "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 

 ها پرداخته است. محتوای این آموزش
تقویت هویت ملی، اعتبار نقش  ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری،های درسی فنی و حرفهدر برنامه

ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه
پذیری ها و انعطافبخشی آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعیادگیری مادام

ریجی گیری تدای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلر کار، اخالق حرفهبه آموزش بر اساس نیاز بازا
 ای توجه شده است. هویت حرفه

مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین 
 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح رایطش پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل شوند.  تدوین و ریزیآن برنامه اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند های الگوی مذکور و برنامه های درسی است. برها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. های فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
 هر مرحله بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل

با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال 
 باشد.موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می

های عالیتل و تعمیق فتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهی
ای از اجزای یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه -یاددهی

ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص درسی رشته، برنامهیادگیری با تأکید بر برنامه
ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشیه و تبیین برنامهبستة آموزشی است و هدف اصلی آن توج

 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه
 کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

طق تبیین منها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات گیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت
های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت

 شود.جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 

های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده ح پرسشهای کلیدی، طرایده
 شود.های ارزشیابی را شامل میاز راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش

 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین
 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش

ها و مندی از صالحیتهای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجرای مطلوب برنامه
 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی

  کاردانشای و های درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت
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 تبیین جهت گیری و رویکردهای کالن برنامه آموزشی
برای دستیابی به هماهنگی بین هنرآموزان گرامی و  کتاب راهنمای هنرآموز
 هنرجویانهای جامع و توضیحات کاملتر نسبت به کتاب همچنین با ارائه مثال

 . تنظیم شده است
 :منطق برنامه درسی

محاسبه و پیش بینی را در خود نهفته ، بیش از هر چیز مفهوم تفکر «برنامه»واژه 
ای از تمام تجاربی است که هنرجو تحت هدایت و برنامه درسی مجموعه. دارد

شده برای  طراحیهای گیرد و نیز مشتمل بر تمام فرصتراهبری هنرآموز فرا می
ف تجربه و اهدا، تعریف جامع از برنامه درسی باید شامل مواد درسی. یادگیری است

برای رسیدن به این اهداف . یادگیری و ارزشیابی باشد-راهبردهای یاددهی، درسی
 موارد زیر را در نظر بگیریم: بایدآموزشی 

 هدف اصلی از چاپ و تدوین این کتاب چیست؟-1
 توان به اهداف آموزشی دست یافت؟یبا چه روشی بهتر م-2
 ؟استبه چه وسایلی نیاز -3
 گیرد؟هایی انجام میو به چه صورت ی استمراحل اجرای عمل دارای چه نظم-4
 توان ارزیابی کرد؟را چگونه میتایج ن -5

  :هاوسعت شایستگی
تربیت نیروی انسانی متخصص و آگاه به عملیات ، هدف اصلی کتاب خرید و فروش

سسات بازرگانی و برخی استانداردهای حسابداری و آشنایی با آخرین ؤحسابداری م
ی شایستگاست. همچنین باید سسات ؤتغییرات قوانین مالیاتی در مورد این م
 . باشد کردهحسابداری بخش خرید و فروش را کسب 

 جزئی:رفتاری و  هایشایستگیتوالی 
وز هنرآم ،ای استمنسجم و پیوسته از آنجایی که مطالب این کتاب دارای ساختار

از جمله ، کندهنرجویان را ارزیابی  و رفتارهای هاآموخته محترم باید در هر مرحله
ارد مو ،آموزش داده شود و مورد ارزیابی قرار گیردهای رفتاری که باید شایستگی
  زیر است:

  سسات کوچک و بزرگؤخرید و فروش کاال در م آشنایی با مراحل -
 آشنایی با انواع خرید از لحاظ موقعیت مکانی فروشنده و قوانین مربوطه -
 هایدفاتر حسابداری بر اساس سیستم سسات بازرگانی درؤم ثبت معامالت -

 ادواری و دائمی
 مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی ثبت آشنایی با قوانین جدید مالیاتی مخصوصاً -

 رویدادها بر اساس این قانون
آشنایی با مراحل آن در انواع  وارزیابی موجودی کاال  ،کاردکس کاال تنظیم -

 های حسابداریسیستم
 آشنایی با تعدیالت خرید و فروش و ثبت رویدادها در دفاتر  -
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 های آنثبت رویدادهای مالی در نرم افزار حسابداری و تجزیه و تحلیل گزارش -
  یادگیریمسیر 

 
 مواد و منابع آموزشی( )و هنرجو رسانه های یادگیری هنرآموز 

 
 

 
  



 4 

 تجهیزات و وسایل مورد نیاز
 کتاب حسابداری خرید و فروشها و تجهیزات مورد نیاز برای تدریس مدارك و فرم
 عبارت است از: هنرجو 11برای حداقل 

 

ف
دی

ر
 

د 
ک

له
سی

و
 

 مشخصات فنی نام وسیله
د 

دا
تع

د(
اح

)و
ی  

وان
را

ف
صد

در
 

 تصویر

 111 دستگاه cm 10 01× 111 به ابعاد رایانه( اداری ) میز 1112111 1

 

 میز اداری 1112111 2

کشو  cm121 ×01  به ابعاد
دار و قفل دار مخصوص 

 هنرآموز

 111 دستگاه 1

 

 صندلی گردان 11111111 3

با پایه ثابت )بدون چرخ ( 
بدون دسته قابل تنظیم برای 

 ارتفاع

 سفارشی 111 دستگاه 11

 آموزصندلی هنر 11111114 4

دسته متحرك بر گردان و 
متناسب با ارگونومی بدن خانم 
 و آقا برای هنرآموز زن ومرد

 111 دستگاه 1

 

 کمد کتابخانه 1113111 5
  به ابعاد

cm 01 × 31 
cm  135و ارتفاع cm 135 

 111 دستگاه 1
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 تصویر

1 1113111 
کمد وسایل 

 آموزدانش

جو برای استفاده هنر به منظور
 کتاب یا پوشه کار وگذاشتن 

  نظیر آن
درب کوچک  11یک کمد با 

 طبقه بندی مجزا

 01 دستگاه 1

 

 تخته سیاه 2420111 0
ه ب یک طرف کالس نصب شود

 ابعاد
cm 111 × 151 

 31 دستگاه 1

 

 وایت برد 2420111 0
ای شیشه -طرف دیگر کالس

  به اندازه دو وایت برد معمولی
 ( کنار هم01×111 )به ابعاد

 31 دستگاه 2
 

0 2420111 
پرده نمایش ویدئو 

 پرژکتور
های وایت برد نصب باالی تخته
 )کشویی( شود

 111 دستگاه 1

 

11 2242211 
دستگاه ویدئو 

 ژکتوروپر
 111 دستگاه 1 بسته به مدل روز

 

11 22311111 
)یک دستگاه  رایانه
 11هنرآموز و  برای

 (دستگاه برای هنرجو

دستگاه  10به صورت شبکه 
ه رایان. رایانه به هم متصل باشد
 بدون کیس

« All In One PC» 
 و AE2201 هایدر مدل

AE2201G 
 

 111 دستگاه 10
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 تصویر

12 1105111 
دستگاه پرفراژچک 

 دستی
 41 دستگاه 1 بسته به مدل روز

 

 ماشین حساب 040111 13
سه صفر دار و اندازه متوسط 

 رو میزی
 111 دستگاه 10

 

 اسکنر 2221211 14

 نوع

LASER JET PRO 

MFPM12BNW 

 ،یعنی پرینتر ؛سه کاره است
مقرون به  و داردکپی  واسکنر 

صرفه است این دستگاه تهیه 
 . گردد

 01 دستگاه 1

 

 31 هدستگا 1 مدلNC 417رومیزی  دستگاه پول شمار 11051111 15

 

 11 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار خزانه داری 432311 11

 

10 432311 
نرم افزار حقوق و 

 دستمزد
 11 شبکه نرم افزار رایج
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10 432311 
نرم افزار حسابداری 

 خرید
 11 شبکه نرم افزار رایج

 

10 432311 
 نرم افزار حسابداری

 فروش
 11 شبکه نرم افزار رایج

 

 11 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار انبار 432311 21

 

 11 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار مالی 432311 21

 

 11 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار اموال 432311 22

 

 11 شبکه نرم افزار رایج نرم افزار دارایی ثابت 432311 23
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24 
  ایران کد و

cpc ندارد 
 11 شبکه نرم افزار رایج اکسل نرم افزار

 

25 432311 
ثبت اظهار  نرم افزار

 نامه مالیاتی
 11 شبکه رایجنرم افزار 

 

 کتاب درسی  21

یک سری کتاب پایه دهم و 
 براییازدهم و دوازدهم 

استفاده هنرآموز سر کالس 
 کارگاه

 111 

 

 زونکن 11342111 20
هشت سانت پلی پروپیلنی 

نام  0-012مدل  A4 سایز
 تجارتی پاپکو

10 % 11 

 

20 
  ایران کد و

cpc ندارد 
 قانون تجارت

 PDF به صورت

از طریق شبکه به تمام توان می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

20 
  ایران کد و

cpc ندارد 
استانداردهای 
 حسابداری

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه
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 تصویر

31 
  ایران کد و

cpc ندارد 
های اجرایی آیین نامه

 خزانه

 PDF به صورت

م به تماتوان از طریق شبکه می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

31 
  ایران کد و

cpc ندارد 
 آیین نامه معامالت

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

32 
  ایران کد و

cpc ندارد 
های قانون مالیات
 مستقیم

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

33 
  ایران کد و

cpc ندارد 
قانون مالیات بر 
 ارزش افزوده

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

34 
  ایران کد و

cpc ندارد 

های های فرمپوستر
حسابداری از جمله 

دفتر ، دفتر روز نامه
، دفتر معین، کل

 سند وچک سفته و
ی مالی اهصورت

 نمونه

به صورت پرس تلقی 
 A3شفاف

از هر کدام 
 یکی

01 

 

35 
  ایران کد و

cpc ندارد 
 قانون کار

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه
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 تصویر

31 
  ایران کد و

cpc ندارد 
بیمه اموال و 
 تجهیزات

 PDF به صورت

ام تمتوان از طریق شبکه به می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

30 
  ایران کد و

cpc ندارد 

مین أبیمه سازمان ت
اجتماعی و خدمات 

 درمانی

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

30 
  ایران کد و

cpc ندارد 
آیین نامه نحوه 
 تخصیص پورسانت

 PDF به صورت

شبکه به تمام توان از طریق می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

30 
  ایران کد و

cpc ندارد 
آیین نامه برگزاری 

 مناقصات

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

41 
  ایران کد و

cpc ندارد 

آیین نامه تفکیک 
مخارج جاری و 
 سرمایه ای

 PDF به صورت

طریق شبکه به تمام توان از می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

41 
  ایران کد و

cpc ندارد 
 آیین نامه معامالت

 PDF به صورت

وان از طریق شبکه به تمام 
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه
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 مشخصات فنی نام وسیله

د 
دا

تع
د(
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)و

ی  
وان

را
ف

صد
در

 

 تصویر

42 
  ایران کد و

cpc ندارد 
آیین نامه تحریر 
 دفاتر قانونی

 PDF به صورت

توان از طریق شبکه به تمام می
 انتقال داد هنرجویان

 11 شبکه

 

43 
  ایران کد و

cpc ندارد 
های رایج فرم

 حسابداری

 ،دفتر کل، دفتر روزنامه، سند
، تراز آزمایشی، دفتر معین

، چک، صورت مغایرت بانکی
ه توان بکه می نظیر آن سفته و

در اختیار  صورت پرس شده
 هنرجو گذاشت

به ممیزان 
 الزم

111 

 

45 
  ایران کد و

cpc ندارد 
نمونه فرم مربوط به 

 چک
طبق نمونه و بنا بر مسئله بین 

 شودهنرجویان توزیع 
به تعداد 
 الزم

41 
 

41 
  ایران کد و

cpc ندارد 
نمونه فرم مربوط به 

 سفته
طبق نمونه و بنا بر مسئله بین 

 شودهنرجویان توزیع 
به تعداد 
 الزم

41 

 

40 
  ایران کد و

cpc ندارد 

مالیاتی های انواع فرم
از جمله اظهار نامه و 

 ارزش افزوده

طبق نمونه و بنا بر مسئله بین 
 شودهنرجویان توزیع 

به تعداد 
 الزم

51 
 

40 
  ایران کد و

cpc ندارد 
کارت حساب مواد و 

 انبار
طبق نمونه و بنا بر مسئله بین 

 شودهنرجویان توزیع 
به تعداد 
 الزم

41 
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 تصویر

 مداد تحریری 1131212 40
برای هر  تایی 12سه بسته 

 هنرجو در سال
 111 عدد 501

 

 مداد تحریری 1131212 51
برای  تایی 12یک بسته 

 هنرآموز در سال
 111 عدد 12

 

 پاك کن 1131421 51
 11یک عدد برای هنرآموز و 
 عدد برای هنر جو

 111 عدد 10

 

52 011011 
خودکار آبی یا 

 مشکی

عدد و  10برای هر هنرجو 
عدد تا پایان  1برای هنرآموز 

 سال 
 111 عدد 312

 

 خودکار قرمز 011011 53
عدد و برای  1برای هر هنرجو 

 عدد تا پایان سال 1هنرآموز 
 111 عدد 110

 

54 1131221 
ماژیک وایت برد 

 مشکی
 111 عدد 11 بسته 5
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 مشخصات فنی نام وسیله

د 
دا

تع
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اح
)و

ی  
وان

را
ف
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در

 

 تصویر

 111 عدد 11 بسته 5 ماژیک وایت برد آبی 1131221 55

 

 111 عدد 31 بسته 3 ماژیک وایت برد سبز 1131221 51

 

50 1131221 
 ماژیک وایت برد

 قرمز
 111 عدد 24 بسته 2

 

 تایی 511بسته  A4 1کاغذ  3024111 50
3111 
 برگ

111 

 

 111 دو عدد دو عدد جارو دستی 1152121 50

 

 111 یک عدد یک عدد خاك انداز 1152151 11
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 تصویر

 تراش رومیزی 1131411 11
برای هر ردیف چهارتایی 

جو در کارگاه یکی نصب هنر
 شود

 111 یک دستگاه

 

 111  به تعداد پنجره در کارگاه لوور دراپه 1153231 12

 

 111 یک دستگاه نصب در کارگاه نشانیکپسول آتش 2041412 13

 

14 2132101 
های جعبه کمک
 اولیه

نصب در کارگاه شامل تمام 
تجهیزاتی که در دانشنامه رشد 

 آورده شده است
 111 یک جعبه

 



 کلیات  
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 بودجه بندی درس حسابداری خرید و فروش
 مالحظات وسایل کمک آموزشی هدف کلی درس عنوان درس جلسه ماه

             
ن ماه

بهم
                                      

ی ماه
د

 

 اول
 و

 دوم

 فصل اول:
  کاال خرید یحسابدار

* 
یت  عال با ف نایی  آشننن

سسات ؤحسابداری م
 بازرگانی

   * 
آشنننایی با اسننناد و  

منندارك مثبتننه برای 
 عملیات خرید کاال 

 ایجادتوانایی در: 
 ةسسات بازرگانی واسناد ومدارك مثبتؤشناخت م

 -بیان خصننوصننیات این مدارك -سننسنناتؤین ما
تعریف کاال همراه با چند مثال وتفاوت آن با خرید 

ی با آشنای -سسه بازرگانیؤدارایی با توجه به نوع م
 -سسات بازرگانیؤعملیاتی م ةچرخ

چارت مایش فلو با ن ید  تاب و به  توجههای خر ک
 . راهنمای هنرآموز

  گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
آشننننایی با طبقه بندی خرید از لحاظ قیمت با 

 توجه به اطالعات کتاب و راهنمای هنرآموز 
       طبقه بندی خرید از لحاظ مکان انجام معامالت

 ، ایجاد مسئله
برگه درخواسننت ، فاکتور
  خرید

 ، استعالم بها
 ، رسیدانبار

 پیش فاکتور
با نرم  چارت  مایش فلو ن

 افزار
Power point 

 گچ وتخته

 جهتوتدریس این بخش ابتدا با 
یان بر  به اطالعات قبلی هنرجو
اسنناس ایجاد مسننئله در مورد 

سناد ومدارك مثبته م سسات ؤا
)روش گردد می بازرگانی شننروع

سازمان دهنده ( سپس پیش   و 
از روش تدریس نمایشی و بحث 

 . شودده میاستفا گروهی
انجام فعالیت این فصننل توسننط 

 . هنرجویان
سط  آوردن چند نمونه فاکتور تو

 . هنرجوها برای جلسه آینده

 سوم

 فصل اول:
 کاال خرید یحسابدار

* 
آشننننننایی بننا بهننای 

شننننده کنناالی تمننام
 . خریداری شده

* 
های آشنننایی با روش

 ثبت
 موجودی کاال

 

 ایجادتوانایی در:
ستفاده از روش طرح های خرید شناخت روش با ا

شنایی با بخش-الؤس های مختلف فاکتور فروش آ
وتکمیل فاکتور نمونه کتاب وساخت فاکتور توسط 

 . هنرجوها با توجه به کارعملی
شده  شده کاالی خریداری  شنایی با بهای تمام  آ

 . وبحث درمورد هریک از موارد آن
آشنایی مقدماتی با انواع تخفیفات همراه با مثال و 

 حل کارعملی توسط هنرجوها )مثال راهنما(
های آشنایی با حساب موجودی کاال و معرفی روش

کاال ونحو هداری موجودی  گردش حسننناب  ةنگ
 . موجودی کاال در دو روش ومقایسه آنها

آشننننایی هنرجوها با واژه مالیات برارزش افزوده و 
 .  آن در فاکتور فروش ةنرخ آن و نحوه محاسب

لسننه یادآوری مباحث ج
  .ارائه چند پرسش قبل با

له درمورد  جاد مسنننئ ای
 . های این بخشتوانایی

 . فاکتورهای خام
 . های متفاوتحل مثال

 . اسالیدهای آموزشی
یات برارزش  مال گواهی 

 افزوده
 

تدریس این بخش بر اسننناس 
روش نمایشنننی و بحث گروهی 

 .  است
 ارزشیابی فعالیت مستمر

یت عال جام ف های این بخش ان
 .  هنرجوتوسط 

تحقیق بننه هنرجوهننا در مورد 
 .  مالیات بر ارزش افزوده

ارائه چند مسننئله برای جلسننه 
 . آینده

 چهارم

 فصل اول:
 کاال خرید یحسابدار

* 
 های خرید کاالثبت
  

 ایجادتوانایی در: 
های سننیسننتم های خرید کاال درآشنننایی با ثبت

 . آنها ةادواری و دائمی و مقایس
بت به مشنننمول و های انواع ث جه  با تو ید  خر

غیرمشمول بودن مالیات بر ارزش افزوده و براساس 
قدروش ید )ن خت ، های خر یه و پیش پردا نسننن
 . تجاری ( واسناد

های استفاده از کتاب راهنمای هنرآموز برای حالت
 .  متفاوت خرید در مورد مالیات بر ارزش افزوده

 استفاده از مثال حل شده کتاب راهنما

مباحث جلسننه یادآوری 
 .قبل 

ثال . متنوعهای حل م
با  له  یک مسنننئ ئه  ارا
رویدادهای مرتبط با این 
بخش و حل آن توسننط 

 .  هنرجو

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
حل مسننئله و ، روش اکتشننافی

 . باشدمی  نمایشی
 .  ها توسط هنرجوانجام فعالیت

کار  کار عملی این بخش برای 
 .  درمنزل

 رارزشیابی فعالیت مستم
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 مالحظات وسایل کمک آموزشی هدف کلی درس عنوان درس جلسه ماه

 
 پنجم

 فصل اول:
 کاال خرید یحسابدار

* 
مه و با بی نایی   آشننن

  های آنثبت

 ایجادتوانایی در:
 هایآشنننایی هنرجو با بیمه و لزوم آن در فعالیت 

 . بازرگانی ومزایای آن
مه و نحو نا مه  بت قرارداد و ةمعرفی انواع بی  ث

  .های ایراناستفاده از آن و شرایط بیمه در شرکت
 . سند حسابداری بیمه با ذکر مثالآشنایی با 

یادآوری مباحث جلسننه 
  .ارائه چند پرسش قبل با

 مهناارائه چند نمونه بیمه
سناد  سئله که با ا حل م

 .  مثبته ارائه شده است

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش نمایشی و حل مسئله 

 است.
 ارزشیابی فعالیت مستمر

 تحقیق بننه هنرجوهننا در مورد
 های مربوط به کاال هبیم انواع

 و حل مسائل  مرور مطالب جلسات قبل ششم

ماه
ن 
هم
ب

 
 

 
 
 

 هفتم
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 کاال فروش یابدارحس

ستندات  شنایی با م آ
حل  کاال و مرا فروش 

سنننسنننات ؤآن در م
چک و  گانی کو بازر

 بزرگ
 

 توانایی در: ایجاد
 سسات بازرگانیؤشناخت منبع درآمد م

سه )کاالؤبه نوع فعالیت م توجهوانواع فروش با   س
 . یا دارایی (
به اطالعات  توجهال و بحث گروهی با ؤطرح سننن

، های آنروش انواع خرید کاال و هنرجوها در مورد
له می با انواع فروشدر این مرح ها را  و  توان آن

 . کردآن آشنا  هایروش
 . فروش کاال یندانمایش فلوچارت فر

مت فؤطرح سننن کاال ال در مورد تعیین قی روش 
به خرید آن براساس نوع کاال و گردش آنها  نسبت

 .  در فروشگاه
آشنننایی با واژه اعتبار سنننجی مشننتریان و اینکه 
برخی نرم افزارها برای مشنننتریان سنننقف اعتبار 

 .  تعیین می کنند
ستفاده از نمونه آن در  آشنایی با قرارداد فروش و ا

 . کتاب راهنما
نعقاد قرارداد فروش ارائه سیکل خروج کاال پس از ا

سیدن  آن شتری همراه با  آنتا زمان ر ست م به د
)اسننتفاده از کتاب راهنما  های مربوط نمایش فرم

 .  برای توضیح بیشتر(

 ایجاد مسئله
اسننالید آموزشننی برای 

 . فلوچارت فروش کاال
شامل  ستندات فروش  م

ور فاکت، فرم سفارش کاال
فروش خننام و تکمیننل 

 شده
 انبارحواله ، بارنامه

 

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

پیش سنننازمان دهنده و بحث 
 .  استگروهی 

لیننت میننل جنندول  :فعننا ک ت
فعننالیننت ، روینندادهننای فروش

اعتبار ، محاسنننبه قیمت فروش
 ، سنجی مشتریان

مسنننتندات ، قرارداد فروش کاال
 فروش

یابی مسنننتمر و تکمیل  ارزشننن
ن توسنننط هنرجو و آجنندول 
 . هنرآموز

ور توسنننط تکمیننل یننک فنناکت
 هنرجوها

 هشتم

 فصل دوم
 کاال فروش یابدارحس

های آشننننایی با ثبت
کاال  مربوط به فروش

 بر اساس روش ادواری
 

 توانایی در: ایجاد
سننسننات ؤمد محسننابداری فروش کاال با بیان درا 

، مداال در مورد ماهیت درؤطرح سننن بازرگانی و با
 .  توان به ماهیت فروش کاال دست یافتمی

شنایی  ساب آ با مالك ثبت فروش کاال )معرفی ح
 . پیش دریافت با استفاده از اصل تحقق درآمد(

ساب شنایی با ح ستفاده در کاالهای آ های مورد ا
ستفاده از . مشمول مالیات برارزش افزوده مثال با ا

های فروش کاال )نقد ارائه ثبت روش. کتاب راهنما
پیش دریافت واسنننناد تجاری(در روش ، ونسنننیه

هنا بنه صنننورت تفکیکی در مورد مثنال. یادوار
هنرآموز . کاالهای مشننمول و غیر مشننمول باشنند

توانید از کتاب راهنما برای شننیوه ثبت می ،محترم
 . کردها استفاده رخداد

 ایجاد مسئله
 سند حسابداری
 کلدفتر دفتر روزنامه و
 تخته و گچ
 فروش فاکتورهای

متنوع در مورد کاالهای 
شمول و  شمول  غیرم م

 الیات بر ارزش افزودهم
 

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
سخنرانی و بحث گروهی . روش

 .  استوحل مسئله 
یداد بت هر رو یان ث  با، پس از ب

هنرجو را ، طرح سننوال وفعالیت
برای ثبت رویدادهای ذکر شنده 

 . کنیدترغیب 
ارائه یک مسننئله کامل همراه با 
با  ید و فروش  های خر خداد ر

مشنننمول  کاالهایاسنننتفاده از 
مشننمول در روش  و غیر مالیات
صل . ادواری سائل پایان ف ارائه م

 برای کار در خانه 
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 همن

 فصل دوم
 کاال فروش یابدارحس

های آشننننایی با ثبت
کاال  مربوط به فروش

بر اساس روش دائمی 
آشنننایی با حمل به  و

 خارج
 

 توانایی در: ایجاد
فاوت یان ت مان های روش ادواری و دائمی در ب ز
 . فروش کاال

ئه ثبت روش های فروش کاال بر اسننناس روش ارا
 . دائمی
ثال های م کاال به صنننورت تفکیکی در مورد  ها 

هنرآموز محترم . مشننمول و غیر مشننمول باشنند
ها کتاب راهنما برای شیوه ثبت رخدادتوانید از می

 . کنیداستفاده 
 . آشنایی با حمل کاالی فروش رفته

 ایجاد مسئله
 حسابداریسند 

 کلدفتر دفتر روزنامه و
 تخته و گچ

 فاکتور فروش 
 قرارداد حمل کاال

 

سه قبل و  سش از مطالب جل پر
 .  های جلسه قبلمرور ثبت

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
سخنرانی و بحث گروهی . روش

   است.وحل مسئله 
یداد بت هر رو یان ث  با، پس از ب

س هنرجو را ، فعالیت ال وؤطرح 
رویدادهای ذکر شنده برای ثبت 
 . کنیدترغیب 

ارائه یک مسننئله کامل همراه با 
با  ید و فروش  های خر خداد ر

مشنننمول  اسنننتفاده از کاالهای
مشننمول در روش  و غیر مالیات
 . دائمی

 میانترم  آزمون –مرور مطالب جلسات قبل  دهم

 یازدهم
 

 فصل سوم
 تنظیم یابدارحس

 کاردکس کاال
آشنایی با روش اولین 
 صادره از اولین وارده

 

 توانایی در: ایجاد
ات سسؤم ال شروع کنید کهؤاین فصل را با این س 

برای نگهداری حسنناب موجودی کاال از چه ابزاری 
 ؟کنندد استفاده نتوانمی

به دو صننورت تعدادی و  آشنننایی با کاردکس کاال
ریالی و اسنننتفاده از توضنننیحات کتاب راهنما در 

حل شده کاردکس تعدادی مورد کاردکس و نمونه 
 . در کتاب راهنما

ئه روش یان ارا کاال و ب یابی موجودی  های ارز
محاسن و معایب آن با استفاده از توضیحات کامل 

 . کتاب راهنما
را همراه با  fifoدر این جلسنننه می توانید روش 

  .های ادواری و دائمی بیان کنیددر سیستم مثال

 ایجاد سوال
کاردکس ید ، فرم  رسننن

 . ار وحواله انبارانب
جازی  بار م یک ان جاد  ای

 هایبهتر روش برای بیان
کاال و  یابی موجودی  ارز
 نیز تصاویر کتاب راهنما

 مرور مطالب جلسه قبل 
تدریس این بخش با اسننتفاده از 

 روش 
 .  است نمایش و حل مسئله

یت عال جام ف های پیش بینی ان
 . شده در کتاب توسط هنرجو

ار برای ک ارائه مسائل پایان فصل
 . در خانه

 
 

 دوازدهم

 فصل سوم
بدار تنظیم  یحسننننا
 کاردکس کاال

آشنایی با روش اولین 
 صادره از آخرین وارده 

 توانایی در: ایجاد
ید روشدر این جلسنننه می با  lifo توان را همراه 

  .در سیستم های ادواری و دائمی بیان کنید مثال
شمول و  ساس کاالهای م سائل بر ا شمول  غیرم م

 . مالیات بر ارزش افزوده باشد

 ایجاد سوال
کاردکس ید ، فرم  رسننن

 . انبار وحواله انبار

 مرور مطالب جلسه قبل 
تدریس این بخش با اسننتفاده از 

 روش 
 .  است نمایش و حل مسئله

یت عال جام ف های پیش بینی ان
 . شده در کتاب توسط هنرجو

ارائه مسائل پایان فصل برای کار 
 در خانه
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اه 
د م

فن
اس

 
    

 سیزدهم

 فصل سوم
بدار تنظیم  یحسننننا
 کاردکس کاال

آشننننننایی بننا روش 
 میانگین

 توانایی در: ایجاد
را همراه با  میانگین توانید روشدر این جلسنه می

  .های ادواری و دائمی بیان کنیددر سیستم مثال
موجودی کاال با یک  سننه روش ارزیابی مقایسننه

 مثال 

 ایجاد سوال
کاردکس ید ، فرم  رسننن

 . حواله انبار انبار و

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 .  است نمایش و حل مسئله
یت عال جام ف های پیش بینی ان

 . شده در کتاب توسط هنرجو
ارائه مسائل پایان فصل برای کار 

 در خانه

 چهاردهم

 فصل سوم
بدار تنظیم  یحسننننا
 کاردکس کاال

های آشنننایی با روش
 شناسایی ویژه و سود
ننناخننالننص و خننرده 

 فروشی
 

 توانایی در: ایجاد
را  توانید روش شننناسننایی ویژهاین جلسننه می در

آن را به کمک ، و با ارئه یک مسنننئله کنیدبیان 
 . کاردکس کاال حل نمود

صورت های اهمیت موجودی کاالی پایان دوره در 
و زمان رسنننیدن به مبل   مالی و باال بودن هزینه
یان دوره و  پا کاال موجودی  لزوم برآورد موجودی 

های مالی میان دوره و برآورد خسارت برای صورت
 . کاال در زمان بروز حوادث

 های برآورد موجودی کاال)سننودآشنننایی با روش
با  ثال و  با م خالص و خرده فروشنننی( همراه  نا

 . های کتاب راهنمااستفاده از مثال
های ارزیابی طرح یک مثال جامع بر اسنناس روش

 . کاال موجودی

 ایجاد سوال
کاردکس ید ، فرم  رسننن

 . انبار وحواله انبار
 

جلسنننه قبل وحل  مرور مطالب
 . مسائل آن

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 واکتشافی نمایش و حل مسئله 
 .  است 

یت عال جام ف های پیش بینی ان
 . شده در کتاب توسط هنرجو

ارائه مسائل پایان فصل برای کار 
 در خانه

 ترمآزمون میان –مرور مطالب جلسات قبل  پانزدهم

 شانزدهم

 
 فصل چهارم
تعدیالت  یحسننابدار
 خریدکاال

مدارك  با  نایی  آشننن
ید و  برگشنننت از خر

 برگشننت از»حسنناب 
ر د« تخفیفات خرید و

 روش ادواری

 توانایی در: ایجاد
ال در مورد مواردی که امکان دارد کاالی ؤبیان سنن

 . شودخریداری شده برگشت داده 
بیان مراحل خروج کاال با اسنننتفاده از فلوچارت و 

 . کتاب راهنما مدارك ارائه شده در کتاب درسی و
 وطرح معرفی حساب برگشت از خرید و تخفیفات

با  چند رویداد و حل آن بر اسنناس روش ادواری و
شمول و غیر شمول مالیات بر توجه به کاالهای م م

 ارزش افزوده

 الؤایجاد س
ید فرم برگشنننت  از خر

 ، کاال
 مجوز خروج کاال

 فاکتور برگشت ازخرید

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 نمایش و حل مسئله ، اکتشافی
 است.

های کتاب توسننط انجام فعالیت
 .  هنرجو

یل نمودن فرم ها توسنننط تکم
 هنرجویان
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اسفند ماه
 

 هفدهم

 فصل چهارم
تعدیالت  یحسننابدار

 کاال خرید
های برگشنننت از ثبت

 خرید در روش دائمی
  

 

 توانایی در: ایجاد
جدد روش ئه م یان  های ادواری و دائمیارا و ب
 . این دو روش هایتفاوت و شباهت
گردش این  موجودی کاال و نمایش معرفی حساب

با توجه به رویدادهای موجود در روش  حسننناب 
 . دائمی
حل آن ، کاالی خریداری شده ال برگشتؤطرح س

نمایش کاالی برگشنننتی  ةحوو ن در کاردکس کاال
در کاردکس کاال و با توجه به کاالهای مشننمول و 
غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده و نیز بر اساس 

 . موجودی کاال ارزیابی هایروش
مغایرت »های روش دائمی و معرفی حسننناب ثبت

 . وزمان استفاده از این حساب« نرخ انبار
 

 الؤایجاد س
 فرم کاردکس کاال

 گچتخته و 
ید  فرم برگشنننت از خر
 کاال و خروج کاال از انبار

 

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 نمایش و حل مسئله ، اکتشافی
 .  است 

های کتاب توسننط انجام فعالیت
 .  هنرجو

 حل مسائل توسط هنرجو
مورد حقیق در  ثبننت  ت حوه  ن

برگشننننت از خرینند کنناال در 
 . بازرگانی موسسات

ئه تمرین یان فارا پا صنننل های 
 . برای کار در خانه

 هیجدهم

 فصل چهارم
تعدیالت  یحسننابدار

 کاال خرید
نواع  یی بننا ا آشننننننا
ها  تخفیفات و ثبت آن

 در روش ادواری
 

 توانایی در: ایجاد
ر و نحوه ثبت آنها در دفات آشنایی با انواع تخفیفات

های متنوع و مسنننائل ذکر همراه با مثال خریدار
 . شده در کتاب راهنما

 در روش «تخفیف نقدی خرید»با حساب آشنایی 
های و محاسنبات آن در حالت ادواری و نحوه ثبت

عد از دوره  بدهی در دوره تخفیف و ب خت  پردا
مشمول غیرتخفیف و بر اساس کاالهای مشمول و 

 .  مالیات بر ارزش افزوده

 ایجاد سوال
نواع  تورهننای بننا ا ک فننا

 . تخفیف
 تخته وگچ

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 نمایش و حل مسئله ، اکتشافی
 .  است 

یت عال جام ف ناد  هایان و اسننن
تاب توسنننط  طراحی شنننده ک

 .  هنرجو
 حل مسائل توسط هنرجو 

 

ن ماه
فروردی

 

 حل مسائل –مرور مطالب جلسات قبل  نوزدهم

 بیستم

 فصل چهارم
تعدیالت  یحسننابدار

 کاال خرید
نواع  یی بننا ا آشننننننا
ها  تخفیفات و ثبت آن

 دائمیدر روش 
 

 توانایی در: ایجاد
ر و نحوه ثبت آنها در دفات آشنایی با انواع تخفیفات

های متنوع و مسنننائل ذکر همراه با مثال خریدار
 . شده در کتاب راهنما

نحوه ثبت تخفیفات در روش دائمی و آشننننایی با 
بات آن در فاتی محاسننن مان  مورد تخفی که در ز

 برخیخرید کاال باید محاسننبات صننورت گیرد و 
. هم در دوره تخفیفوآن زمنان پرداخنت بندهی

شمول و  رویدادها باید تمامی ساس کاالهای م بر ا
 . مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشدغیر

سننسننات ؤآشنننایی با رویداد برداشننت کاال در م
بت  گانی و نحوه ث ها در دو روش ادواری و آبازر ن

شمول و  ساس کاالهای م شمول غیردائمی و بر ا م
 . مالیات

 الؤایجاد س
نواع  تورهننای بننا ا ک فننا

 . تخفیف
 تخته وگچ

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 نمایش و حل مسئله ، اکتشافی
 .  است 

یت عال جام ف ناد  هایان و اسننن
تاب توسنننط  طراحی شنننده ک

 .  هنرجو
سط هنرجو برای  سائل تو حل م

 جلسه آینده
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 مویکبیست 

 فصل پنجم
تعدیالت  یحسننابدار
 فروش کاال

ستندات  شنایی با م آ
 برگشت از فروش

آشننننایی با حسننناب 
برگشننت از فروش و »

 «تخفیفات
 در سیستم ادواری

 توانایی در: ایجاد
 . بیان دالیل برگشت کاالی فروخته شده

شت کاال و مراحل آن از زمان نمایش فرم های برگ
بار  به ان یدن آن  تا رسننن کاال  اطالع ار برگشنننت 

 .  سسهؤم
ساب  شت از»معرفی ح  و« فروش و تخفیفات برگ

 ماهیت آن 
ستم  سی شت کاالی فروش رفته در  نحوه ثبت برگ

مشمول  غیرادواری و بر اساس کاالهای مشمول و 
 .  مالیات برارزش افزوده

 الؤایجاد س
مسننتندات برگشننت از 

 فروش کاال
سید برگشت به  شامل ر

فاکتور برگشننت از ، انبار
 فروش

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 .  است ایش و حل مسئلهنم 
های کتاب توسننط انجام فعالیت

 هنرجو
شیابی فعالیت  تکمیل جدول ارز

 .  مستمر
تکمیل اسننناد پیش بینی شننده 

 . در کتاب توسط هنرجو

ن
فروردی

 

 بیست ودوم

 فصل پنجم
تعدیالت  یحسننابدار
 فروش کاال

آشننننایی با حسننناب 
برگشننت از فروش و »

 «تخفیفات
 در سیستم دائمی

 

 توانایی در: ایجاد
کاالی فروخته شنننده یان دالیل برگشنننت  در  ب

 سیستم دائمی
شت کاال و مراحل آن از زمان نمایش فرم های برگ

سه سؤبرگشت کاال تا رسیدن آن به انبار م زاطالع ا
 . در روش دائمی

ثبت برگشننت کاالی در سننیسننتم دائمی و  ةنحو
 . تفاوت آن با روش ادواری

ه کاال ها در مورد  یداد بت رو مشنننمول و  ایث
 .  مشمول مالیات برارزش افزودهغیر

 الؤایجاد س
مسننتندات برگشننت از 

 فروش کاال
سید برگشت به  شامل ر

فاکتور برگشننت از ، انبار
 فروش

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

 .  است نمایش و حل مسئله 
های کتاب توسننط انجام فعالیت

 هنرجو
شیابی فعالیت  تکمیل جدول ارز

 .  مستمر
تکمیل اسننناد پیش بینی شننده 

 . در کتاب توسط هنرجو

ت
اردیبهش

 

 مرور مطالب جلسات قبل و حل مسائل بیست وسوم

 ست ویب

 چهارم

 فصل پنجم
تعدیالت  یحسننابدار
 فروش کاال

نواع  یی بننا ا آشننننننا
تننخننفننیننف در روش 

 ادواری

 توانایی در: ایجاد
ر و نحوه ثبت آنها در دفات آشنایی با انواع تخفیفات

های متنوع و مسننائل ذکر همراه با مثال فروشنننده
 . شده در کتاب راهنما

ثبت تخفیفات در روش ادواری و آشنننایی با  ةنحو
بات آن در فاتی محاسننن مان  مورد تخفی که در ز

 فروش کاال باید محاسنننبه صنننورت گیرد و برخی
بات . هم در دوره تخفیفآن و زمان دریافت مطال

شمول و  رویدادها باید تمامی ساس کاالهای م بر ا
 . مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد غیر

 الؤایجاد س
فنناکتور فروش بننا انواع 

 تخفیفات
 

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

مایش و  حل  ن اکتشننننافی و 
 .  است مسئله

های کتاب توسننط انجام فعالیت
 هنرجو

شیابی فعالیت  تکمیل جدول ارز
 .  مستمر

ه ینی شنندتکمیل اسننناد پیش ب
 . در کتاب توسط هنرجو
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بیست و 

 پنجم

 فصل پنجم
تعدیالت  یحسننابدار
 فروش کاال

نواع  یی بننا ا آشننننننا
تننخننفننیننف در روش 

 دائمی

 توانایی در: ایجاد
ر و نحوه ثبت آنها در دفات آشنایی با انواع تخفیفات

های متنوع و مسننائل ذکر همراه با مثال فروشنننده
 . شده در کتاب راهنما

ثبت تخفیفات در روش دائمی و آشننننایی با  ةنحو
بات آن در فاتی محاسننن مان  مورد تخفی که در ز

 فروش کاال باید محاسنننبه صنننورت گیرد و برخی
بات . هم در دوره تخفیفآن و زمان دریافت مطال

شمول و  رویدادها باید تمامی ساس کاالهای م بر ا
 . مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد غیر

مشنننمول  رسنننند وبه فروش می هیی کآیا کاالها
 د؟شونبت میث در کاردکس کاال ،شودمی تخفیف

 الؤایجاد س
فنناکتور فروش بننا انواع 

 تخفیفات
 کاردکس کاال

 

تدریس این بخش با اسننتفاده از 
 روش 

مایش و  حل  ن اکتشننننافی و 
 است. مسئله

های کتاب توسننط انجام فعالیت
 هنرجو

شیابی فعالیت  تکمیل جدول ارز
 .  مستمر

تکمیل اسننناد پیش بینی شننده 
 . در کتاب توسط هنرجو

بیست و 

 ششم

 مرور مطالب جلسات قبل و حل مسائل

بیست و 

 هفتم

 و رفع اشکاالت هنرجوها مرور مطالب کل کتاب

 

بیست و 

 هشتم

 برای امتحان پایانی آمادگی منظوربه آزمون آزمایشی

 .تنظیم شده است جلسه 20اساس  ای برجلسهبودجه بندی درس حسابداری خرید و فروش به صورت 
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 :فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری
، باورها، هاگرایش، هامانند نگرش یمفاهیم مختلف ،تدریس اجرای آموزش و

خواهیم در که می تغییراتی راانواع به طور کلی  های رفتار وها و شیوهعادت
افزایش توانایی یادگیری ، هدف از تدریس. گیردبر می در، کنیم شاگردان ایجاد

دریس عبارت است از ت. شودتدریس خوب منجر به خوب یادگرفتن می. است
برای ایجاد تغییر در ، معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلمتعامل 

 . رفتار شاگرد
بعد از  هنرآموز. است، راحی آموزشیمراحل اولیه ط جزءانتخاب روش تدریس 

باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود ، انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله
ه ب توجهمنظمی که برای رسیدن به هدف و با به مجموعه تدابیر . را انتخاب کند

 . گویندروش تدریس می، شوداتخاذ می شرایط و امکانات
دهند که های خود ادامه میموقعیتی به فعالیتهای آموزشی در امروزه نظام

 .فن آوری بر تمام جوانب زندگی بشر تأثیر گذاشته است تغییرات سریع علم و
قتضیات م. توان با طرز تلقی گذشته به فراگیران و آموزش آنها نگریستدیگر نمی

، یابی به اشتغال حداکثریدنیای مدرن سبب شده است که برای دست
هایی بر دوش نظام آموزش بخش فنی و مسئولیت، کارآفرینی اشتغالی وخود
 ،های تدریس موجود در اکثر مقاطع نه بر اساس تغییراتروش. ای قرار گیردحرفه

در  .تفکرات و رویکردهای سنتی شکل گرفته است، هابلکه بر اساس پایه نگرش
و یا  دچار ضعف مهارت هستندای یا این حالت فارغ التحصیالن فنی و حرفه

 . آنها با نیازهای اجتماعی هم سو نیست هایمهارت
 دآن را انجام دهند نتواناشخاصی می وکید بر تولید دانش است أدر دنیای امروز ت

. ها این توان را به دست آورده باشندکه در آموزش تخصصی مدارس و دانشگاه
ز مستلزم استفاده اپرورش خالقیت و تفکر در هنرجویان است که ، الزمه این توان

 . استهای فعال تدریس روش
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 های تدریسانواع روش

 روش 1
 سخنرانی

به ارائه  ،های آموزشی داردای طوالنی در نظاماین روش که سابقه
و یادگیری آن از طریق گوش دادن  معلممفاهیم از طرف شفاهی 
نقش اصلی را دارد و  معلمدر این روش . پردازدآموزان میدانش

و یک نوع یادگیری و  منفعل هستند و کمتر مشارکت دارندهنرجویان 
 . شودو شاگرد ایجاد می معلمرابطه ذهنی بین 

روش  2
 نمایشی

ها را از طریق هنرجو مهارت. این روش بر مشاهده و دیدن استوار است
 یتواند مهارتی را به تعداد زیادمعلم می، این روشدر. گیرددیدن فرا می

مهمترین مزایای این . و در طی زمانی کوتاه ارائه دهد هنرجویاناز 
کارگیری اشیای واقعی در آموزش است و بیشتر برای دروسی هب، روش

 .شودبه کار گرفته می ،عملی و فنی دارد ةکه جنب

3 
روش 
بحث 
 گروهی

موضوعی خاص که مورد  ةمنظم دربار وگویی است سنجیده وگفت
شاگردان ، در این روش. کنندگان در بحث استعالقه مشترك شرکت

کنند و مسئولیت یادگیری شرکت می های آموزشیفعاالنه در فعالیت
های خود از اندیشه و نگرش، آنها در ضمن مباحثه. گیرندرا به عهده می

 .کنندمیدفاع  مفاهیم و اصول علمی، با ذکر دالیل متّکی بر حقایق

روش حل  4
 مسئله

ان هنرجوی سپس کند، باید مسئله را مشخص هنرآموز ر این روش ابتداد
 اطالعات فرضیه سازی و در این بر اساس آوری کنند ورا جمعاطالعات 

اگر روش حل مسئله درست . گیری شودو نتیجه آزمودهها نهایت فرضیه
 . فکری گرددتواند منجر به بارش یا طوفان می ،انجام شود

5 

روش 
پیش 
سازمان 
 دهنده

د آییک مطلب کلی در مقدمه تدریس می، در روش پیش سازمان دهنده
با مباحث پیشین همان درس  ،شودتا مبحثی را که به شاگردان ارائه می

ر این د. ای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شودمربوط سازد و پایه
 ،هدف این روش. شودمیمعموالً مطالب از کلی به جزئی بررسی ، الگو

 .معنی دار کردن یادگیری است

روش  1
 اکتشافی

 نظر را مشخص کند مورد هطی آن باید مسئل هنرجویندی است که افر
این سپس هنرجو باید . را برای آن در نظر گیرد های ممکنراه حل و

، به این آزمایش توجهبا ، به شواهد آزمایش کند توجهها را با راه حل
ها را در گیرینتیجه ،های مناسبی به دست آورد نتیجه گیری

 ه قوانین کلی و قابل تعمیمبهای جدید به کار گیرد و سرانجام موقعیت
 . دبرس

 در زمانی، با افزایش سریع عصر دیجیتال و نوآوری در آموزش و پرورش
های هوشمند و تبلت به عنوان ابزار یادگیری یکه دانش آموزان از گوش

ه ب، کنند و با وجود حجم وسیعی از اطالعات آنالین موجوداستفاده می
تمرکز  ی برای تدریس سنتی وجود دارد؟جای آیا هنوز، نظر شما

این  در. های تدریس نوین بیشتر بر یادگیری فعال گرایش داردشیوه
و در روند تدریس  دارندر تعامل ها هنرجویان آزادانه با یکدیگروش

 کنند.میمشارکت 
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 های تدریس سنتی و نوین:مقایسه روش
 نوین سنتی

خوانند و هنرجویان مفاهیم و قوانین را می
 .کنندحفظ می

 ،ها و یا کسب تجربههنرجویان ضمن انجام فعالیت
 . در تولید مفاهیم شرکت مؤثر دارند

با استفاده از روش سخنرانی و  معموالً هنرآموز
به  ؛کندتدریس خود را ارائه می، حل مسائل

ها دهد و به حل تمرینای که تمرین میگونه
 کند و با مثال مفاهیم را توجیه کمک می

 .کندمی

هنرآموز راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ 
های کوشد تا با پرسشمی ،هامستقیم به پرسش
های صحیح آنها را به پاسخ، متعدد از هنرجوان

 . نمایدو به فکر کردن ترغیب  کند هدایت

مطالب کتاب ، گویدمعموالً جزوه می هنرآموز
کند و هنرجویان را به سوی را خالصه می
 .دهدسوق می مسائلهای حل استفاده از کتاب

 ،دهدای نمیهنرآموز به فراگیران پاسخ کلیشه
قابل بحث باشد کند که هایی را مطرح میپرسش

گو را برای هنرجویان ایجاد وو فرصت گفت
 . کندمی

 های ضروریوتکیه بر کسب دانستنی یاددادن
 . ضروری استو غیر

ای هبه یادگیرنده هدف یادگیری است و فراگیران
 . شوندالعمر تبدیل میمادام
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 می فرماید:رسول اکرم)ص( 

ان عیب کسی هک رد کار خرید و فروش است باید از جنپ خصلت دوری گزیند وگرهن داد و ستد نکند: ریا،سوگند، کتم

گام فروش وبدگویی از آن گام خرید.رد  کاال،ستایش از کاال هن  هن

 حسابداری خرید و فروش کاال

 

 1فصل 



 52 

 حسابداری خرید و فروش کاالواحد یادگیری 
 :جلسه اول نمونه تدریس

ل از
قب

 
س

تدری
 

ل از
قب

 
س
تدری

 . یندهای تدریس تمرین شودا*تمام فر 
حسابداری(  *چک لیستی از کارهای کالس و لوازم تدریس )مدارك

 . تهیه شود
 . *محتوا در قالب اسالید تهیه شود

 . *طرح درس تنظیم گردد

س
ن تدری

زما
 

شروع
 . ال آغاز کنیدؤ* با طرح س 
 مثبته*نمایش اسناد و مدارك 

 *نمایش اسالید فلوچارت خرید
 سسات بازرگانی ونحوه کسب درآمد آنهاؤ*معرفی م

ب
ارائه مطال

 

 سسات بازرگانیؤ*معرفی واژه کاال درم
 *معرفی انواع خرید
 سسات بازرگانیؤ*چرخه عملیات م

 *معرفی آیین نامه معامالت وگواهی ثبت نام ارزش افزوده 
 *طبقه بندی خرید

 . های آنروش و خرید*ارائه انواع 

مرور
 

 *دید کلی بدهید
 ید*هدف را بگوی

 . *تصویری از کل مطالب را در ذهن هنرجویان ایجاد کنید
 . *همانند ابتدای تدریس با هیجان باشید

 . *در حین مرور چند پرسش نیز مطرح کنید

ی
ارزشیاب

 

 ها توسط هنرجوها*تکمیل برخی فرم
 . هنرجوهاها توسط فعالیت انجام*

 . و هنرآموز *تکمیل جدول ارزشیابی مستمر توسط هنرجو

بعد از 
س

تدری
 

ف
تکلی

و 
ی ازخود

ارزیاب
 

های متفاوت توسط جوی مستندات خرید شرکتو*جست
 . هنرجویان برای جلسه بعد

 . *نظر مخاطبان در رابطه با تدریس خودتان را بخواهید
 . کنید فیلم یا فایل صوتی تدریس خودتان را بررسی
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 ارائه راهکار آموزشی پیشنهادی:
آموزشی از راهکار  توانند برای انجام مراحل تدریسهنرآموزان محترم می

 . کنندپیشنهادی استفاده 
ه نامو آیین مثبته مدارك  اسناد وسسات بازرگانی بر اساس ؤثبت معامالت در م

لذا پیشنهاد  ؛گیردای صورت میبه صورت مرحلهسسات ؤدر برخی م معامالت و
بندی مورد طبقه با طرح مسئله در شود در این فصل ابتدا هنرآموز محترممی
در ادامه  هدایت کند.به بحث گروهی  هنرجویان را، فعالیتنوع سسات از لحاظ ؤم

 و سسات بازرگانی و اسناد مثبته مربوط به این واحد اقتصادیؤضمن معرفی م
 ارائهسسات را با ؤخرید کاال در این ممراحل ، نامه معامالتآیینهمچنین 

استعالم ، درخواست خرید کاال، شامل فرم درخواست کاال از انبار، مستندات خرید
 برای هنرجویان توضیح مربوطفلوچارت  به همراه فاکتور فروش پیش فاکتور و، بها
ز ای از آن در پیوست راهنمای هنرآموبا نمایش آیین نامه معامالت که نمونه. دیده

های روش محل و، بندی خرید کاال را از لحاظ مبل توان طبقه می، ارائه شده است
 . توضیح داد خرید

 برای آموزش حسابداری خرید کاال بهتر است ابتدا قانون مالیات بر ارزش افزوده
ی و دائمی در ثبت معامالت مربوط به های ادوارمعرفی روشسپس با  .بیان شود
بر اساس روش ادواری  رویدادهای خرید کاال تمامی، انیسسات بازرگؤکاال در م

 های خرید کاالثبت نیزمشمول مالیات( و  غیرهای متنوع)مشمول و همراه با مثال
های مختلف توانید برای آموزش حالتشما می. بر اساس روش دائمی تدریس شود

 . استفاده کنیدنیز های کتاب راهنما مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از مثال
چند نمونه فرم و چند ، شود هنرآموز محترم قبل از تدریسهمچنین پیشنهاد می

 از هنرجویان، و پس از ارائه هر مرحله از تدریس کندرویداد متفاوت و کوتاه تنظیم 
 . یند بهتر آموزش یاری نماینداها و حل مسائل در فربخواهد با تکمیل فرم
همین روند تدریس را برای فصل کمک حسابدار  ندنتواهنرآموزان محترم می

 . فروش کاال نیز انجام دهند



 58 

 
 سسات بازرگانیؤچرخه عملیاتی در م

 
 سسات بازرگانی:ؤتعریف م

 سسات تولیدی یا سایرؤمواحدهای اقتصادی هستند که از طریق خرید اجناس از 
اهداف به  ،فروش آن به مشتریان به صورت جزئی و عمده و سسات بازرگانیؤم

 . رسندخود می
و مراحلی که از خرید  استبر روی کاال عملیاتی  ةچرخها محوریت دراین شرکت

به همراه ، شودورود آن به انبار تا فروش و تحویل به مشتری طی می کاال و
 است.واحد اقتصادی حائز اهمیت برای این ، رخدادهای مالی متناظر با آن
نحوه کسب درآمد این ، خدماتی و بازرگانیسسات ؤم تفاوت اصلی حسابداری در

 انجام خدمات الزحمهدرآمد از طریق حق ،سسات خدماتیؤدر م .سسات استؤم
سسات بازرگانی از طریق فروش کاال به دست ؤولی درآمد در م ،آیدبه دست می

برای . سسات استؤلذا فروش کاال مهمترین عامل کسب درآمد این م ؛آیدمی
رفته از کاالی فروش ةشدباید بهای تمام، یهای عملیاتر هزینهتعیین سود عالوه ب

بهای تمام شده کاالی فروش رفته نیز از . کسر شودکاال نیز فروش مبل  نهایی 
  است.سسات بازرگانی ؤهای ممهمترین هزینه

 تعریف کاال:
 آن ،و بدون تغییر ماهیت کنندمی سسات بازرگانی خریداریؤاجناسی است که م

های دیگر محسوب تواند مواد اولیه شرکتاین اجناس می. رسانندبه فروش می را
 .شده و آماده برای فروش باشدشود و یا اینکه کاالی ساخته
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 بایدمرحله اول قبل از ثبت خرید اجناس  حسابدار شرکت بازرگانی در :تذکر
ا ه یارائه به مشتریان تحصیل شد منظوربهشده که جنس خریداری تشخیص دهد

لذا هنرآموز محترم در . های شرکت خریداری شده استبرای استفاده در فعالیت
 به عنوان کاال باشده تفاوت اجناس خریداری، با چند مثال بایداین بخش کتاب 

خرید  ،مثال برای. کندبرای هنرجویان روشن  را ثابت یا ملزومات خرید دارایی
که خرید این و در حالی شودمیکاال محسوب ، تلویزیون در فروشگاه لوازم خانگی

 .به عنوان اثاثه ثبت خواهد شد معامالت خودروجنس در بنگاه 
 مدیریت خرید:

اهمیت مدیریت . «خرید به معنی مبادله پول یا شبه پول با کاال و خدمات است»
های احتمالی واحدهای اقتصادی بر اجتناب از زیان خرید در افزایش سوددهی و

یفیت باک، اگر مدیریت خرید در تأمین اقالم از منابع معتبر. شیده نیستپو کسی
، کنددر زمان مناسب و با گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب اقدام ، مطلوب

 ،در غیر این صورت ،های اقتصادی خصوصی و دولتی تضمین خواهد بود سود بنگاه
 . داشت سسات در بر خواهدؤخطرات احتمالی زیادی را برای این م

ای گیری و اجرای برنامهفرآیندی شامل تصمیم» ست ازمدیریت خرید عبارت
با قیمت و ، های سازمان در زمان مناسبمدون به منظور تهیه و تأمین نیازمندی

ها و امکانات به توانمندی توجهبا  طلوب از منابع مطمئن و قابل اتکاکیفیت م
 . «سازمانمقررات و استانداردهای حاکم بر  سازمان و در چارچوب

 خرید کاال: ةبهای تمام شد
عوارض دیگر از قبیل حقوق و  هزینهشامل بهای خرید و هرگونه  ،خرید مخارج
برگشت که مستقیماً به خرید  قابل های غیرو مالیات بیمه، هزینه حمل، گمرکی

 . شودکسر میتوافقی از بهای خرید  تخفیفات تجاری و. گرددمربوط می
 ثر برای موفقیت در مدیریت خرید:ؤعوامل م

خرید  برایکاالی مورد نیاز الزم است مشخصات و نوع  در ابتدا ی:الف( چه چیز
کار از طریق بررسی و کسب نظرات شفاهی یا مکتوب واحد یا  این. مشخص گردد

 انندمکاالهای مذکور  مرتبط با کننده و نیز سایر واحدهایواحدهای درخواست
 . پذیردصورت مینظیر آن  فروش و، بازاریابی، واحدهای تولید
موفقیت در امر خرید تا حدود زیادی به مناسب بودن زمان خرید  ب( چه زمانی:
و در اختیار شود باید خریداری  از این رو باید زمان دقیقی که کاال، بستگی دارد

خریدهای فعلی و آتی  کننده قرار گیرد و نیز فواصل زمانیواحدهای درخواست
 . گردد مشخص برای مدیران خرید و کارپردازان سازمان، سازمان

دنبال یافتن منابع مطمئن و قابل اعتماد ه بهمواره واحدهای خرید  :ج( چه منبعی
زیرا  دارد،این موضوع حساسیت خاصی برای سازمان  هستند.برای خریدهای خود 

یت مثل قیمت و کیف ،خرید و متغیرهای آنیند اعالوه بر تأثیر مستقیمی که بر فر
ه های زمانی و حتی قیمت )در خریدهای آتی سازمان بدر کاهش هزینه، دارد
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 ،بر همین مبنا. نیز نقش داردامثال آن  و کیفیت و عنوان یک مزیت نسبی(
خود  مکرّرکنند منبعی مناسب برای خریدهای مداوم و ها تالش میسازمان
 . کنندانتخاب 
 :مدیر خرید اثربخش وظایف

 یند تأمین کاالدر فرا ثرؤمتجزیه و تحلیل عوامل  -
 یت مدیرحوزه فعال درمرتبط با اقالم مورد نیاز  یهابازدید منظم از نمایشگاه -
و مقررات خرید  شده های صادرها و دستورالعملبخشنامه، از مقررات آگاهی -

 معامالت ةسازمان و آیین نام
 های مربوطبخش پرسنل و سیر خریدهدایت و کنترل م -
 انتخاب فروشنده مناسب و سایر عوامل مرتبط با تأمین کاال -

 ارتباط مدیریت خرید با سایر علوم:
ر فن و هن، ترکیبی از علم، های مدیریتنیز به مانند سایر شاخه مدیریت خرید

 اجتماعیمجموعه علوم زیر ،و چون با مسائل اقتصادی و رفتاری سروکار دارد است
هر مدیریت خرید در ترکیب این علم با سایر علوم  ،در واقع. آیدبه حساب می
 آمار و، روان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حسابداری، همچون اقتصاد

 . استحقوق 
 کردندا برای پی .کمک بگیردباید از آمار مدیر خرید برای تعیین مقدار نیاز به کاال 

علم روانشناسی و از طرف دیگر با از یک طرف باید  ،ردادمنبع مناسب و عقد قرا
همچنین در بحث خریدهای عمده . با قوانین و مقررات جاری در جامعه آشنا باشد

 . برخوردار استجایگاه باالیی از حقوقی  و خارجی نیز مسائل سیاسی و
 آیین نامه معامالت: ضرورت

حرکت اقتصاد کشور به سوی  ،هاگذاریسرمایه ی و کیفیرشد کمّ به توجهبا 
 های اقتصادی کشور در زنجیره تأمین نیازها وافزایش سهم بنگاه ،فضای رقابتی
افزایش سهم خود روند توسعه و  یدر قبال حفظ و ارتقا هاشرکت کهمسئولیتی 

انجام  هاینسبی شیوه یضروری است ضمن ارتقا، ها دارنددر زنجیره فعالیت
صاً ضرورت ایجاد یک نظام هماهنگ خصو، هامام زمینهمبادالت در ت معامالت و

اقتصادی و  یت آن موجب اجرای صحیح وحدود و مقرراتی که رعا جهت تعییندر
تقویت امر نظارت و کنترل و رعایت منافع و مصالح ، شفافیت بیشتر معامالت
هترین منجر به اتخاذ ب حقوقی و مالی که نهایتاً، ازرگانیب، شرکت از نظر مسائل فنی

ه نامآیین، گردد ژیکتنیل به اهداف استرا گیری جهتترین تصمیمو مناسب
 . گردددوین میمعامالت ت

به امکانات مالی شرکت به نحوی مناسب  توجه بهها با خریدکه دقت شود تا  باید
 تزمان مقرر صور در وکمترین قیمت ، یت مورد نظربا بهترین کیف وانجام گیرد 

اجرت ، پیمانکاری، اجاره، شامل فروش آن در مورد سایر معامالت عالوه بر .پذیرد
 . نیز موارد ذکر شده رعایت شود کار و تعمیرات
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 :استنامه معامالت خرید ای از راهنمای تهیه آیینجدول زیر نمونه
 

روش  نوع و، طبقه بندی

 انجام معامالت
 کالن عمده متوسط جزئی

 جایگاه

 سازمانی
 مور خریدأم کنندهتأیید

مدیران تدارکات 

 داخلی/پشتیبانی و

 رفاه حسب مورد

 معاونت

 مربوطه

 کمیسیون

 معامالت

 کمیسیون

 معامالت و

 مدیرعامل

 تصویب کننده مورد معامله

مدیران تدارکات 

داخلی/ پشتیبانی 

 و رفاه حسب مورد

 مدیر عامل مدیر عامل معاونت مربوط
ت ئهی

 مدیره

، مواد اولیه و کاالخرید داخلی 

اثاثه و ، یدکیلوازم، ابزارآالت

 ملزومات اداری وآگهی تبلیغاتی

 تا
 بیش از

 الی

 بیش از

 الی

 بیش از

 الی
 بیش از

 
 خریدهای روش انواع 

در این . استمتفاوت  ،رایطشمجموعه  و شرکت با توجه به هرهای خرید روش
 :پردازیمهای مختلف میشرکتدر  کاال های خریدروشانواع  قسمت به بررسی

 :انواع خرید ازلحاظ مکان فروشندگان 
، هاکه کاال با ویژگیشود داخلی محسوب میزمانی خرید  الف(خریدهای داخلی:

 ،به عبارت دیگر. قیمت و کیفیت مورد نیاز شرکت از داخل کشور خریداری شود
اب حسکه مبنای تسویه  شودگفته میمعامالت داخلی به خرید یا فروش کاالیی 

 . باشد( ریال رحسب واحد پول رایج کشور )کاال بین طرفین معامله ب بهای
سسات تجاری بخشی از نیازهای خود به ؤها و مشرکت های خارجی:خریدب(

که به خرید  کنندمیتهیه از مرزهای جغرافیایی  مواد و کاال را از فروشندگان خارج
یند متفاوت افر، داخلی خرید در مقایسه بارجی خرید خا. شودخارجی شناخته می

فروشنده و نیز تفاوت در  مسافت زیاد بین خریدار و وجود. داردتری و پیچیده
بیشتر از  شود ریسک خرید خارجیکشورها باعث میسیاسی  و قوانین تجاری

 .خرید داخلی مشابه باشد
 شده از خارج:پرداخت قیمت کاالی خریداری ةنحو

سیستم بانکی به عنوان یک واسطه معتبر ، در امر مبادالت خارجی برای تسهیل
تا حدود ، و سایر ابزارها 1و از طریق ابزار اعتبارات اسنادی )ال سی( کندمیعمل 

تجاری بین طرفین)خریدار و فروشنده( را کاهش  ةهای مبادلزیادی ریسک

                                                           
1 Letter of Credit(LC) 
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( ) فروشنده خارجی الخریدار با فروشنده کا، برای خرید کاال از کشور دیگر. دهدمی
 ابلق میزان و ریسک ارزیابی و بررسی از و در صورت توافق و پس کندمیمکاتبه 
فاکتور)پروفرما( را برای خریدار ارسال پیش فروشنده، طرف مقابل بودن اعتماد
 ،تاریخ تحویل، قیمت، وزن، فاکتور مواردی همچون تعداددر فرم پیش. نمایدمی

مراحل خرید خارجی . شوددرج مینظیر آن  پرداخت و ةنحو، محل بارگیری کاال
 ،یند خرید خارجیافر ،طور که گفته شدهمان). نشان داده شده استدر تصویر 

 هاینداراین ف، تصویر زیردر ، استیندهای مختلفی اپیچیده و مستلزم طی کردن فر
 . (ارائه شده استبه صورت کلی و ساده 

 
 یند خرید خارجیافر

 

 (:Letter Of Creditاعتبارات اسنادی)تعریف 
مبنی بر پرداخت یا تعهد  تعهد مشروط یک بانک )براساس درخواست خریدار(

رت در صو، )فروشنده کاال یا ارائه کننده خدمات( پرداخت مبل  اعتبار به ذی نفع
نها آتحقق کامل نیز مطابق شرایط اعتبار و ، ارائه اسناد حمل کاال یا انجام خدمات

 است.
 مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی:

مطابق شرایط ، حمل پس از ارائه اسناددریافت وجه کاال اطمینان فروشنده از  -1
 . )بانک در کشور فروشنده(اعتبار از بانک کارگزار

 . امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال -2
 . ی خریداربه جاتعهد بانک مبنی بر پرداخت بهای کاال در معامالت  -3

 اسنادی:  اتارکان اعتبار
 :بانک گشاینده اعتبار -1

فع نبانک گشاینده اعتبار است که در مقابل ذی، هر اعتبار اسنادیاصلی رکن 
 . استمشروط به صورت وجه اعتبار  متعهد به پرداخت، اعتبار
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 اسنادی: ات متقاضی اعتبار -5
 هکند تا نسبت بدرخواست میشخصی است که از بانک گشاینده اعتبار اسنادی 

و از طرف وی متعهد مشروط کند اقدام ، نفع اعتبارذیسود افتتاح اعتبار به نام و به 
 . به فروشنده شودبه پرداخت وجه اعتبار 

 اسنادی:  اتنفع اعتبارذی -3
ده کننگشایش شخصی است که اعتبار اسنادی به نام و به نفع او توسط بانک 

وجه اعتبار را دریافت ، در صورت رعایت شرایط اعتبار. استشده افتتاحاعتبار 
 . کردخواهد 

 بانک ابالغ کننده:  -4
بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبارنامه اسنادی 

صرفاً ، اعتبار اسنادی ةبانک ابالغ کنند ،بدین ترتیب. نفع اعتبار ابالغ کندرا به ذی
 . استنفع اعتبار اسنادی ن بانک گشاینده اعتبار و ذییک واسطه بی

معنی اصطالحات به (International Commercial Terms) :اینکوترمز
 . استالمللی بازرگانی بین

 قوانین المللی است که تفسیری آسان ازای از قواعد بیناینکوترمز مجموعه
 . کندمیخارجی ارائه  المللی را درخصوص شرایط خریدبین

 

 طبقه بندی اصطالحات اینکوترمز

 Ex Works … EXW شده )بدون بارگیری(تحویل کاال به خریدار در محل تعیین

 Free Carrier شده ) با بارگیری (تحویل کاال به حمل کننده در محل تعیین

… 
FCA 

 شدهتحویل کاال در کنار کشتی در بندر تعیین
Free 

Alongsipe 

Ship … 
FAS 

 Free On Board شدهکشتی در بندر تعیین ةتحویل کاال در روی عرش

… 
FOB 

حمل تا بندر مقصد بر عهده فروشنده است و انتقال  ةهزینه و کرای
 مالکیت در بندر مبدأ

Cos And 

Fright … 
CFR 

حمل تا بندر مقصد بر عهده فروشنده است و  ةبیمه و کرای ةهزین
 انتقال مالکیت در بندر مبدأ

Cost Insurange 

And Fright … 
CIF 

حمل تا مقصد تعیین شده بر عهده فروشنده است و انتقال  ةکرای
 مالکیت در بندر مبدأ

Carriage Paid 

To 
CPT 
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 طبقه بندی اصطالحات اینکوترمز

 فروشنده و انتقال ةشده بر عهدتعیینمقصد  تا حمل ةبیمه وکرای
 مالکیت در بندر مبدأ

Corriage And 

Insurance Paid 

To 
CIP 

شده در روی وسیله نقلیه )بدون تحویل کاال در مرز زمینی تعیین
 تخلیه و ترخیص(

Delivered At 

Frontier 
DAF 

 شده ) بدون تخلیه وتحویل کاال بر روی کشتی در بندر تعیین
 ترخیص(

Delivered Ex 

Ship 
DES 

 بدون تخلیه وشده ) تحویل کاال بر روی اسکله در بندر تعیین
 (ترخیص

Delivered Ex 

Quay 
DEQ 

دون شده ) بنقلیه در مقصد تعیین ةتحویل کاال روی هر نوع وسیل
 تخلیه و عوارض گمرك (

Delivered Duty 

Unpaid 
DDU 

دون شده ) بنقلیه در مقصد تعیین ةتحویل کاال روی هر نوع وسیل
 تخلیه و عوارض گمرك (

Delivered Duty 

Paid … 
DDP 

 
، (CIF)1فی اآیبرخی از شرایط حمل کاال از جمله س ،در این بخش

و نیز  (EXW)4 محل کارخانه و تحویل در (DDP)3دی دی پی، (FOB)2وبف
 قوانین اینکوترمز ارائه شده است: تصویری ساده در مورد

  

                                                           
1 Cost, Insurance and Freight 
2 Free On Board 
3 Delivered Duty Paid 
4 Ex Works 
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 انواع اعتبارات اسنادی
 تعهد:از دید  -1

 (Revocable L/Cاعتبار اسنادی برگشت پذیر) الف(
اگر بانک به صورت ، روداز آنجایی که اعتبار اسنادی تعهد بانک به شمار می

ی خریدار بتواند تعهدات خود مستقل)به دلیل مشکالت ارزی( و یا براساس تقاضا
  ت.اس پذیر اعتبار اسنادی برگشت کند،طور کلی از آنها عدول هیا ب دهدییر را تغ
 (Irrevocable L/Cاعتبار اسنادی برگشت ناپذیر) ب(

گر م ؛امکان هیچ گونه تغییر یا ابطال در تعهد بانک وجود ندارد ،در این نوع اعتبار
در این  خریدار( فروشنده و، ارکان اعتبار)بانک گشایش کننده تمامیاینکه 

 . باشند نظرهمخصوص 

CIF هزینه حمل و بیمه تا ، در این نوع شرطاست. : مخصوص حمل دریایی
ها و مخارج اضافی پس از هزینه، ریسکاست. بندر مقصد به عهده فروشنده 

 . شودتحویل کاال به خریدار منتقل می
FOB و به معنی تحویل کاال بر روی  است: فوب مبدأ مخصوص حمل دریایی

 تمامیعرشه کشتی در بندر مبدأ )بندرکشور فروشنده( است و از این پس 
فوب ، )حالت دیگر فوب. است خریدار بر عهده بیمه و حمل و هزینه هاریسک

حمل و بیمه تا انبار ، های بارگیریهزینه تمامیمقصد است که در این حالت 
 . باشد(خریدار بر عهده فروشنده می

DDPو به معنی تحویل کاال در محل مقرر  رودمی کارهب حملی نوع هر : برای
 است. کاال و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در کشور خریدار با ترخیص 

EXW :و به معنی تحویل کاال در محل کار  رودمیکار هبرای هر نوع حملی ب
 و گمرك، بیمه، نقل و حمل، بارگیری از اعم، هاهزینه است. تمامیفروشنده 
 . است خریدار عهده بر کاال خرابی ریسک
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 دید پشتوانه: از-5
 (Confirmed L/Cاسنادی تأیید شده)الف(اعتبار 

در  که شودشود، یعنی بانک ثالث متعهد میاگر اعتباری نزد بانک ثالثی تأیید 
ده به فروشن وجه را، کننده قادر به پرداخت وجه نباشدصورتی که بانک گشایش

 . گوینداسنادی تأیید شده می را اعتبار این نوع اعتبار، پرداخت نماید
که فروشنده به وضعیت سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار مطمئن معموالً زمانی 

 شدنن گردد تا در صورت انجامخواهان افتتاح اعتبار اسنادی تأیید شده می ،نباشد
  .بانک تأیید کننده وجه اعتبار را به وی بپردازد، تعهد بانک گشایش کننده

 (Unconfirmed L/Cب(اعتبار اسنادی تأیید نشده)
  .تعهد پرداخت را به عهده دارد، کننده اعتبارفقط بانک گشایش، عتباردر این نوع ا

 از نظر زمانی: -3
 (At Sight L/Cاعتبار اسنادی دیداری)الف(

 ،شکالا نبودو بانک پس از بررسی و  کنداگر فروشنده مدارك خود را به بانک ارائه 
 . دیداری خواهد بوداعتبار اسنادی از نوع ، وجه را به فروشنده پرداخت نماید

 (Usance L/Cب(اعتبار اسنادی یوزانس)
معین پرداخت وجه  برایآن برای خریدار مهلت معینی  اعتبار اسنادی که در

که نرخ  کندمیگذشت مدت مشخص وجه آن را پرداخت  که پس از استشده
براساس نرخ اعالم شده توسط لیبور محاسبه و در مبل  اعتبار نیز بهره این مدت 
 . منظور می گردد

 انواع خرید بر اساس ساختار سازمانی 
 های زیر انجامها متناسب با نوع ساختار آنها به یکی از روشخرید در سازمان

 شود:می
 خرید متمرکز -1

 کارپردازی و، یک واحد سازمانی خاص)با عناوینی مانند تدارکات، در این ساختار
 بدین. عهده دارد برشرکت  در ها رانیازمندیمسئولیت تهیه و تدارك  (امثال آن

دهند و آن میارجاع  صورت که واحدهای مختلف نیازهای خود را به واحد مذکور
 . کندرا خریداری میاقالم مورد نیاز ، های انجام شدهنیز بر اساس درخواست واحد

 مزایای خرید متمرکز:
 . به در امر خریدو با تجرآشنا به بازار ، های تخصصیالف( ایجاد تیم

 . خریدها بودنب( دریافت تخفیف و کاهش قیمت به دلیل متمرکز 
 . شرکتج( کنترل دقیق موجودی و خرید به میزان مورد نیاز 

 . شرکتد( صرفه جویی در نیروی انسانی شاغل در بخش خرید 
هن( سفارش کاال در زمان مناسب به دلیل داشتن برنامه منظم و از پیش تعیین 

 . شده
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 متمرکز خرید غیر -5
اقدام  خود رأساًهر سازمانی نسبت به خرید کاالی مورد نیاز ، در نظام غیرمتمرکز

 . کندمی
 :مزایای خرید غیر متمرکز

واحد با مشخصات فنی و کیفی کاالی  به دلیل آشنا بودن هرخرید دقیق و صحیح 
 . مورد نیاز واحد

 . پذیردمیخرید منطبق با نیازهای واقعی واحدها صورت 

 . سرعت در تحویل کاال

 به خرید کاالی اختصاصی که نیاز آنها هاییشرکتسیستم خرید غیرمتمرکز برای 
)دارای شعب متعدد در  دارای پراکندگی جغرافیایی هایشرکتو نیز  زیاد است

  است.تر از سیستم متمرکز شهرها و کشورهای متعدد( مناسب
بینی: انواع خرید بر اساس قابلیت پیش 

 برنامه ریزی شده خریدهای -الف
بینی ای پیشهو بر اساس برنامه یا دوره زمانی معینسال  هر ابتدایمعموالً در 

معموالً شامل  ،کاال یا اقالم خریداری شده در این حالت. پذیردشده صورت می
مصرفی  کاالهای ص و نیزهای خاها و برنامهز برای پروژهکاالهای اساسی و مورد نیا

که حجم و ، استشرکت خواست شده از سوی واحدهای مختلف و مواد اولیه در
های کارگیری مدلهخرید آنها بر اساس برآورد واحدهای مختلف و با بمیزان 

  شود.تعیین می، ریاضی که در این زمینه وجود دارد
 خریدهای موردی) برنامه ریزی نشده( -ب

بینی نشده و های پیشبرای رفع نیازمندیواحدها و  کاالها بر اساس درخواست
اجناس مصرفی  ،از خریدهای موردی بسیاری .شونداضطراری خریداری می

ممکن است سایر اقالم مورد نیاز . هستندمحدود  یروزمره یا دارای تاریخ انقضاغیر
ا را تریزی نشده خرید باید خریدهای برنامه البته واحد .یق تهیه شونداز این طر

ریزی نشده اکثراً از محل تنخواه گردان خریدهای برنامه. امکان کاهش دهدحد 
 در اختیار شرکتست که از طرف امور مالی گردان مبلغی اتنخواه ». شوندانجام می

 شود تا برای خریدهای ضروری و احیاناً)کارپردازان( قرار داده می ن خریدامأمور
 «.شودبینی نشده استفاده پیش
 ید بر اساس زمانانواع خر 

 چند دسته تقسیم می شوند:  خریدها از نظر زمان خرید به
 پیش خرید -الف

قبل از استفاده یا عرضه برای مدتی ، و اقالم مورد نیاز کاال به شرایطی که خرید
 و قطعات مورد نیاز کاالدر صورتی که . گویندپیش خرید می، صورت پذیردفروش 

تواند از تأثیر پیش خرید می ،از قبل به طور قطعی مشخص باشد ،برای آینده
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ه سسؤهای منامطلوب نوسانات کوتاه مدت عرضه محصول و قیمت آن بر فعالیت
وجه نیز ت کاالهای نگهداری هزینه در پیش خرید باید به افزایش. کندجلوگیری 

  .کردبرقرار تعادل نظیر آن  های نگهداری و نوسانات قیمت وبین هزینه و کرد
 خرید به موقع -ب

االی کپایین نگه داشتن سطح موجودی  به منظورروش خرید به موقع تالشی است 
 و موجودی انبار برسدفاصله زمانی بین خرید و مصرف به حداقل ممکن  تا، انبار

روش دست به »این روش که با عنوان . روز آینده نباشد بیش از مصرف چند
اجازه  شرکتبه ، )انبار مجازی( شودخوانده می نیز« رموجودی صف» و یا «دهان
جه سود به راندمان بهتر و در نتی ،های موجودی کاالدهد تا با کاهش هزینهمی

با  هرا در مواجهشرکت ، کارگیری صحیح این روشههمچنین ب. بیشتر دست یابد
 . کندمیانعطاف پذیرتر ، شرایط محیطی

 یر مناسب است:کارگیری این روش در شرایط زهب
 . ها وجود داشته باشدزمانی که انتظار کاهش قیمت

 . شوندتأمین میشرکت برای محصوالتی که از منابع محلی و نزدیک به 

اری نگهد ةو هزین نیاز داردشرایط خاصی  بهمحصوالت و قطعاتی که نگهداری آنها 
 . باال باشد، آنها در انبار

 های مختلف عبارتشرکت در موقعبه خریدسیستم  اهداف استقرارمهمترین 
 از:است 

 . ممانعت از اتالف منابع

 . های نگهداری کاال در انبارکاهش هزینه

 . یی سیستم موجودیاافزایش راندمان و کار

 نظیر آن بازگشت سرمایه و ،افزایش سود

 . افت کیفیت و تغییر قیمت، افتادگیمدهای ازکاهش هزینه

 . کنند(که ارزش افزوده ایجاد نمی هایی)فعالیت های زائدحذف فعالیت

 خریدهای دولتی 
های مختلفی های دولتی از جنبهدر سازمان، آن توجهیند خرید و نکات مورد افر
تابع مصوبات و  خرید، در بخش خصوصی. است متفاوت بخش خصوصی با

د و ریمیزان و نوع کاالیی که توسط متصدیان خ. مدیران سازمان است هایدستور
 به است که از سوی مدیران سازمان طبق اختیاراتی ،شودتدارکات خریداری می

 تابع مقررات و ضوابطدر صورتی که در بخش دولتی خریدها . شودتفویض می آنها
ن می فراتر از آاقداباید طبق تشریفات مربوط انجام شود و  قانونی است و دقیقاً

 . مجاز نیست
 تندعبارقوانین ناظر بر معامالت دولتی و اموال دولتی  ها ونامهمهمترین آیین

 از:
 قانون محاسبات عمومی 

 نامه معامالت دولتیینیآ
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 نامه اموال دولتیآیین

های ین نامهیو آبا توجه به مقررات  بایدقبل از هرنوع خرید در بخش دولتی 
انجام مراحل خرید کاال ، و با توجه به مقدار آن ودمشخص ش میزان خرید ،شرکت
معامالت دولتی)اعم از خرید یا ، قانون محاسبات عمومی 01طبق ماده . شود

 به شرح ذیل تقسیم شده است: )سقف معامله( فروش( از نظر مبل  مورد معامله
 الف( معامالت جزئی
 ب( معامالت متوسط 
 ج( معامالت عمده

در این حالت کارپرداز یا  و مبالغ کم(: )خرید با تعداد خریدهای جزئی الف(
و  ندکه در ارتباط با بهای آن تحقیق به شرایط معامل عنایتبا  باید مسئول خرید

با رعایت صرفه دولت و هماهنگی و تأیید مسئول  ،ضمن اطالع از حدود بهای کاال
مسئولیت این نوع . با مراجعه مستقیم به فروشنده اقدام به خرید نماید، مافوق

معامالتی که تا سقف  1305طبق قانون سال . استسئول خرید خرید به عهده م
خریدهای جزئی شناخته  ،( ریال باشد2111111111مبل  دویست میلیون )

 . شودمی
 از چندین فروشنده بایداین حالت مسئول خرید  در خریدهای متوسط: ب(

و سپس از  را اخذ کند)استعالم بها(  )حداقل از سه فروشنده( بهای فروش
  خرید کند.است،  ای که کمترین قیمت را پیشنهاد کردهفروشنده

در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده خدمت در محل خرید کم تر از سه نفر 
مأمور . کند سند هزینه بنویسد و امضا مأمور خرید مراتب را باید در متن، باشد

های استعالم بهای اجرا شده فرم جدول مقایسه بها را از، خرید پس از استعالم بها
 اخریدی که کمترین قیمت ر کردن فروشنده و منبعو با مشخصکند می تهیه

 ،بر اساس قانون. دهدمعامله را انجام می، کتور خریدارائه کرده است و با دریافت فا
و از مبل  دو  باشدمعامالتی که مبل  معامله بیشتر از سقف معامالت کوچک 

به عنوان خریدهای متوسط معرفی  ،( ریال تجاوز نکند2111111111میلیارد )
 . گرددمی
 در این حالت مسئول خرید )مناقصه (: خریدهای عمده با تعداد و مبالغ زیاد ج(
کردن امکان شرکت، جراید در اطالعات کاالی مورد نیاز خود تمامیبا ذکر  باید
معامالتی که مبل  . فروشندگان آن نوع کاال را در ارائه شرایط خود فراهم آورد همه
به عنوان  ،( ریال باشد2111111111آنها بیش از دو میلیارد ) ةورد اولیابر

 . شودخریدهای عمده شناخته می
  مراحل اداری خریدهای دولتی 

یند اداری افر کردنسپریهای دولتی مستلزم سازمان خرید کاالی مورد نیاز در
درخواست » ابتدا واحد متقاضی کاال فرم ،برای خرید کاالی مورد نیاز. استخاصی 

 سپس ،رساندمین واحد مذکور مسئوال یبه امضا کند وتکمیل می «کاال از انبار
به واحد درخواست ، در صورت وجود کاال در انبار .دهدرا به واحد انبار تحویل میآن
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فرم ، که کاال در انبار موجود نباشداما در صورتی، گرددکننده تحویل می
و  دشومی )یا واحد متقاضی( تکمیل انبار مسئول توسط« خرید کاال درخواست»

وسیله مأمورین خرید طبق هواحد تدارکات ب شود.داده میبه واحد تدارکات تحویل 
و  کندمی یهته کاالی درخواستی را ،یند و مطابق با قوانین خریدهای دولتیافر

ادر صبرای واحد متقاضی را « انبار ةحوال»انبار مسئول آنگاه  دهدمیتحویل انبار 
کاالی مورد نیاز را از انبار تحویل ، واحد متقاضی نیز بر اساس حواله مذکور. کندمی
ها فرم درخواست کاال از انبار و فرم در خواست خرید در برخی سازمان. گیردمی

« درخواست و خرید کاال»دغام شده و فرم جدیدی با عنوان فرم کاال با همدیگر ا
 . شودکار گرفته میهب
 شناسایی منابع عرضه کاال 

را از منابع مطمئن و  شرکتمورد نیاز  کاالیمدیریت خرید باید بتواند اقالم و 
مطمئن و قدرتمند بودن منابع را باید بر اساس عوامل مختلف . کندتهیه  قابل اتکا

 ،بدین ترتیب که عواملی مانند کیفیت محصول ؛بندی آنها تعیین کرداولویتو 
قرار  هتوجصورت یک مجموعه کلی مورد ه تکنولوژی و توان تولیدی باید ب، قیمت
را تحت تأثیر قرار  شرکتآن  تا حدودی عملکرد شرکتمنابع خرید هر . گیرند
 . کردآنها باید بسیار دقت و لذا باید در انتخاب  دهندمی

 )منابع های شناسایی وکسب اطالعات در مورد منابع عرضه کاالهابرخی روش
 از:  است داخلی یا خارجی( عبارت

 . شرکتاسناد و سوابق مربوط به خریدهای گذشته 

 . (نامه و بروشور، کاتولوگ)اسناد دریافتی از عرضه کنندگان

 . با صنعتمرتبط کتب و نشریات تخصصی 

  .و نرم افزارهای کامپیوتری مربوط های اطالعاتیبانک

 . شبکه اطالع رسانی گویای مرکز توسعه صادرات ایران

 . راهنمای بازرگانی هایکتاب

 . های مشابهمنابع اطالعاتی شرکت

 . مراجعه به سفارتخانه های خارجی

 . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اطالعات موجود

 . (اینترنت)های جهانیشبکه

  .های ملی و بین المللی و کسب اطالعات مورد نیاز از آنهادر نمایشگاهشرکت 

 . برگزاری مناقصه و دریافت پیشنهاد از عرضه کنندگان

 تدارکات و کارپردازان مراکز دیگر)دولتی و غیر دولتی( ناز مسئوال تحقیق

  کنندگانارزیابی عرضه 
کنندگان مختلف از عرضهتوان فهرستی با استفاده از منابع اطالعاتی فوق می

های مربوط آنها دارای مشخصات و ویژگی بانک اطالعاتی هر کدام از .دست آوردهب
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کنندگان مذکور و ارزیابی عرضه ،گام بعدی. استسایرین  بامتفاوت  به خود و
 . استکننده مناسب و مطمئن ضهانتخاب عر

نظر برای تحقق اهداف مستلزم تهیه و تنظیم معیارهای مورد  انتخاب منبع مناسب
خرید اقالم در وضعیت ، سسهؤمهمترین اهداف خرید یک م. است شرکتخرید 

بررسی یک  هایشاخصهاست. )خرید رقابتی و عاقالنه(  مناسب فنی و اقتصادی
 از:است  خرید رقابتی و عاقالنه عبارت

 .عمنب -5 ،مقدار -4 ،زمان -3 ،قیمت -2 ،کیفیت -1
  دریافت قیمت و انعقاد قرارداد 

خریدار باید قیمت محصول ، کنندگان مختلفپس از شناسایی فروشندگان و عرضه
کار متناسب با شرایط خریدار و نوع بازار و نیز  این دریافت کنداز آنها  را مورد نظر

 . گیردسسه انجام میؤتحت قوانین م
خریدار و طرفین ) و هر کدام از نیستقیمت و شرایط دریافت شده لزوماً قطعی 

ر و ددهند کنند شرایط را به نفع خود تغییراز طریق مذاکره سعی می (فروشنده
 کنند.، قرارداد را منعقد مینهایت
 دریافت قیمت 
 انواع بازار -1

های متفاوت غالباً باعث بروز ابهامات و اشتباهاتی بازارهای گوناگون با قیمتوجود 
واع ان تا الزم است ،برای پرهیز از این اشتباهات. شودخریداران میگیری در تصمیم

دی بنتوان از دستهبرای این کار می. شناسایی شودکاالها و بازارهای مربوط به آنها 
بر این اساس بازارها به دو . کرداستفاده  آنهاپذیری بازارها بر اساس میزان رقابت

  :دسته تقسیم می شوند
 :ازمان یافتهبازارهای س -1-1

بازار بورس و ، )شبه کامل( هایی چون بازار رقابت کاملدر این بازارها که با نام
زیاد  تعدادبه دالیل متعددی همچون  ،شوندمشابه شناخته می عناوین
از  متجانس بودن کاالها و آزادی ورود و خروج، کنندگان و تقاضاکنندگانعرضه
 و هیچ یک از عرضه استقیمت محصوالت تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا ، بازار

 ن بازارهاای رهمچنین د. ثر نیستندؤیا تقاضاکنندگان به تنهایی در تعیین قیمت م
قیمت عرضه کنندگان بسیار اندك  و تفاوت استقیمت تا حدود زیادی مشخص 

 گانکنندقیمتی با عرضهلذا دریافت قیمت در این بازارها و رسیدن به تفاهم . است
، فتن، توان به بازار بورس فلزاتبازارها می از جمله این. پذیردبه سادگی صورت می

 . کرداشاره امثال آن  های کشاورزی ووردهافر
 :ی با قیمت القایی یا تنظیم شدهیبازارها -5-1

 ،شدگفته  یافتههای تعیین قیمت در بازارهای سازمانبر خالف آنچه درباره روش
 ،های تولید تعیین شودکنندگان و بر پایه هزینههایی که از سوی تولیدبه قیمت
 . گویندهای القایی یا تنظیم شده میقیمت
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 .پذیری آن در برابر شرایط متغیر بازار استناها انعطاف ویژگی این قیمت مهمترین
، شوندین میهای تولید محصوالت تضمها بر اساس هزینهزیرا به دلیل اینکه قیمت

 . کمتر استها برای کاهش قیمت فروشندگانتمایل 
ذا ل ،متفاوت است، کنندگان مختلفهای عرضهاز آنجا که توان تولیدی و هزینه

ها نیز در این بازارها متفاوت بوده و الزم است خریداران از طریق مختلف قیمت
 لوازم ،های صنعتیوردهابازار بسیاری از فر. کننددریافت قیمت مناسب اقدام برای 

 . هستندیدکی و قطعات از این نوع بازارها 
 های دریافت قیمتروش -5

های مختلفی وجود دارد روش یافته غیرسازمان برای دریافت قیمت در بازارهای
های غیردولتی بر اساس بر قوانین وضع شده و سازمانبنا های دولتیکه سازمان

 مهمترین. گیرندها را به کار میخی از این روشمقررات و تصمیمات داخلی خود بر
 :عبارتند ازها این روش

 مکاتبه مستقیم -1-2
 استعالم بها -2-2
 مناقصه -3-2
 ریزی خریدبرنامه 
 یند خریداو فر ریزیبرنامه 

در این قسمت . مراحل متعددی است انجاماقدام به خرید در هر سازمانی مستلزم 
 . پردازیمیند اجرایی خرید میافر به بررسی و شرح مراحل و

 :نشان داده شده است بعد اتصفحهای در نمودار یند اجرایی خریدافر
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 برگ درخواست کاال از انبار:
تولیدی اجناس مورد نیاز برای این که هر واحدی اعم از واحدهای تولیدی و غیر

تکمیل فرم درخواست کاال تقاضای خود را به اطالع  با، خود را از انبار دریافت کند
و به امضای واحد شود میفرم در خواست کاال از انبار تکمیل  .رساندانبار می
جناس ا و برای تحویل گرفتنشود میید أیت و توسط مدیر مربوط رسدمیمتقاضی 

 . شودمراجعه می مورد نیاز به انبار مربوط
و صحت برگ شده شخصات اجناس یا کاالی تقاضا دار بر حسب موجودی و مرانبا

کاالی  ،موجود باشد درخواستیچنانچه اجناس یا کاالی  ،درخواست کاال از انبار
در صورت کند. را صادر می سند حواله انبار دهد ورا تحویل میدرخواستی متقاضی 
واحد کند و آن را را تهیه و تنظیم می فرم درخواست خرید کاال  ،نداشتن موجودی
 . دهدارجاع میتدارکات و خرید 
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 کمیلتو توسط مصرف کننده  گرددمیانبار استفاده  دریافت کاال از برایاین فرم 
  :دارای کاربردهایی به شرح زیر است شود ومی

 . مقادیر اقالم درخواستی از انبار الف ( ذکر مشخصات و
 . ب ( مجوز تحویل جنس به درخواست کننده

 . صدور درخواست خریدج( مبنای 
 تشخیص نیازهای خرید 

های واحدهای مختلف سازمان باید از نیازمندی، مدیریت تدارکات برای خرید
 رکتشو تجهیزاتی نماید که مورد نیاز  کاالبه خرید  آگاهی یابد تا بر پایه آن اقدام

 شرکتبه ساختار خرید در آن  ،شرکتهای آگاهی واحد خرید از نیازمندی. است
روند کلی . داردبستگی خرید  و جریان اطالعات از واحدهای مختلف به واحد

پس از درخواست واحد  بدین شکل است که خریدواحد  توسطها نیاز تشخیص
 کاال، پس از طی مراحل اداری و قانونی، موجودیداشتن انبار در صورت ، متقاضی

فرم ، م موجودیدر صورت عد دهد امّامی کننده تحویلد درخواستبه واحرا 
دهد ارجاع میو به واحد تدارکات و خرید کند میتکمیل را درخواست خرید کاال 

 . کندو واحد خرید نیز اقدام به طی مراحل اجرایی خرید می
  

نام درخواست كننده.......................

واحد درخواست كننده.....................

 شماره

كاال
واحدعنوان كاال

تاريخ درخواست............نام شركت ..........

شماره درخواست...........

مالحظات رديف

بار 3.زرد: درخواست كننده كاالتوزيع نسخ : 1.سفيد: حسابداري  2.آبي: سرپرست ان

  مقدار   

درخواستي

مقدار 

تحويلي

بار  فرم درخواست كاال از ان
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 نمودار گردش فرم درخواست خرید کاال:
مسئول  آن توسط انباردار و یامضا کاال و تکمیل فرم درخواست خرید پس از
  :توان نشان داداساس نمودار زیر می این فرم را برگردش ، مالی
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مراحل زیر برای خرید کاال انجام ، هابر اساس تقاضای رسیده از بخش
 گیرد:می
و هر دو نسخه را  کندمی انباردار برگ درخواست خرید را در دو نسخه تنظیم -1

 . فرستدبه واحد تدارکات ارسال می
درخواست خرید را به تأیید حسابداری )تعهدات و واحد تدارکات نسخ برگ  -2

 . رسانداعتبارات( و مسئول بخش اداری و مالی می
اول را برای انجام عملیات  ةو نسخ فرستدمیدوم فرم را به انبار  ةتدارکات نسخ -3

 . داردمی نگهخرید نزد خود 
 .نمایدنگهداری میموقتاً نزد خود ، انباردار نسخه دوم را تا زمان دریافت کاال -4
آن با نسخه دوم برگ درخواست خرید  ةانباردار پس از دریافت کاال و مقایس -5

 کندیمتنظیم ، شدهارائهاساس کاالی دریافتی مطابق نمودار  رسید انبار را بر، کاال
 بایگانی، دوم برگ درخواست خرید را پس از ثبت اطالعات در کارت انبار ةو نسخ
 . کندمی
و آن را  کندمیحسابی تهیه اساس فاکتورهای خرید صورت تدارکات بر واحد -1

همراه نسخه اول برگ درخواست خرید و فاکتورها و اسناد ضمیمه دیگر به 
 . فرستدمیحسابداری 

و  دکنمیرسید انبار مقایسه  سپس با دریافتی را با هم و هایحسابداری فرم -0
اول برگ درخواست خرید را همراه سایر  نسخه، پس از انجام عملیات مالی الزم

  .فرستدمییا به حسابداری دفتر مرکزی کند میبایگانی ، حسب مورد، مدارك
  .بررسی درخواست خرید یک شرکت نمایش داده شده استدر صفحه بعد نیز 
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 درخواست خرید: برگ
 یفرمی است که توسط انبار در صورت کسری موجود، خرید درخواستبرگ 

 ستناد بهو با ا شودمی نظر گرفتن سیستم کنترل موجودی صادر در کاالها و با
اقالم و کاالی مورد نیاز را خریداری و تأمین واحد بازرگانی و خرید قادر است ، آن
 . کند

 
 

 ای یا بر اساسگردد و به منظور خرید اقالم برنامهتکمیل میاین فرم توسط انبار 
 ار درخواست فرم وقتی خرید مسئول .گیردقرار میاستفاده مورد مصوبات شرکت 

با گذشتن از مراحل قانونی خرید، اقدام به خرید نموده و کاالی ، کندمی دریافت
 انبار موقت رسید فرم رد را آنها انبار مسئول و دهدمی تحویلبه انبار  را مربوطه
 . کندمی ثبت
 تکمیل فرم درخواست خرید کاال:  ةنحو
 . خرید درخواست برگ صدور تاریخ :تاریخ -
 . خرید درخواست برگ مسلسل ةشمار :شماره -
 رد، آن تحت کاال که ایبا توجه به کدبندی کاالها در انبار باید شماره :کاال کد-

 . درج شود، شودمی نگهداری انبار
 . شودکاال نوشته می مشخصات و نام: کاال شرح -
 . گردددرج می یگیری کاالی درخواستمبنای اندازه واحد: -
، نام واحدی که کاالی مورد نظر را درخواست داده است واحد درخواست کننده: -

  شود.درج می
 امضاهای مربوط را محل، مالیحسابداری و مسئول ، انباردار، فرم پاییندر قسمت 

 . کنندمی
  

داخلي

برگ ارسال و تحويلخارجي

بارتوزيع نسخ : 1.سفيد: دايره خريد  2. آبي: حسابداري  3. نارنجي: كاردكس مركزي  4. زرد: ان

مالحظات موارد مصرف شماره رسيد
شماره

 رديف

واحد 

درخواست 

كننده

نام كاال شماره كاال

تهيه كننده: ........ تاييد كننده: ........ تصويب كننده: ..........تاييد تداركات: ........ مدير امور مالي: ........ مدير عامل:......

تاريخ : ...........

شماره : ..........

شركت : ..................

بار: ..................... ان
نوع خريد :

مقدار خريدمقدار تقاضا واحد

شماره :
سفارش خريد       

فرم درخواست خريد
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از انبار و فرم درخواست خرید کاال با  ها فرم درخواست کاالاز شرکت بسیاریدر   نکته
استفاده « درخواست و خرید کاال»و در قالب فرم شده است همدیگر ادغام 

 مالی صورت گیرد.  ید مدیریهای خرید باید با تأدرخواست تمامی. شوندمی
 

 

 کاال:برگ انصراف از خرید 
و یا دهد قرارداد خرید را تغییر ، امکان دارد خریدار قبل از تحویل گرفتن کاال

تواند از فرم زیر استفاده این صورت می در. انصراف خود را از خرید کاال اعالم نماید
ین در ا، زیانی متوجه فروشنده شود، چنانچه با انصراف خریدار، طبق قرارداد. کند

 . کندهای فروشنده را جبران زیان یدصورت خریدار با
 کاال تغییر خرید یافرم انصراف 

 :شماره     13  /  /  :تاریخ درخواست  درخواست کننده:

 ردیف
 شرح

 تغییر یا انصراف
شماره ردیف و * 

 ددرخواست خری

 تعداد
درخواست 

 شده

مورد  تعداد/ تاریخ
 نیاز فعلی

1     

2     

3     

 :علت تغییر
 :مدیر واحد درخواست کننده یامضا           

 :امضا                  :تدارکاتمدیر پشتیبانی/ سرپرست نظر 

 :نام وامضا                    :نظر تأیید کننده درخواست خرید
 :نام وامضا                   :نظر تصویب کننده درخواست خرید

 :نام و امضاء اقدام کننده  13 / /  :تاریخ      مورد درخواست اعمال گردید

  رانبا -3 ت کنندهواحد در خواس -5 تدارکات -1 :توزیع
 . * با استعالم شفاهی از انبار تکمیل شود   

 استعالم بها:
خریدهای  اکثر. استچیزی پرسیدن از ستعالم به معنای آگاهی خواستن وا
ر با در نظ سسهؤمسئول خرید م. گیردقالب استعالم بها صورت می در سساتؤم

ا انجام ر« استعالم بها» ،پس از شناسایی فروشندگان کاال، سسهؤگرفتن صالح م
 دهد.می
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 فروشنده و به چندهای مخصوص فرمتوان از طریق ارائه را میی کاال استعالم بها
ز حداقل ا ی کاالاستعالم بها انجام داد یا از طریق نرم افزار اتوماسیون استعالم بها

 . سه فروشنده الزامی است

 
 

 ،نشانی فروشنده، بهای واحد، تعداد، مشخصات کاال تمامیشامل  استعالم بهافرم 
تا این . استامضای فروشنده  شرایط حمل و محل مهر و، مدت اعتبار استعالم

 . سسه ایجاد نخواهد شدؤگونه ثبتی دردفاتر مالی مهیچ ،مرحله
 

می خریدهای کالن یا با تعداد و مبال  زیاد از طریق مناقصه سسات عمودر مؤ  تذکر
العات اط تمامیبا ارائه باید کننده لذا مسئول خرید یا واحد خرید. گیردصورت می

فروشندگان آن نوع  همهامکان شرکت کردن ، کاالی مورد نیاز خود در روزنامه
ها و شرایط بررسی قیمت تواند باهمچنین شرکت می. کاال را فراهم آورد

قیمت  ترینکاالی مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت و مناسب، کنندگانشرکت
 . کندخریداری 
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 در مورد استعالم بها: چند نکته

موارد انجام تشریفات  تمامینامه معامالت وجود دارد و ینها آیدر برخی از شرکت
های داخلی سیستم مناسب کنترل نبوداما . اندکرده خرید یا فروش را مشخص

 این موارد عبارت است از:. استفاده خواهد شد باعث سوء
 برایتر است سد از منابعی که در دسترکنسعی می خرید معموالً مسئول -

 . داستعالم استفاده کن
د یا خرید کن، دهندمی «اشانتیون» که خرید از مراکزی دارد مسئول امکان-

هد که این کار باعث ضربه زدن به سسه قرار دؤرقبای م ها را در اختیارقیمت
های اخالقی باالیی برخوردار لذا مسئول استعالم باید از ارزش .سسه خواهد شدمؤ

 . (0باشد)فعالیت ص
 ممکن است د که چندین مُهر مختلف دارند وبرخی از منابع خرید وجود دارن -
جا دریافت استعالم را از همانفقره  3و  کند جا مراجعهمور خرید به همان یکمأ

 . کند
شود و درستی مشخص نمیه کیفیت کاالها در استعالم ب ،در بسیاری موارد -

 . ندارد مطابقتها با کیفیت قیمت
 فاکتور:پیش

به عنوان پیشنهاد فروش یا  أسیاهه خریدی که فروشنده از مبد زعبارت است ا
ین مدت اعتبار به درخواست یتع ن ارزش کاال یا خدمات و شرایط فروش بایتعی

 . ندآن را تأیید ک مرکز تهیه و توزیع مربوطباید  کندمیخریدار و به نام وی صادر 
 :فاکتور و فاکتور فروشتفاوت پیش

 اامّ  ،نیست و فقط اعالم قیمت است کاالفاکتور در حکم سند فروش یشپ -1
 . ستادر حکم فروش فروش فاکتور 

ثیری در موجودی انبار و حساب اشخاص ندارد و أهیچ تفاکتور صدور پیش -2
 .اردگذثیر میأولی فاکتور روی موجودی انبار ت ،دشوفقط برای چاپ استفاده می

 حسابدارگیرد و روی موجودی کاال صورت نمی کنترلی بر، فاکتوردر پیش -3
 . کند صادر فاکتورپیش کاال یک برای خواهدمی که تواند به هر میزانمی
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و طی آن شرح شود می که از سوی فروشنده مهر و امضا فاکتور سندی استیشپ

ابزاری برای انتقال اطالعات و  رسدمی مختصری از شرایط معامله به اطالع خریدار
 . استاز فروشنده به خریدار 

 شامل موارد زیر است:فاکتور پیش
 . نشانی و مشخصات کامل فروشنده، نام

 . از کاال یا خدمات مورد معاملهمشخصات دقیقی 
 . حجم مبادله و تعداد یا وزن محموله پیشنهادی

 . قیمت و شرایط پرداخت بهای کاال از سوی خریدار
 . مکان و شرایط تحویل، زمان

 . مدت زمان اعتبار پیش فاکتور
 . نظر طرفین مثل حمل و نقل سایر نکات اساسی و مهم از
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. ودشخرید کاال به واحد تدارکات و خرید ارسال میفاکتور همراه با درخواست پیش
 قیمت و سایر شرایط پیش، واحد مزبور نیز پس از بررسی و تأیید مشخصات فنی

 ددهرا درخواست میتخصیص منابع مالی الزم برای خرید کاالی مذکور ، فاکتور
 . کندمیاقدام به عقد قرارداد و خرید کاال از فروشنده ، و پس از تخصیص منابع

 گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده:
 به ترتیبی که مکلفند یاندّمؤ »قانون مالیات بر ارزش افزوده  10به موجب ماده 

نسبت به ارائه اطالعات ، نمایدمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم
 . «دهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایندرخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم

ان دیّؤمو معیار شناسایی گواهی یکی از مجوزهای فعالیت در این نهاد مالیاتی این  
 . استمالیات بر ارزش افزوده 

ماهه  1صورت هب، این گواهینامه ارزش افزوده تشخیص حوزه مالیات برر اساس ب 
بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی . شودیا یک ساله صادر می

ند هنگام فخریداران موظ تمامی. هستندحوزه مالیاتی  از به تمدید اعتبار ملزم
گواهینامه ، حساب فروشندگانپرداخت مبل  مالیات بر ارزش افزوده در صورت

ا این مالیات ر، و اعتبار تاریخ یت آنؤو پس از ر کنندثبت نام را از آنها درخواست 
 .الیات بر ارزش افزوده قابل اجرا استا مجوز سازمان مبدریافت این مبل  . بپردازند

توانید ماهه مالیات بر ارزش افزوده می 3بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه دوره 
گرفتن مجوز فوق اقدام  برایو  کنیدای بنا به درخواست آن سازمان تنظیم نامه
 . یندنما

زوده به صورت در نظام مالیات بر ارزش اف یاندّمؤصدور گواهینامه ثبت نام 
 . شودالکترونیکی انجام می

ن هم آمدن امکاارفبر اساس دستورالعمل معاونت مالیات بر ارزش افزوده با توجه به 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه  یاندّمؤصدور گواهینامه ثبت نام 

گواهینامه صدور  04لذا از ابتدای سال ، www. evat. irالکترونیک به نشانی 
از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان پذیر  مذکور صرفاً
 . خواهد بود

 

 :شرایط صدور گواهینامه ثبت نام
 در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی یدّمؤثبت نام نهایی  -1

 www. tax. gov. ir   و تکمیل ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به
 . www. evat. irنشانی 

م مالیات بر ارزش افزوده توسط درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظا-2
 . در سامانه مالیات بر ارزش افزوده یدّمؤ

 . مطابق دستورالعمل یدّمؤتکمیل اطالعات پرونده آزمایی و راستی -3
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که تاکنون رسیدگی  یدّمؤهای دوره های مشمولیت اظهارنامه تمامیارائه  -4
 . اندنشده

ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض  -5
 هشد

 

 . 

 
ر سامانه دبرای بررسی اعتبار ثبت نام کنندگان  :شدهییدأبررسی اعتبار ثبت نام ت

 . کنیداداره دارایی استفاده  وبگاه/تارنمایتوانید از ارزش افزوده می مالیات بر
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 سفارش خرید:
 ،شده و انتخاب بهترین شرایط انجامهای مسئول خرید پس از بررسی استعالم

العات اط این فرم دارای اکثر. کندارسال میسفارش خرید به فروشنده فرمی به نام 
بالً با ارائه استعالم بها با ق از آنجا که فروشنده و استدرج شده در استعالم بها 

ارسال به سفارش خرید  توجهبا  را لذا کاال، کرده است شرایط موافقت تمامی
 کند.می
 

 

  

مهرو امضا خریدارمهرو امضا فروشنده کاال 

این شرکت مایل است اقالم ذیل را با توجّه به استعالم بها مورخ .......................... و پیش فاکتور 

شماره .................مورخ .................. از آن شرکت خریداری نماید. خواهشنداست دریافت سفارش 

را تأیید و همراه با فاکتور ارسال نمائید.

محل تحویل کاالتاریخ تحویل کاال:

نحوه پرداخت بسته بندی:

  شماره در خواست : ........

قيمت كلقيمت واحدمشخصات كاالتوضيحاتشماره كاالواحدمقداررديف

سفارش خريد كاال 

كارخانه : ...................  اسم و آدرس فروشنده :
  مبدأ : ...........          تاريخ : ...........

  مقصد : ........           شماره : ...........

  شماره فروشنده : ..........       شرايط پرداخت :                  تاريخ تحويل :                   محل تحويل :      
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 :رسید انبار
س دریافت جنکه بیانگر های رایج و مهم انبار است قبض انبار از فرم انبار یا رسید

 . گردد دار تکمیل میکه توسط انبار استو تحویل به انبار 

 

 گیرد:در موقع رسیدن کاال به انبار مراحل زیر انجام می
سفید ضخیم و  ةفرم رسید انبار را در دو نسخ، انباردار در هنگام تحویل کاال -1

اول سفید ضخیم را به واحد  ةنسخ، و پس از امضا کندمیرنگی نازك تنظیم 
 . کندیگانی میدوم رنگی را پس از ثبت در کارت انبار با ةو نسخ فرستدمیتدارکات 

 دهدمیهای الزم را بر روی نسخه اول رسید انبار انجام واحد تدارکات کنترل -2
 . فرستدرا همراه فاکتورها و مدارك دیگر به حسابداری میو سپس آن

آنها را با نسخه اول رسید ، حسابداری پس از رسیدن مدارك از واحد تدارکات -3
دهد و سپس نسخه اول رسید عملیات مالی الزم را انجام می کند ومیانبار مقایسه 
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 مرکزی بایگانی یا به حسابداری دفتر، حسب مورد، انبار به همراه مدارك دیگر
 . کندارسال می

 سید موقت انبار:ر

صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از زمان ارزش آن تا که فرمی است موقت 
 .برای امکان صدور رسید قطعی الزم باشد ندییافرشود که انجام آن استفاده می

ید دائم رسبرگ کنترل اقالم از نظر مقداری و کیفی قبل از  برایرسید موقت انبار 
 . نیست عملیات انجام این فرم از نظر حسابداری مبنای .شودصادر می
عمده پس از تنظیم  معامالت متوسط و تحویل کاالی خریداری شده در معموالً

فاکتور ، باید توجه داشت که فرم سفارش کاال. شودانجام می صورت جلسه
  .قبض انبار باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد گزارش تحویل کاال و فروشنده و

 از  بعد و گرددمیصادرابتدا رسید موقت  شودبه انبار وارد میهرگاه کاالیی 
 . شودرسید دائم صادر می ،های الزمکنترل

 

 
 

ده شتحویل انباردار  این است که جنس به انبار رسیده وبیانگر رسید موقت فرم 
فرم  .تحویل قطعی نشده است ،نرسیدن کامل اجناس مانندولی به دالیلی  است

  ت:دارای کاربردهای زیر اسرسید موقت 
بررسی دقیق اقالم به  کههنگامی شده اطالعات کلی اقالم وارد نگهداریالف( 

 . یر نباشدسرعت امکان پذ
 . ب( به عنوان رسید موقت در دست تحویل دهنده است

 . ج( مبنای پرداخت پس کرایه حمل است
 
 

شرکت: ...................

بار: ...................... ان

درتاريخ ..............................دريافت گرديد.

بار : آبي  2. تحويل دهنده : سفيد توزيع نسخ: 1.ان

مالحظاتشرح كاال

با وسيله نقليه  ...............توسط آقاي : ..........................اقالم فوق تحت بارنامه شماره : .....................

كدكاالرديف

بار ......... تاييد سرپرست ان امضاء دريافت كننده: .................

شماره برگ 

درخواست
مقداريا تعدادواحد اندازه گيري

بار رسيد موقت ان
تاريخ درخواست كاال: .....................

تاريخ خريد كاال: ..........................

شماره رسيد موقت : ........

تاربخ صدور رسيد: ........
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در ) واحدکنترل کیفیت از ،شدهکیفیت کاالی خریداری برای حصول اطمینان از  نکته
شود نظرات کارشناسی خود را با استفاده از فرم صورت وجود( درخواست می

 . کندکنترل کیفیت اعالم 
  

 
های کاال را از لحاظ مطابقت با اصول و مالك، واحد کنترل کیفیت، در این مرحله

تا  کندمیاعالم  مراتب را، همخوانیناو در صورت  کندمیپذیرش کاال بازبینی 
 و به مسئول تدارکات یا خرید کندرا تکمیل  ناپذیرفتنیمسئول انبار فرم کاالی 

 . دهدارجاع 
 

 

 
 انبار دائم رسید

 یید مقاماتأشده و تطبیق آنها با اسناد مربوط و تپس از کنترل اجناس خریداری
 . گیردتحویل دائم صورت می ،لومسئ

نام اقدام كننده ....................

نتيجه اقدام كننده .................

آدرس و تلفن فروشنده ...........................

باررديف علت عدم قبول كاال توسط ان

باردار ................. نام تحويل دهنده .......................          نام و امضاي ان

شماره .................

تاريخ .................

شرکت: .................................

بار: .................................... ان

شماره سفارش خريد كاال .........................

نام موسسه فروشتده .............................

بار : زردتوزيع نسخ : 1.تداركات : سفيد  2. ان

تعدادواحدشرح كاالكدكاال

بار ير قابل قبول ان فرم كاالي غ

بار دار در زمان برگشت كاال ........................ نام و امضاي ان
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ط انبار توس و استمنزلة تأیید تحویل کاال ه این فرم ب ،کاال به انبار رسیدهنگام 
 :استدارای کاربردهای زیر رسید انبار  .شودتنظیم می

 . به انبار وذکر مشخصات اقالم شده ید رسید اقالم واردیتأ و اعالمالف( 
 . های برگشتی از فروش به انبار محصولب( اعالم رسید محموله

 . ج( اعالم رسید اقالم امانی به انبار
 . گذاری اقالم واردهد( قیمت

 . حسابداری آنها های موجود وثبت کارت ه(
 شود: تکمیل میبرگ رسید انبار به صورت زیر 

 انبار رسید و برگ صدور تاریخ: تاریخ -
 : شماره مسلسل برگ رسید انبارشماره -
 آن طی کاال که خریدی درخواست برگ شماره: خرید درخواست برگ شماره -

 . است شده داده سفارش
 . شودمی نگهداری انبار در آن تحت کاال که هاییشماره: کاال شماره -
 رسیده کاالی مقدار: مقدار -
 کاال واحد قیمت: واحد قیمت -
 کاال کل قیمت: کل قیمت -

مبلغ كلترخ

خيرآريخيرآري

دركارت موجودي ثبت شد

دركارت سفارش ثبت شد

نام فروشنده: ..............................

تاريخ سند حسابداري: .....................

شماره سند حسابداري: ....................

شماره سفارش خريد : ................................

شماره رسيد موقت : ..................................

تاريخ صدور رسيد دائم: ..............................

شماره 

درخواست
شرح كاال

شماره 

كاال

تاريخ صدور رسيد موقت: ............................

شرکت: ................

بار: ................... ان

در كارت دارايي ثبت شد    

دركارت حسابداري ثبت شد 

تاييد سرپرست انبارها

مالحظات

توسط حسابداري تكميل گردد

توسط حسابداري تكميل گردد.

تكميل كننده: نام ...................     امضاء ..............

مقدار يا تعدادواحد
شماره 

رديف

بار رسيد دائم ان

بار تكميل ميگردد. توسط ان

اقالم فوق تحت بارنامه شماره ........................

1.زرد: تحويل دهنده  2. آبي و سفيد: حسابداري  3. نارنجي: تداركات  4. سبز: كاردكس مركزيتوزيع نسخ :

كاميون ...............تحويل گرديد. تحويل گيرنده ................

در كارت سفارش ثبت شد  
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 رسید انبار مستقیم 

مصرف  به محل ،شده مستقیماً و بدون ورود به انباردر مواقعی که جنس خریداری
مانند مصالح ) شوداز فرم رسید انبار مستقیم استفاده می ،تحویل داده شود

 . (ساختمانی
 به شرح زیر است:« رسید انبار مستقیم»از فرم  استفاده ةمراحل و نحو

پس از تحویل جنس به مصرف کننده که معموالً با نظارت مستقیم انباردار باید 
سفارش خرید و  ةاست که کاال یا جنس را با نسخ انباردار موظف، صورت گیرد

 . را صادر کندرسید انبار مستقیم و سپس  دهدمطابقت  بارنامه
 توجهبا . را خواهد داشت« انبار ةحوال»و  ن فرم نقش قبض انبارای ،در این موارد

ها عملیات مربوط به ورود و خروج کاال در کارت تمامی، به فرم رسید انبار مستقیم
 . گرددو دفاتر انبار منعکس می

 مصرف بخش ةنمایند و توسط تحویل دهنده، رسید انبار مستقیم پس از صدور
 . شودیید و امضا میأکننده ت

فرم رسید انبار مستقیم در چهار نسخه به شرح زیر تنظیم و توزیع 
 . شودمی

 نسخه اول ن حسابداری
 نسخه دوم ن تدارکات

 انضمام نسخه دوم سفارش خرید به انبارهنسخه سوم ن ب
 نسخه چهارم ن مصرف کننده

 و درشود میفرم رسید انبار مستقیم به امور مالی ارسال  ،در بعضی از مؤسسات
 . شودنمیگردد و عملیاتی در انبار انجام کاردکس حسابداری انبار ثبت می

 

 

 نام :..............................   نام : ............................   نام : .....................................          در كارت معين هزينه ثبت شود     

 امضاء : .........................   امضاء : ........................   امضاء : .................................          در كارت دارايي ثبت شود

بار : ...................          در كارت سفارش ثبت شود  تحويل گيرنده : .................   تكميل كننده : ..................    تاييد سرپرست ان

بار  2. سفيد : حسابداري  3. آبي : درخواست كننده   3. نارنجي : تداركاتتوزيع نسخ : 1.سبز : سرپرست ان

  تاريخ :         .........................                         شرکت : .........................                      شماره سفارش اعتبار : .........................  

  شماره :         .........................                                                                                    شماره سفارش خريد:   ......................... 

  نام فروشنده :  .........................                                                                     خريد داخلي                   خريد خارجي    

شمارهرديف

باردار تكميل شود توسط ان

امضاء :نام : واحدشرح كاال

تحويل گيرنده نهايي : .........................

نام واحد : .....................................

شماره كاالمقدار

توسط حسابداري تکميل شود

هزينهمبلغنرخ

بار ( ير ان ستقيم ) اقالم غ بار م رسيد ان
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 یستم کنترل داخلیس
 واحد مدیریت کهاست  هاییروش و هاسیاست ،مجموعه ،داخلی کنترل سیستم
 و منظم ایگونه به اقتصادی واحد امور ةادار از نسبی اطمینان برای اقتصادی
 ستقیماً م آنچه از فراتر موضوعاتی داخلی کنترل سیستم. گیردمی به کار اثربخش

 . گیردمی بر در ،شودمی مربوط حسابداری سیستم نقش به
 داخلی عبارتند از: کنترل برقراری سیستم اهداف

 

 
 
 به که است دارائی اهمیت با اقالم از یکی کاال و مواد هایموجودی که آنجا از

 خرید هک مناسب کنترل سیستم استقرار ،باشد تحریف دستخوش تواندمی راحتی
 و بازرگانی مؤسسات مدکارا و صحیح اداره الزمات از یکی ،کاال جریان و فروش و

 ینیع وظایفی آن ارسال و وکاال مواد کردن انبار، کاال دریافت، خرید. است تولیدی
 مؤسسات. گذاردمی اثر کاال و مواد هایموجودی بر میمستق طورهب که است

 سازمان، حقوقی شکل و اندازه و معامالت نوع و حجم حسب بر مختلف بازرگانی
 رد. کنندمی ایجاد کاال خرید به مربوط هایفعالیت دادن انجام برای را متفاوتی
 امکان شاید تعداد کارکنان بودن دودمح دلیل به ،کوچک اقتصادی واحدهای
 به ربوطم هایمسئولیت و وظایف تنهایی به نفر یک و نشود فراهم وظایف تفکیک
 امکان که بزرگ و متوسط اقتصادی واحدهای در اما. باشد داشته عهده به را خرید

 به خرید به مربوط هایفعالیت از یک هر، دارد وجود داخلی هایکنترل استقرار
ممکن است مخارج استقرار سیستم . شودمی واگذار مختلفی دوایر یا اشخاص

سیستم کنترل داخلی هر ، از این رو. کنترل بیشتر از منافع حاصل از آن باشد
 . نیازهای آن طراحی و اجرا شود با تناسبممؤسسه باید به 

 
 باید تقسیم ،ارتباط با خرید ه یک سیستم کنترل داخلی مناسب دردستیابی ب برای
 هب وظایف مربوط که گیرد صورت نحوی به هاقسمت و افراد وظایف تفکیک و

 . شود واگذار مختلفی یواحدها و دریافت و ثبت کاال به افراد، خرید
  

 .حفاظت از دارایی ها در برابر تقلب و سوء استفاده 
 .پیشگیری و کشف تقلب و اشتباهات 
  حسابداری.افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارك 
 های مالی قابل اعتماد.تهیه به موقع صورت 
 های مدیریت.ها و دستورالعملحصول اطمینان از رعایت رویه 
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 :کردتوان به صورت زیر بیان وظیفه هر یک از این واحدها را می
 

 
 کاال دریافت خصوص در داخلی کنترل

 و انبار رسید، دریافتی کاالهای همه برای آیا که شود بررسی باید خصوص این در
 شده ارانب وارد کاال این و است شده صادر انبار موقت رسید یا و کیفی کنترل برگه
 خیر؟ یا است شده آزمایش کیفیت و کمیت نظر از کاال آیا خیر؟ یا است
 عملیات، اجرایی مراحل بررسی طریق از باید فوق عملیات صحت مطالعه برای

 مدارك سایر و انبار رسیدهای پیاپی چاپی شماره کنترل، انبار گردش به مربوط
 . کرد بررسی و مشاهده را به دقت
 :باید توجه شود ذیل به نکات

 رارق انبار نویسکاردکس اختیار در موقع به کاال انبار رسید هایبرگه تمامی آیا
 شده است؟ای ثبت یا سیستم رایانه انبار هایکارت در و گرفته
 انبار حسابداری هایکارت در ثبت منظور به کاال انبار رسید هایبرگه همه آیا

 است؟ شده داده تحویل
 به تا دارد وجود سازمان در گذاری قیمت جاری رویه عنوان به محاسبه روش آیا
 ؟گردد درج انبار حسابداری هایکارت در هاقیمت درستی نحو
 مربوط پرداخت دستور و فروشندگان هایحسابصورت با انبار رسید هایبرگه آیا

 دارد؟ وجود کاال موجودی با مقابله منظور به دیگر مثبته مدارك با همراه
 رسید هایبرگه، شودمی دریافت سازمان انبارهای سایر از کاال که مواردی در آیا
 است؟ شده مقابله مربوط هاینامهبار و کاال انتقال هایبرگه با انبار
 گشتبر برگه تصویب و تهیه روش ،شود برگشت انبار به اجناس که صورتی در آیا
 اسناد با را آنها توانمی و گیردمی انجام درستی نحو به آن انتقال و انبار به

 ؟قرار داد آزمایش و رسیدگیمورد ، مربوط حسابداری

 سیستم تدارکات الکترونیک چیست؟
 هیهتیندهای زنجیره تأمین با هدف ایکی از فربه عنوان ، یند تدارکاتامدیریت فر

یفی کمی و ک، مکانی، مورد نیاز با کمترین هزینه و در بهترین شرایط زمانیی کاال
یند تدارکات از افر، در یک نگاه کلی. ای در مدیریت کسب و کار داردجایگاه ویژه

نیازهای برای رفع ، شدهها تا دریافت کاالی خریداریمرحله شناسایی نیازمندی
ندهای یایند و دیگر فرابه دلیل ارتباطی که بین این فر. شودرا شامل می سساتؤم

 وظیفه خرید: تهیه و تحصیل کاال باید به یک واحد مستقل واگذار شود.
ریافت ای دتمام کاالهای دریافتی شرکت باید توسط دایرهوظیفه دریافت کاال: 

 .خرید، انبار و ارسال کاال مستقل باشد واحدهایشود که از 
وظیفه انبار: واحد انبار پس از تحویل و دریافت کاال، مقادیر دریافتی را باید 

و سپس رسید دریافت آنها)رسید انبار( را به واحد  کندبازرسی و شمارش 
 حسابداری ارسال نماید.
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تواند بر عملکرد کسب و کار و می، هرگونه بهبود در آن، زنجیره تأمین وجود دارد
ند تدارکات سه جزء اصلی وجود دارد که ایدر هر فر. حتی کل زنجیره تأثیر بگذارد

 این مواردشنده و موجودیت مورد معامله هر یک از فرو، خریدار :عبارت است از
 . شوندهایی هستند و به نحوی در تصمیمات ظاهر میدارای ویژگی

های زنجیره تأمین به خصوص های بسیاری را برای بهبود فعالیتاینترنت فرصت
تدارکات ، های نوظهوریکی از این زمینه. در حوزه تدارك فراهم کرده است

ت را و تدارکا یندهای تأمینااستفاده از اینترنت برای انجام فر .است الکترونیک
 شده در زمینه تدارکاتهئهای اراحلبا استفاده از راه. نامندمی تدارکات الکترونیک

ات تدارک. های تدارك را در طول زنجیره یکپارچه کردتوان فعالیتمی الکترونیک
ها الیت خرید و تأمین را در سازمانالکترونیک با استفاده از تکنولوژی اینترنت فع

های ها درصدد کاهش هزینهبا توجه به این که بسیاری از سازمان. کندمکانیزه می
القه عتر به مدیریت جریان نقدی به نحو مطلوب هستند وستادی و مدیریتی خود 

ؤثر کارا و م هاییتوانند به عنوان ابزارهای تدارکات الکترونیک میسیستم، دارند
تدارکات تهیه و خرید اقالم و تجهیزات مورد نیاز است . در این زمینه مطرح شوند

، دهای خریثبت و بررسی نیازها و درخواست، کنندهتواند موارد انتخاب تأمینو می
، هااقدام برای به اجرا گذاردن سفارش، پردازش سفارش خرید، هاتأیید سفارش

در واقع . و دریافت اقالم را شامل شودبارگیری ، هماهنگی پرداخت قیمت اقالم
 . از طریق اینترنت است تدارکات الکترونیک انجام امور یادشده

به عنوان بخشی از تجارت  الکترونیک تدارکات سیستم تعاریف مختلفی از
بر اساس انتشارات بررسی شده از گروه تحقیقاتی . الکترونیک مطرح شده است

اساساً یک سیستم کاربردی خرید و تدارك  نیکالکترو تدارکات، فناوری اطالعات
اینترانت یا سرویس میزبانی است که جریان خرید شرکای ، مبتنی بر اینترنت
 و بردمیوری تجارت را از طریق زنجیره تأمین باال بهره، کندمیتجاری را آسان 

به  .سازدرا در دنیای اینترنت فراهم می های استراتژیک تجارت الکترونیکیتوانای
دست آوردن مواد و در راستای به، های تدارکات الکترونیکتمسیس، بیان دیگر

، طالعاتا تانداردهای سنتی تبادل الکترونیککارگیری اسهقطعات از طریق وب یا ب
)تهیه مستقیم( یا تدارکات و تجهیزات اداری )تهیه  برای ساخت داخلی

است  نولوژیتک ،رکات الکترونیکتدا، ی دیگربه بیان. شوداستفاده می ستقیم(غیرم
های تجاری یا دولتی از طریق کاالها به وسیله سازمان تهیهکه برای تسهیل 

 تدارکات و خدمات، خرید و فروش تدارکات الکترونیک. اینترنت طراحی شده است
 هایسایت وب. است اینترنت طریق از مشتری با سساتؤم یاسسات ؤم میان

 و فروشندگان یجووشده و امکان جستربران شناختهکا به ونیکالکتر تدارکات
 تدارکات هایسیستم به عبارتی دیگر،. دهندخریداران کاالها و خدمات را می

 نترلک اینترنت طریق از و هستند وب بر مبتنی کامالً معمول طوربه الکترونیکی
تأمین کاال و  جریان هاسیستم این. هستند خودکار کامالً و شوندمی هدایت و

ه اطالعات به ئارا. کنندکننده و خریدار کامالً یکپارچه میخدمات را بین تأمین
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موقع و مفید در راستای افزایش اثربخشی تصمیمات خرید نیز از دیگر مزایای این 
 . ها استسیستم

 دو نمونه از فرم استعالم بهای الکترونیک ارائه شده است: تصاویر زیر در
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 ؟(Sale Management) مدیریت فروش چیست
 و دانست بازرگانیسسات ؤتوان یکی از ارکان اساسی فعالیت در مفروش را می

 حساس بسیار، فروش ةها و راهکارهای شایستبدین خاطر است که اجرای سیاست
 تهدای، سازماندهی، ریزیبرنامه به مدیریت فروش. شودساز تلقی میو سرنوشت

دا باید ابت، اهمیت مدیریت فروش برای درك. کندوی فروش تاکید مینیر کنترل و
 مشخص کرد فروش چیست؟
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 تعریف فروش:
به . یند معرفی یک محصول و مشخصات آن به مشتری برای انتخاب درستافر

 به خرید کاال طراحی  هرگونه فعالیتی که برای ترغیب مشتری، دیگر عبارت
و سایر  رایانامه، سطه افراد و یا از طریق تلفنتواند مستقیماً به واشود و میمی

 . های ارتباطی صورت پذیردرسانه
موفقیت در این حرفه . است ملأای پیچیده و قابل تفروشندگی حرفه همچنین

درگرو برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با 
مشتری به خرید  کردمجبور ، فروشندگی، برخالف تفکرات رایج. استدیگران 
فروشنده کسی . فروشنده حلقه ارتباطی زنجیره سازمان با مشتری است. نیست

مشتری را صادقانه ، به منظور انتخاب صحیح، کنددرك  است که نیاز مشتری را
جلب  راهنمایی نماید و سرانجام قادر باشد توافق و اعتماد مشتری را برای خرید

 . کند

 فروش کاال:
این سفارش . شودانجام میای سفارش رسیده از طرف خریداران اال در اجرفروش ک
سسات بزرگتر به طور کتبی صورت ؤها به شکل شفاهی و در مفروشیدر خرده

 . استسسات بازرگانی ؤفروش کاال مهمترین منبع درآمد م. گیردمی
 :استهای زیر سسات بازرگانی به شکلؤهای فروش کاال در محالت

 . شوداز انبار خارج می کشور ر صورتی که محصول برای فروش داخلد :داخلی
 . شوداز انبار خارج میاز کشور  ر صورتی که محصول برای فروش خارجد :خارجی
از انبار خارج ، سسهؤمدر صورتی که محصول برای مصرف در داخل  :مصرف

 . شودمی
ار از انب، مشتریدر صورتی که محصول به عنوان تخفیف تعدادی به  :تخفیفی
 . شودخارج می

 . شوداز انبار خارج می عنوان هدیهه در صورتی که محصول ب :هدیه
 سه مرحله زیر است: شاملفروش یند افر
 مشتری نیازهای درك. 1
 نیازها این رفع برای حلی راه ارائه. 2
 مشتری رضایت کسب. 3

و با انجام عملیات شوند تولید و روانه بازار می سساتؤمکاالها و خدمات توسط 
فروشندگان نقش پل . رسندمیدست خریداران ه فروش توسط فروشندگان ب

های لذا فعالیت، کنندمی ایفاکننده را کننده و مصرفارتباطی بین تولید
هدایت و کنترل ، سازماندهی، توسط مدیران فروش برنامه ریزی بایدفروشندگان 

 . شود
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 وظایف مدیر فروش چیست؟
ایت هد، گزینش نیروی انسانی، سازماندهی، ریزیوظایف مدیر فروش شامل برنامه

 . استو کنترل نیروهای تحت سرپرستی خود 
نیز را با اهداف بازاریابی و  آنهافروش باید اهداف فروش را مشخص کند  مدیر

به  سسهؤماهداف بازاریابی ، عبارت دیگره ب. هماهنگ سازد سسهؤماهداف کل 
اهداف فروش نیز حجم فروش را با توجه به هر خط . شوندوش تبدیل میاهداف فر

توان برحسب مبال  فروش یا واحدهای اهداف فروش را می. کندتولید تعیین می
انواع ، مناطق فروش بر مبنایتوان این اهداف را می. رفته تعیین کردفروش
ا اهداف ر باید وهعاله ب. کردهای زمانی نیز تقسیم بندی کنندگان و دورهمصرف

 ،تا از طریق فروش، کردکنترل و در صورت لزوم تعدیل  ،نظارت، همواره ارزیابی
 . کافی حاصل گردد سود

 ریزیبرنامه
 عبارت ریزییند برنامهافر. ریزی فروش بپردازندبه برنامه بایدمدیران فروش ابتدا 

از  نماییتصویر تمامای از تصمیمات به هم پیوسته که در نهایت ست از مجموعها
 سساتؤمریزی کلی ریزی فروش باید با برنامهبرنامه. کندرا ارائه میمراحل عملیات 

 . هماهنگ و در قالب چهارچوب آن باشد
 .های احتمالی آینده استحلبینی راهو پیش اندیشیدورریزی به معنای برنامه

توانند از آن استفاده میش ریزی فروش که مدیران فروبرنامه مهمهای یکی از اهرم
 تعیین مناطق فروش، هزینه های توزیع و فروش ،تدوین بودجه دقیق فروش، کنند

برای تدوین مدیران فروش . استهای فروش برای فروشندگان و ایجاد سهمیه
ن از یک تخمی بینی فروشپیش. بینی بزننددست به پیش بایدبودجه فروش 

ست ادوره زمانی معین در آینده های نقدی یا واحدهای فیزیکی بر پایه یک فروش
شده و مجموعه مفروضاتی از شرایط و عوامل برنامه بازاریابی طراحیک تحت یکه 

تمامی برنامه  ةاساساً پیش بینی و بودجه فروش پای. گیردانجام میمحیطی 
 است.سسه ؤمهای عملیاتی یک ریزی

 سازماندهی
یفه مدیر فروش سازماندهی است که نسبت به مسائل موجود در دومین وظ

نیازمند دانش و تجربه باال  وس کاری دشوار و حسا بازرگانی های تجاری وفعالیت
ریزی به دقت یند طرحاکه فر، شودبه درستی انجام می زمانیسازماندهی . است

ص اطور خهو اهداف بخش فروش ب ،امعطور ه بسسه مؤو اهداف  ودانجام ش
 . مشخص شده باشد

ثری ؤمدیر فروش باید به خوبی بخش خود را سازماندهی کند تا به نحو مطلوب و م
زمانی که ساختار سازمانی بخش . به انجام رسد بخشاین وظایف متعدد و متنوع 

ها و مسئولیت، دهی و روابط کاریخطوط گزارش، فروش به خوبی طراحی شود
مجموع این عوامل . ها مشخص خواهد شد شها وکنترلرو، آنهاتفویض ، اختیارات
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و در جهت اهداف  کنندگردد تا تیم فروش با یکدیگر به خوبی همکاری موجب می
 . شرکت به نحو موثری حرکت نمایند

 مین نیروی انسانیأت
د توانفروش عملی است که به نیروی انسانی نیاز دارد و خدمات کامپیوتری نمی

چنانچه قرار باشد عملیات فروش به نحو مطلوبی صورت . نیاز کندرا از انسان بی آن
شده معلومات و کوشش جمعی افراد استخدام، دانش، هاییدر درجه اول توانا، گیرد

 . یابددر بخش فروش اهمیت می
آمیز بودن عملیات فروش به انتخاب و گزینش صحیح فروشندگان بستگی موفقیت

آموزش و سیستم ، کارگیری د به امر انتخاب و بهبنابراین مدیر فروش بای ؛دارد
مین أمدیر فروش برای ت. کندتوجه بسیار پرداخت حقوق و مزایای فروشندگان 

ریزی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند نیروی نیروی انسانی مورد نیاز به برنامه
 . متخصص مورد نیاز خود را به نحو مطلوب انتخاب کند

مدیران فروش . آموزش است، ریزی نیروی انسانیر برنامهمهم د موضوعاتیکی از 
 که شناخت فروشندگان از کنندهای آموزشی مختلف سعی میبا برگزاری دوره

های فروش افزایش مشتریان و شیوه، هااهداف و برنامه، محصوالت، موسسهساختار 
 . یابد

 هدایت•
باید نیروهای انتخاب او . مدیریت نیروی فروش است، وظیفه دیگر مدیر فروش

کند که به نحو ای هدایتهای مختلف بخش فروش را به گونهشده برای پست
 . کندبرآوردهرا  سسهؤممطلوبی انتظارات 

روش برای فروشندگان مدیران فروش با تخصیص مناطق فروش و سهمیه ف اصوالً
 . یند عملیات فروش آنها را هدایت کننداتوانند فرمی

 کنترل•
ریزی انجام های نیروی فروش در چهارچوب برنامهمینان از اینکه فعالیتبرای اط

ل به کنتر. شودیند مدیریت فروش استفاده میااز کنترل فر، پذیردت میشده صور
ت مغایر دالیلدست آمده با نتایج مورد انتظار و بررسی همعنای مقایسه نتایج ب

 . آنها است
 فرایند مدیریت فروش

 مرحله زیر است: 5ند مدیریت فروش شامل یاکلی فر طورهب
 تعریف و ایجاد پایگاه اطالعاتی به منظور جمع آوری اطالعات مربوط به فروش -1

پایگاه ، سسهؤمهای مربوط به فروش محصوالت مختلف در این گام با مطالعه داده
اطالعات الزم جمع آوری  تمامیدر این پایگاه . شوداطالعاتی تعریف و ایجاد می

 . شودمی
 دست آوردن روندهای مختلفهتحلیل اطالعات و ب-2



 75 

روندهای ، های فروشروی داده های مختلف بردر این مرحله با انجام تحلیل
 تحلیل برایهای مختلف آماری در این گام از تکنیک. دست می آیدهمختلف ب

 . اطالعات استفاده می شود
 اساس روندهای قبلی های آتی بربینی فروشپیش-3

 اهداف. شودهای آتی تخمین زده میمیزان فروش، در اینجا براساس روندهای قبلی
 . دخالت داردنیز در تعیین این میزان  موسسهبازاریابی 

 تعیین سهمیه و مناطق فروش-4
ن و بر اساس ای شودمیبه مناطق مختلف تقسیم  سسهؤمبازار هدف  مرحلهدر این 
 . ق سهمیه فروش تعیین خواهد شدمناط
 ن فروشتعیین تعداد فروشندگان و عامال -5

های فروش ن فروش بر اساس سهمیهه پایانی تعداد فروشندگان و عامالدر مرحل
 . شوندتعیین می

 های فروش کاال:روش
  (cash sale): فروش نقد

آینده مقرر اى است که براى تسلیم کاال و پرداخت بهاى آن موعدى در معامله
نشود و تحویل کاال از طرف فروشنده و پرداخت بهاى آن از طرف خریدار به طور 

 .فروشندکاالهاى خود را نقدى مى، ها و خرده فروشاناغلب فروشگاه. زمان باشدهم
و pos دستگاه، این نوع معامالت از طریق واریز به صندوق فروشگاه دریافت وجه در

 . یردگحواله اینترنتی صورت می
 :(credit sale)فروش نسیه

و براى پرداخت بهاى آن  داده شود اى است که کاال در زمان حال تحویلمعامله 
را مدتى پس از  مبل که  کندموعدى در آینده مقرر شود و فروشنده موافقت 

 . تحویل کاال از خریدار دریافت نماید
 فروش کاال و دریافت اسناد تجاری: 

 هاز طریق دریافت سفت آن و بهای به تحویل داده شودمشتری  بهای که کاال معامله
 . گرددتسویه می یا چک مدت دار
  :فروش اقساطی

در  کندتعهد  و خریدار به تحویل داده شودمشتری  بهکه کاال  ای استمعامله
مانند فروش . های مشخص بهای کاال را به صورت اقساط پرداخت نمایدسررسید

 به شدهمبل  اجناس فروخته امکان داردی مصرف کارمندان که هاکاال در تعاونی
 . )کارمندان( کسر گردد صورت اقساط از حقوق خریداران

 ها: دریافتاز محل پیش کاال فروش
ت الحساب دریافتحویل اجناس به مشتریان از محل وجوهی که قبالً به صورت علی

 . باشدتواند تمام یا بخشی از بهای کاال می وجه دریافتی. شده بود
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 سسه:ؤم یهافروش کاال از محل بدهی
سسه بازرگانی اجناس خود را بابت بدهی قبلی خود به ؤم، در این نوع معامله

 . رساندبه فروش می، مشتری یا بابت دریافت خدمات در گذشته
 :فروش امانی
برای افزایش حجم فروش محصوالت خود و در نتیجه کسب  بازرگانیواحدهای 

های خود در مناطق جغرافیایی دیگر سود بیشتر ناچار به گسترش دامنه فعالیت
بدین . استفروش امانی ، هااین راهیکی از . هستند)اعم از داخل یا خارج از کشور( 

ار یک طریق که براساس قراردادی محصوالت خود را به صورت امانی در اختی
، بازرگانیدهند تا به نمایندگی از طرف واحد شخص حقیقی یا حقوقی قرار می

و  آمر، فرستنده کاال بازرگانیواحد ، در این گونه موارد. کاالها را به فروش برساند
کار العملحق، کرده استای که کاال را به منظور فروش دریافت شخص یا مؤسسه

کاالی امانی ، استکار العمله امانت نزد حقو کاالی ارسالی آمر که تصرف آن ب
 . ودشنامیده می
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 ارتباط بین عوامل فروش کاال: نمودارهای
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 تعیین قیمت فروش کاال:
مقابل کاالهای دیگر یک کمیت عادی است که ارزش مبادله کاالیی را در  قیمت

هستند و از ها در واقع بیانگر ارزش مبنی کاالها و خدمات قیمت. کندمشخص می
بنابراین قیمت در مبانی نظری علم . شوداین طریق امکان مبادلة آنها میسر می

العمل ها عکسدر مقابل افزایش قیمت عموماً ها دولت. داردای اقتصاد جایگاه ویژه
ها از افزایش کنند از طریق نظارت و یا اعمال سیاستدهند و سعی مینشان می
ها در یک سیستم اقتصادی قیمت. کننددر کشور جلوگیریها و یا ایجاد تورم قیمت

  :وظایف متعددی را بر عهده دارند که مهمترین آنها به شرح زیر است
 کنندگان هدایت مصرف (1
 ( ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان 2
 گذاران سرمایه برای( ایجاد انگیزه 3
 ( قیمت و تخصیص منابع اقتصادی 4

 گذاری  های مختلف قیمتروش
)قیمت  سه دیدگاه وجود دارد؛ مکانیزم بازار، کاالهاگذاری در مورد قیمت

  .شده )قیمت حسابداری( و قیمت بر پایة میزان کار اجتماعیبهای تمام، اقتصادی(
ه ب توجهبا و کاال بین دو حد پایین و باال های یمتقسسات بازرگانی ؤدر اکثر م

حدی است که در آن ، حد پایین، شودتعیین می شرایط بازار توسط کارشناسان
برای حدی است که در آن هیچ تقاضایی ، و حد باالدارد شرکت نبرای هیچ سودی 

حد پایین قیمت کاال  و شدهشده کاالی خریداریبهای تمام. خرید کاال وجود ندارد
حد باالی قیمت فروش را تعیین ، کنندههای ذهنی مصرفبه همراه دریافت

لذا شرکت برای تعیین بهترین قیمت فروش در بین این دو حد باید  د؛کنمی
ثر بر شرایط بازار را مد ؤهای فروش رقبا و سایر عوامل داخلی و خارجی مقیمت

 . نظر قرار دهد
 :اعتبارسنجی مشتریان

ات گردد تا مطالب منجر شود که به وصول مطالباتفروش سالم به فروشی گفته می
دادن  هدیه، فروش بدون وصول. شودوارد چرخه نقدینگی سازمان  بهشده وصول
این سه اصل زمانی . ( سود3( رشد 2( بقا 1: درندسه هدف اصلی  سساتؤم. است
ریزی شده باشد و طبق اهداف فروش برنامه سسهؤمیند فروش اکه فر یابدمیتحقق 

. گردد لباتمطامیزان فروش تحقق یابد و نهایتاً منجر به وصول ، تعریف شده
اعتبارسنجی  مراحلپذیر خواهد بود که آمیز مطالبات زمانی امکانوصول موفقیت

در واقع اعتبار سنجی گام اول . مشتریان به درستی و با دقت انجام شده باشد
اعتبارسنجی اندازه . حسی و ارتباطی است، یک فعالیت هویتی ووصول مطالبات 

ات مطالب نشدن کاهش ریسک وصول برایگیری میزان قابلیت اعتماد به مشتری 
  .توان برای مشتریان سقف اعتبار تعیین نمودبرخی نرم افزارهای مالی می در. است
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 :قرارداد فروش کاال
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر »

 . مدنی(قانون  103)ماده  «امری نمایند و مورد قبول آنها باشد
ست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر ا قرارداد یا عقد عبارت

 نفر چند یا دو توافق .رار گیردبکنند و مورد قبول آنها قتوافق انجام کاری  درباره
کنند توافق میدو نفر  کاالدر خرید یک  ،مثال برای است؛اصلی تعریف قرارداد  ءجز

 بدهد و دیگری متقابالً پولی خریدار() خود را به دیگری االیک )فروشنده( که یکی
 . کندبه فروشنده پرداخت 

 :ازاست  یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد عبارت جزاا
 قرارداد عنوان. 1
 طرفین قرارداد. 2
 موضوع قرارداد. 3
 مدت قرارداد. 4
 مبل  قرارداد. 5
 محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد. 1
 محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد. 0
 حق فسخ. 0
 هزینه انجام موضوع قرارداد. 0

روز که طرفین نتوانند مانع بناپذیر بینی عبارتست از واقعه پیش :فورس ماژور. 11
شود  ها و بازارزلزله و یا جنگ که موجب تعطیلی بانک، مثل وقوع سیل ،آن بشوند

 . مالی خودش به موقع عمل کند اتاز طرفین نتواند به تعهد یو یک
 :کاال اهداف صدور قرارداد فروش

 . بزرگ سساتمؤ و هاارگان به سازمان خدمات یا کاالها فروش کردنقطعی -
 برای تعهد ایجاد و وی از وجه دریافت برای مشتری به فروش شرایط اعالم -
 . سسهمؤ

  :اصالحیه یا الحاقیه یا متمم قرارداد فروش
حات اصال ینیاز باشد بر روی قرارداد، وشندهطبق توافق خریدار و فردر صورتی که 

ه اصالحی، الزم است که بر مبنای قرارداد مورد نظر، تعدادی و یا ریالی انجام شود
  .یک قرارداد جدید است ةخود به منزل، این اصالحیه. قرارداد صادر شود یا الحاقیه

 مستندات فروش کاال:
 خواست فروش کاال(:برگ سفارش فروش کاال)در
. دشومیدهی بازاریابی فروش مشتریان استفاده درخواست فروش برای سرویس

 ،نام مشتری، مرکز هزینه، تاریخ :از قبیلفرم درخواست فروش حاوی اطالعاتی 
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کد و مشخصات ، مکان تحویل، دریافت وجه ةنحو، فروش ةنحو، مشتری هواسط
 . تو امثال آن اسقیمت ، مقدار کاال، کاال

 

 :فاکتور فروش کاال
 :ی فروشهاحسابرتصو اعنوا
 کرده ینتبی را حسابرتصو ورصد وملز ودهفزا ارزش بر تمالیا نقانو 10 دهما
 مانظ نانوق در مطرح شده تانک تعایر اب رمزبو حسابرتصو رمنظو بدین و تسا
 یهاحسابرتصو قالب دو در، اریحسابد یهااردستاندات عایر زنی و نفیص

 ایبر (pos) وشفر یهاماشین هیژو همچنین و تخدما و کاال وشفر عمومی
 شده معالا رسطح کشو در تخدما نهندگاد ئهارا و کاالها نکنندگا عرضه تمامی

 . ستا
 عمومی فروش کاال: حسابرتصو
از آن استفاده  نشندگاوفر حاضرل حا در که ستا دیعا وشفر حسابرتصو
 ئهارا و کاالهافروشندگان  تمامی توسط هاحسابرتصو نهگواین. کنندمی
، نددار لشتغاا تدماخ و کاالها ئیجز ای یکل هعرض هنب هنک تخدما نهندگاد
 با دیقتصاا نفعاال بین تمعامال در رمذکو هایحسابرتصو. شودمی درصا

این . شوندمی دهستفاا نکنندگافمصر و دیقتصاا نفعاال بین همچنینو  یکدیگر
 . استبرای خریداران به منزله فاکتور خرید  حسابرتصو
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 صورتحساب عمومی فروش کاال -فرم نمونه یک 

 (:pos) وشفرهای نماشی هیژو یهابتحسارصو
 ایبر تخدما ئهارا یا و کاال عرضه یهاهگانشوفر در والًنمعم هاحسابرتصواین 
 هاحسابرتصواین  وردنصم انهنگ در. شودمی درصا نهایی هکنندفمصر

 ینابنابر شود.نمی ثبت حسابرتصو در معموالً ار()خرید معامله فرنط تانطالعا
به  مالیاتی رعتباا ارخرید ایبر حسابرتصو ینا یط یختداپر ارضعو و تمالیا

 ارزش ارضعو و تمالیا از هدابخو ارخرید چنانچه ستا بدیهی. آیدحساب نمی
 ورصد هشندوفر از کند، یا باید دهتفانسا اتینمالی رانعتبا انونعن به ختیداپر ودهفزا

 ات دنهابخو هندنشوفر از هنینکا یا درخواست کند را 1 رهشما نمونه حسابرتصو
 کند قید 2 رهشما نمونه حسابرتصو در ارخرید به عنوان را وی کامل تطالعاا
 شدهدرصا حسابرتصو کهصورتی در. نماید ییدأت مضاا و رنمه با را آن و
 تعلق نماز در نیز و باشد وتمتفا یهاخبانر یا و لمشمو ،فانمع یکاال ةبرگیرنددر

 باید هشندوفر، دکر شوذ فیرد رنه در تاتخفیف  نمبل باید که تخفیف
 صادر کند. 2 نمونه حسابرتصو یجا بهرا  1 نمونه حسابرتصو

شماره اقتصادي

شماره اقتصادي

ف
دی

ر

کد کاال
تعداد/ 

مقدار

1

2

3

4

كد پستي 10 رقمي

(9 + 10) (8-7)(4 * 6)نحوه محاسبه بر اساس شماره ستون

.................................................................................................... :   نام شخص حقيقي و حقوقي 

جمع مبلغ کل بعالوه جمع 

مالیات و عوارض )ریال(
شرح کاال یا خدمات

مبلغ 

واحد 

)ریال (

مشخصات كاال يا خدمات مورد معامله

تاريخ

جمع مالیات 

وعوارض 

)ریال(

مبلغ کل پس از 

تخفیف )ریال(

شماره ثبت/شماره ش

مبلغ تخفیف
مبلغ کل 

)ریال(

صورتحساب فروش کاال و خدمات

مشخصات فروشنده

...................................................................................................... :  شماره تلفن: نمابر

                           ......................................  : :  ..................................................  نشاني كامل: استان    شهرستان 

مشخصات خريدار

شماره سريال

كد پستي 10 رقمي                            ......................................  : :  ..................................................  نشاني كامل: استان    شهرستان 

 

 

واحد 

اندازه 

گیری

  

  

                               .................................................................................................  :  شماره تلفن / نمابر

نرخ ماليات و عوارض

شماره ثبت/شماره ش

  

 

مهر و امضاء فروشنده

شرايط و نحوه فروش                 نقدي                           غير نقدي                      

.......................................................................................................................................................................... : توضيحات 

مهر و امضاء خريدار

.................................................................................................... :   نام شخص حقيقي و حقوقي 

........................................................................................................................... :  شهر 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :   نشاني 

........................................................................................................................... :  شهر 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :   نشاني 
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 صورتحساب عمومی فروش کاال -فرم نمونه دو 
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 های عمومی:حسابعنوان صورت
حساب به تقویم هجری حساب: منظور همان تاریخ صدور صورتتاریخ صورت

 . استشمسی 

ای سریالی و چاپی است که بنگاه اقتصادی به شماره سریال چاپی: شماره
شماره مزبور برای  استو مختص همان بنگاه  است ها اختصاص دادهحسابصورت

های حسابدر صورت. شودو باید رعایت  است)پی در پی(  دوره مالی دارای سریال
)در زمان چاپ( منظور شده  دستی شماره سریال باید به صورت چاپی از قبل

توان از طریق رایانه در ای شماره سریال را میهای رایانهحساباما در صورت. باشد
 ؛ودش رعایت باید نیز فاکتورها شماره و تاریخ تأخر و )تقدمکرد حساب درج صورت

 فاکتور، باشد شده رصاد 11/11/05 تاریخ در 15 شماره فاکتور اگر مثال ایبر
 . باشد( شده صادر 11/11/05 از قبل تاریخی در نباید 11 مارهش

 ،اطالعات مربوط به فروشنده: اطالعات ضروری در بخش مشخصات فروشنده
مورد )در  شماره شناسایی ملی، شماره اقتصادی، نام یا عنوان فروشنده :شامل

 . کد پستی ده رقمی نشانی کامل و، اشخاص حقیقی(

 :شامل ،اطالعات مربوط به خریدار: اطالعات ضروری در بخش مشخصات خریدار
)در مورد اشخاص  شماره شناسایی ملی، شماره اقتصادی، نام یا عنوان خریدار

 . کد پستی ده رقمی نشانی کامل و، حقیقی(

 ملی استاندارد براساس کد امل کد کاال )ایناطالعات مربوط به مورد معامله: ش
واحد اندازه ، مقدار یا تعداد، شرح کاال یا خدمت، گردد( درج و تعیین «کد ایران»

 ،مبل  خالص فروش کاال و خدمات، تخفیفات اعطایی، مبل  کل، مبل  واحد، گیری
الزم به توضیح است . )فاکتور( حسابکل مبل  صورت، مبل  مالیات ارزش افزوده

 این، گیردتخفیفات اعطایی نباید مأخذ مالیات قرار تمامیکه مطابق قانون 
 جعمرشود تا مبل  خالص فروش بدست آید که تخفیفات از مبل  کل کسر می

 . استمحاسبه مالیات و عوارض 

مهر و امضای  دارایحساب مهر و امضای فروشنده و خریدار: در پایان باید صورت
 . باشدنده فروش

زانی است که می .خصوصبرای استفادة مکیفیت یعنی شایستگی  تعریف کیفیت:
 . سازدیک محصول انتظارات مصرف کننده خود را برآورده می

ها در مورد کسی یا کنترل به معنی اعمال ضوابط و راهنمایی تعریف کنترل:
 . استمورد نظر  اطمینان از کسب نتایج برایچیزی 

 فیترسیدن به سطح مطلوبی از کی برایسیستمی است  :کیفیت تعریف کنترل
 تجهیزات و آالتاستفاده از ماشین، ریزی دقیقنگهداری آن با برنامه یک کاال و
 . کننده هرگاه که الزم باشدبازرسی مستمر و عمل اصالح، مناسب

هیه عبارت است از اطمینان از ت کنترل کیفیت تعریف دیگر از کنترل کیفیت:
 ،هدف از کنترل کیفیت. شدهاستانداردهای تعیین خدمات بر طبق و تولید کاال و

 . رسیدن به سطح کیفیت معلوم با حداقل هزینه است
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 ،روش منظمی است که به موجب آن کنترل کیفیت
 . شودگیری میکیفیت اندازه -1
  . شودکیفیت با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه می -2
 . شودکاهش اختالفات با استانداردها انجام میبرای  ثرؤماقدامی  -3

 شود:در رابطه با سه عامل زیر تعیین می کیفیت یک کاال معموالا 
 الف(کیفیت طرح

 ب(کیفیت انطباق)ساخت(
 ج(کیفیت عملکرد

 انواع استانداردها:
 . استکه شامل استانداردهای اجباری و تشویقی  استانداردهای ملی -1
 . المللیردهای بیناستاندا -2
 . ایمنطقه استانداردهای -3

سسه بازرگانی در ارتباط با ؤتصویر زیر مراحل و وظایف واحدهای مختلف یک م
 کنترل کیفیت را نمایش می دهد:

 

 

  :انبار ةحوال
خروج محصول از انبار و تحویل  منظوربه منزله مجوزی برای انباردار بهانبار  ةحوال

انبار بعد از دریافت فرم درخواست کاال از انبار و  مسئول .آن به مشتری است
به واحدهای متقاضی یا خریداران و خروج کاال از انبار اقدام به صدور  کاالتحویل 

ر و د استیید نهایی خروج کاال از انبار أت ةاین سند به منزل. کندمیسند حواله 
 . شودمیحسابداری ثبت 
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 :شودانبار در سه نسخه تنظیم می ةبرگ حوال

نویسی پس از تحویل دریافت کاال و ظهر برایاول توسط مشتری  ةنسخ -
 . شودمبنی بر صحت از لحاظ کمی و کیفی به انبار ارسال می

 . شوددوم در پایان هر روز به انبار ارسال می ةنسخ -
 . شوداقدامات مالی به حسابداری فرستاده می برایسوم  ةنسخ -

 تکمیل فرم حواله انبار: ةنحو
 انبار از جنس درخواست تاریخ: درخواست تاریخ -
 جنس متقاضی قسمت نام: کنندهمصرف قسمت -
 از انبار و حواله انبار جنس درخواست برگ مسلسل شماره: شماره -
 کنندهدرخواست قسمت به جنس تحویل تاریخ: تاریخ -
 درخواستی کاالی مشخصات و نام: کاال شرح -
 . شودمی نگهداری انبار در آن تحت کاال که هاییشماره: کاال شماره -
 کاال گیری اندازه واحد: کاال واحد -
 . یاز استن مورد کاالی مقدار: درخواستی مقدار -
 تحویلی کاالی واحد قیمت: واحد مقدار -
 تحویلی کاالی کل قیمت: کل قیمت -
 . شودستون آورده میمالحظات: توضیحات دیگر در این  -

 بخش، تحویل گیرنده، مسئول قسمت درخواست کننده، فرم پاییندر قسمت 
برگ حواله . کنندقسمت مصرف کننده محل مربوط را امضا می و ،اداری و مالی

 شود ویمتکمیل  وسط انبار شود وقاضی تنظیم میهنگام تحویل کاال به متانبار 
  :دارای کاربردهای زیر است

یک از واحدهای  هر برایاز انبار  شدهمقدار اقالم صادر اعالم نوع و الف (
 . کنندهدرخواست

شماره 

رديف

بار:              سرپرست قسمت مصرف كننده:                    باردار:             تحويل گيرنده :             سرپرست ان ان

بار 3. زرد: درخواست كنندهتوزيع نسخ : 1.سفيد و آبي : حسابداري 2. سبز: سرپرست ان

شركت : ..................

بار : .................... ان

كد قسمت مصرف كننده: ................................

علت درخواست : ........................................ شماره درخواست : ...............

تاريخ درخواست: ................

شماره 

درخواست

شماره 

كاال
عنوان كاال

نام قسمت مصرف كننده : ...............................

مقدار 

تحويلي

نرخ واحد 

لاير

نرخ جمع 

لاير
مالحظات

بار حواله ان

تاريخ حواله:.......................شماره حواله:)سلاير چاپ شود( 
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 حسابداری انبار  ب ( مبنای ثبت کارت موجودی و
 ج ( مبنای تهیه صورت خالصه گردش اقالم در انبار 

 . شده د ( مبنای قیمت گذاری اقالم صادر
 ارسال کاال و تحویل آن به مشتری:

 مشتریان سفارش فرم در که کاالهایی فروش برای شده انجام اقدامات از پس
 . شودمی ارسال مشتری برایزیر  فرم طبق مربوط کاالهای، بود شده منظور

 

 

 تعریف بارنامه: 
سسه حمل و نقل ؤفقره کاال توسط م عبارت است از سندی که برای هر

. شودآن قید میسایر اطالعات الزم در  کرایه و، و مشخصات کاال گرددمیصادر
 بارنامه از لحاظ حقوقی دارای سه ویژگی است:

 . داردداللت بر انعقاد قرارداد حمل  (1
 . داللت بر بارگیری کاال به روی وسیله نقلیه دارد (1
 . استو قابل انتقال  شودمیسند مالکیت محسوب  (3

 محتویات بارنامه:
که در اینجا به  دارندزمینی و هوایی هرکدام محتوای خاصی ، بارنامه های دریایی

 شود:موارد مشترك آنها اشاره می
. 5مقصد حمل . 4حمل  أمبد. 3نشانی فرستنده  نام و. 2نام و نشانی گیرنده . 1

 . هاحجم بسته. 0ها وزن بسته. 0ها تعداد بسته. 1مشخصات کاال 
ت آفالین از طریق نرم افزار و نیز به به صور هاهای اخیر صدور بارنامهدر سال

تصویر زیر بخشی . شوندهای حمل و نقل صادر میصورت آنالین از طریق شرکت
 که برای صدور بارنامه طراحی شده است: استاز سایت یک شرکت حمل و نقل 

فرم ارسال و تحويل كاال

  نام و امضاء : ................       تاريخ ارسال : ...................                 نام و امضاء : ....................         تاريخ دريافت : .................   

بار  3. نارنجي : تداركاتتوزيع نسخ : 1.سفيد : تحويل دهنده  2. آبي : سرپرست ان

  اقالم فوق در ..................... بسته طي بارنامه شماره .................... وسيله نقليه شماره .................... توسط  آقاي .................... ارسال گرديد.

بار شرکت                                       تداركات مركزي                                                                        ان

  تهيه كننده : ..................       تأييد كننده  : .....................                تحويل گيرنده : ...................          تأييد كننده : .....................              

مقدار

  شماره : ..........................                             شرکت : ...........................                           تاريخ : ..............................

رديف
شماره 

درخواست

شماره رسيد و 

تحويل مستقيم
مالحظاتواحدشـــــــــــــرح
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 :)توزین( برگ باسکول
 . تعیین شده است قانونیبرای انواع کاالها وزن 

به ضوابط و استانداردهایی که در مورد انتخاب ظرف وجود  توجهوزن قانونی با 
برای این کار الزم است اوزان . شودبر حسب نوع کاال و ظرف آن تعیین می  ،دارد

 به موجب، تقریبی ظروف بر حسب نوع کاالیی که در آن بسته بندی می شود
وع ن در آیین نامه قانون گمرك اوزان تقریبی ظروف بر حسب. قانون تعیین شود

برگ باسکول برگ توزین کاال است که دارای  شودکاال محتوی آنها تعیین می
 . اطالعات کلی شماره پروانه و شماره کامیون حمل کننده است

 :های داخلی الزمیند فروش کاال و کنترلافر
مقدور وظایف زیر حتی ال، به یک سیستم کنترل داخلی فروش کاالدستیابی  برای

 شوند: باید از هم تفکیک
یند فروش کاال با دریافت از مشتریان افر از مشتری: دریافت سفارش فروش -1

 نداشت با که ایگونه به دارند؛ باالیی اهمیت سفارش ثبت هایفرم. شودآغاز می
 افتدریبه بهترین شکل  را هاآن با ارتباط هایروش و مشتریان اطالعات توانمی آن
مقادیر و اقالم سفارش داده  ،شوددریافت میهنگامی که سفارش از مشتری . کرد

سفارش فروش . شودشده به منظور تأمین آن در فاصله زمانی معقول بررسی می
، انبار، واحد اعتبارات به عنوان یک رهنمود در واحدهای مختلف مؤسسه مانند

 . شوداستفاده مینظیر آن  های دریافتنی وحساب
سنجی مشتریان گفته که در بحث اعتبارطور همانتصویب اعتبار مشتری:  -5

 . باید اعتبار آنان بررسی شود ،به مشتریان هاقبل از تحویل سفارش، شد

شود که اعتبار مشتری صدور کاال از انبار زمانی انجام می صدور کاال از انبار: -3
 . تصویب شده باشد

سال و نحوه حمل حال نوبت ار، پس از دریافت کاال از انبارحمل و ارسال کاال:  -4
 )که در فصل اول در این واحد مدارك حمل مانند بارنامه. استکاال برای مشتری 

ثبت  تهیه و ( و برگ باسکول توزین کاالکنیدمیآن را مشاهده  ةنمونکتاب درسی 
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ای از این مدارك برای واحد صدور صورتحساب فروش) فاکتور( شود و نسخهمی
 . شودارسال می

 ،: پس از تأیید حمل و ارسال کاالحساب فروشتنظیم صورتتهیه و  -2
حساب باید توسط تهیه صورت. شودحساب فروش برای مشتری تنظیم میصورت

توسط واحد  این کار .واحدی انجام شود که زیر نظر مدیریت فروش نباشد
 . شودحسابداری انجام می

 بر وقوع مبنی کافیشواهد  شود کهمی شناسایی زمانی فروشدرآمد همچنین 
 را بتوان منافع باشد و این وجود داشته اقتصادی منافع ورودی آتی جریان یک
یند شناسایی فروش کاال مطابق با اصل افر. کرد گیریاتکاپذیر اندازه ایگونهبه

 ،به زمان دریافت وجه نقد توجهطبق این اصل درآمد بدون  .تحقق درآمد است
 باید هنگامی شناسایی شود که دو شرط زیر برقرار باشد:

 . باشد گرفته صورت داد و ستدی یا مبادله -1
مخارج ضروری  تمامیبه این معنی که . باشد شده کامل سود کسب یندافر -2

یا به نحوی معقول قابل برآورد  ودیا ارائه خدمات انجام ش الزم برای فروش کاال
 . دریافت وجه آن از خریدار وجود داشته باشد باشد و اطمینان کافی از

 اطالعات اولیه قبل از انجام ثبت رویدادهای مالی:
 :سیستم حسابداری

 گیریبرای تصمیمسسه را ؤیک مو مورد نیاز سیستمی که اطالعات مالی موجود 
 . کندنفع فراهم میاشخاص ذی

 است از:عملکردهای یک سیستم حسابداری عبارت
تم هر سیس ه یک سیستم حسابداری است.مهمترین وظیف اطالعاتی:عملکرد  -1

عملیات مالی و رویدادهای دارای ، حسابداری باید اطالعات موجود درباره معامالت
حسب پول به عنوان مقیاس اندازه  و بر کندسسه را جمع آوری ؤاثر مالی بر یک م
 . و ثبت نمایدسنجیده ، گیری مشترك

رد یک سیستم حسابداری بر وظیفه اطالعاتی آن عملک عملکرد کنترلی:-5
متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطالعات مناسبی را فراهم آورد که 

 . کندها یاری ریزی و کنترل فعالیتمدیران واحد اقتصادی را در برنامه
دادن اطالع صحیح به ، سسه با دیگرانؤتنظیم روابط م عملکرد خدماتی: -3

عملکرد ، سسه در موعد مقررؤدات در سررسید و وصول مطالبات مانجام تعه، آنان
 . دهندخدماتی سیستم حسابداری را تشکیل می

 :عوامل سیستم حسابداری
و  مستعد : مهمترین عامل هر سیستم حسابداری وجود کارکنانکارکنان -1

 . استمتخصص 
چگونگی انجام عملیات حسابداری مستلزم وجود مدارکی است که  ها:فرم -5

حساب یا فاکتور مانند صورت. وقوع و شرایط انجام معامالت مالی را نشان دهد
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ال امثقبض سوخت و ، های برق و آبقبض، رسید انبار، رسید دریافت وجه، فروش
 آن.

، گردآوری اسناد و مدارك اولیهة های حسابداری شامل نحوروش :هاروش -3
 . های مالی استانواع گزارشبندی اطالعات مالی و تهیه ثبت و طبقه

م یک سیست اجرایکه برای  مجموعه وسایلی و تجهیزاتی وسایل و تجهیزات: -4
 ،های صندوقماشین، حسابماشین، نویسروان، مداد مانند: ،حسابداری نیاز است

 . سهسؤرایانه به همراه نرم افزار حسابداری مرتبط با فعالیت م، فایل، انواع پوشه
 سیستم حسابداری:نحوه کار یک 

 

 مالی و کنترل موجودی کاال:های ثبت رویدادهای روش
بت ه بازرگانی به سیستم ثسسؤتعیین بهای تمام شده کاالی فروش رفته در یک م

برای ثبت رخدادهای لذا این موسسات . کاال در آن شرکت بستگی داردموجودی 
 :کنندمیاستفاده دو روش زیر  آن ازو نیز نگهداری موجودی  کاال

 روش ثبت ادواری: الف(
)خرید  های موقتدر این سیستم برای ثبت رخدادها در طی سال مالی از حساب

و  این مدت گردشی ندارد در« موجودی کاال»حساب  شودمی ستفادهو فروش( ا
بر اساس مانده  )در صورت داشتن مانده(در ابتدای سال موجودی کاال حساب 
 و ملیات انبارگردانیپایان سال مالی بر اساس ع در و شودمیافتتاح ، سال قبل

 در. گردداصالح می مبل  موجودی کاال، های موجودپس از ارزیابی بر اساس روش
 :ودشانجام میبه شکل زیر  رفتهشده کاالی فروشاین روش محاسبه قیمت تمام

 + بهای تمام شده کاالی خریداری شده ) هدرآخر دور موجودی کاالارزش 
 ارزش موجودی کاال در اول دوره( 

 باید، کاال در پایان دوره شدهدست آوردن قیمت تمامهبرای بادواری در روش 
در سال انجام  یکبار این کار سساتؤمدر بسیاری از . صورت گیردانبارگردانی 

موجودی انبار  بهایقادر به ارزیابی  تنها در انتهای سال، در این روش. گیردمی
تر ساده و ثبت عملیات حسابداری سند روچند در روش ادواری صد هر. هستند
سود و زیان های های موجود در این روش ثبت گزارشخاطر کاستیه بولی ، است

 . واقعی نیستندمالی ترازنامه تا انتهای دوره  و
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 ب(روش ثبت دائمی:
موجودی »در این سیستم برای ثبت رخدادها در طی سال مالی از حساب دائمی 

بهای تمام ، نتیجه در. استو این حساب دائما در گردش  شودمیاستفاده « کاال
مالی در مدارك مالی منعکس  ةطول دور های موجود به طور مستمر درشده کاال

 . است
رفته ارزش کاالی فروش شودثبت می کاال در این روش هر بار که عملیات فروش

ی ارزش کاالمعادل ، فروش درآمد و همزمان با ثبت اطالعات گرددمیمحاسبه 
 . شودموجودی کاال کسر میبهای از ، شدهخارج

ترازنامه در هر لحظه به شکل و سود و زیان های دائمی صورت حساب در روش
برخی نرم . نیاز نیستو برای تنظیم آنها به انبارگردانی  شودمیصحیح ارائه 

را بر اساس روش ادواری ثبت  رویدادهای مالی مربوط به کاال، حسابداریافزارهای 
 . دارندنگه میکاال را بر اساس روش دائمی حساب ولی  کنندمی

وری از است که افراد جامعه آن را برای بهره مخارجیمالیات  :تعریف مالیات
تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران ، یخدمات عمومی و ضرور، منابع، امکانات

دولت مالیات را در راستای . کنندبه دولت خود پرداخت می، و آبادانی یک کشور
آموزش ، بهداشت و درمان، تأمین نیازهای عمومی افراد جامعه مانند تأمین امنیت

به درآمد و ثروت  متناسب باافراد جامعه مالیات خود را . دکنمصرف مینظیر آن  و
ع وض. کنندپرداخت می ،کندبه نرخ مالیاتی که دولت تعیین می توجهخود و با 
قانون اساسی جمهوری اسالمی  51این باره اصل  دولت است و در طرفمالیات از 

 «.شود مگر به موجب قانونهیچ نوع مالیات وضع نمی» که کندایران بیان می
قانون مشخص  بر اساسو تخفیف مالیاتی  موارد معافیت و بخشودگیهمچنین 

 . شودمی
 :مالیات بر ارزش افزوده

کنند: ارزش افزوده عبارت است از دانان ارزش افزوده را چنین تعریف میاقتصاد
تر و در عمل ارزش افزوده یعنی فروش به عبارت ساده. التفاوت ستانده و دادهبهما

 . منهای خرید
شده با ارزش کاالها بین ارزش کاالها و خدمات عرضه ارزش افزوده تفاوت: 3ماده 

 . استشده در یک دوره معین و خدمات خریداری یا تحصیل
که در مراحل مختلف ، ای استمرحلهبر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمالیات 

توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کاالهای فروخته و  تولید، زنجیره واردات
ولی مالیاتی که باید پرداخت ، گرددارائه شده در هر مرحله اخذ میشده یا خدمات 

سط تو تا نهایتاً یابدشود در هر مرحله از زنجیره به مرحله بعدی زنجیره انتقال می
 . شودمصرف کننده نهایی پرداخت 

التفاوت مالیات دریافتی بابت فروش محصوالت و بهمامالیات بر ارزش افزوده 
تولید کاال است که از  برایاولیه و محصوالت  ابت خرید موادمالیات پرداختی ب
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یا در صورت اضافه  شود ودی به سازمان امور مالیاتی پرداخت میؤجانب م
 شود وبرگشت داده می اودی از جانب سازمان امور مالیاتی به ؤپرداختی توسط م

 . شودیا به حساب مطالبات موسسه منظور می
 :بر ارزش افزودههای مالیات انواع نرخ

 بیشتر که شودمی گفته افزوده ارزش بر مالیات عمومی نرخ به :استاندارد نرخ. 1

 . شوندمی مالیات مشمول آن با خدمات و کاالها
 موارد در و است استاندارد از ترمک استاندارد زیر نرخ :استاندارد زیر نرخ. 5

 . شودمی اعمال حمایتی

ی تجمل خدمات و کاالها برای و است استاندارد از باالتر نرخ :استاندارد فوق نرخ. 3
 . شودمی نظرگرفته در لوکسو 
 فروش بر مالیات شمول عدم ضمن که شودمی گفته مواردی به :صفر نرخ. 4

. گرددمی مسترد، صفر نرخ مشمول، مؤدی خریدهای به قبلی متعلقه هایمالیات
 .شودمی گرفته کار به صادرکنندگان مورد در الً ومعم نرخ این

 :مزایای نظام مالیات برارزش افزوده
 یهای اقتصادشفافیت فعالیت الف(
 پذیر برای دولتایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف ب(
 مالیاتی گسترده ةپای ج(
 جلوگیری از فرار مالیاتی د(
 ای و جهانیهای منطقهتسهیل ورود به پیمان ه(
 هزمان قطعیت بسیار کوتا ایین بودن هزینه وصول وپو( 

 تنظیم دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: برایمدارک الزم 
 های فروشحسابرسیدها و صورت، هافاکتور

 فاکتورهای خرید کاال و خدمات 
 های جاری فاکتورهای هزینه

 اسناد واردات و صادرات
 واردات و صادرات  برایهای گمرك گواهی

 مکاتبات تجاری 
 های بانکی حسابصورت
یند ادهنده تغییر در فرها و هرگونه سندی که نشانهای تخفیف قیمتگواهی

 . معامله و شرایط آن باشد
 محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده:ة نحو

مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر 
 :شودحساب ارائه میروش صورت
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وه بر بهای عال کننده خدماتیا دریافت خریدار هنگام خرید یا دریافت خدمات:
ضرب نرخ مالیات بر ارزش  حاصل، شدهیا خدمات تحصیل شدهکاالی خریداری

. پردازدمیفروشنده یا ارائه دهنده خدمات را به یا خدمات  افزوده در بهای آن کاال
 )اعتبار مالیاتی(

ارزش  ضرب نرخ مالیات بر حاصل فروشنده عالوه بر بهای محصول م فروش:هنگا
 . کندافزوده در بهای کاالی فروخته شده را از خریدار اخذ می

 التفاوت مالیات بربهمؤدی ما :(استدوره سه ماهه  )معموالًپایان هر دوره مالیاتی
مالیات اخذ شده  با کاال یا دریافت خدمات ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید

 . پردازددر زمان فروش را به سازمان امور مالیاتی می

 قانون مالیات بر ارزش افزوده: 11ماده 
 ورتینص در .ودنشینم یمنتقس، ماهه سه مالیاتی دوره چهار به شمسی سال هر
 زمان، باشد مالیاتی دوره یک خالل در مؤدی فعالیت هنخاتم انی روعنش هنک

 . میشود ینتلق اتینمالی دوره کنی ،مربوط دوره طی مؤدی فعالیت
سسات به شرح زیر ؤگردش حساب مالیات بر ارزش افزوده بر اساس رویدادهای م

 :است
 بستانکار بدهکار شرح ردیف

  ** و مواد اولیه  خرید کاال 1
  ** هزینه های انجام شده 2
  ** خرید دارایی های ثابت 3
  ** برگشت از فروش و تخفیفات 4
 **  فروش کاال و ارائه خدمات  5
 **  فروش دارایی های ثابت  1
 **  برگشت از خرید و تخفیفات 0
 **  سایر درآمدها 0
 **  سسهؤبرداشت کاال توسط صاحب م 0

فرض  )با آن با اداره دارایی و تهاتربر ارزش افزوده  محاسبه مالیات ةنحو
 باشد(: 3 % بر ارزش افزوده و عوارض 2 % ارزش افزودهبر اینکه نرخ مالیات
 باشد. ریال 1101110111 معادل موسسه ای  کاالخرید  اگر فرض کنید

 محاسبات آن به شرح زیر است:
 خریدارزش افزوده  بر عوارضو ریال  1110111وده خرید مالیات بر ارزش افز

 .استریال  3110111
ریال باشد. محاسبات  1205110111 کاالی این موسسه در این مدتفروش  اگر

 این رویداد عبارت است از:
 بر ارزش افزوده عوارضو  ریال 0510111 مالیات بر ارزش افزوده فروش

 .استریال  3050111 فروش
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خالصه مالی به این دو عملیات ، سسهؤماین  دوره مالیاتی سه ماهه اول
 :می شود

 ده خریدتهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزو

 ریال 0510111 - 1110111=  1510111                                        
  خریدبرارزش افزوده فروش و عوارض  ودهزبرارزش اف تهاتر عوارض

 ریال 3110111-3050111=050111                                                 

 ریال  2250111 مع بدهی قابل پرداخت دورهج           
کل ، نداشته باشدخرید داشته باشد ولی فروش سسه ؤماگر در دوره مذکور * 

خرید به عنوان مطالبات از ارزش افزوده مبال  پرداختی بابت مالیات و عوارض 
 . استسازمان امور مالیاتی قابل استرداد 

ات دریافت خدم کاال وخریدباشد و فروش داشته سسه ؤم اگر در دوره مذکور* 
روش ف ارزش افزوده کل مبال  دریافتی بابت مالیات و عوارض، گرفته باشدنصورت 

 . شودبه سازمان امور مالیاتی پرداخت باید به عنوان بدهی 
الیات کل م، چنانچه کل کاالی خریداری شده فاسد شده و به ضایعات تبدیل شود*

 . خواهد بود سسهؤمبر ارزش افزوده پرداختی قابل استرداد به 
 

 
 

 

و  کندهای پرداختی خود را به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ تواند مالیاتخریدار زمانی می
 های دریافتی از دیگران کسر نماید که شرایط زیر وجود داشته باشد:از مالیات

 نباشد. VATکاال یا خدمات خریداری شده معاف از  -
 فروشنده دارای کد اقتصادی باشد. -
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 )زمان اجرا( تاکنون:1300سال  نیمه دوم ارزش افزوده از نرخ مالیات و عوارض بر
 

 سال مالیات عوارض نرخ سال

%3 /
%1 5 /

%1 5  00 

%3 /
%1 5 /

%1 5 00 

%3 /
%1 5 /

%1 5 00 

%4 /
%1 8 /

%2 2 01 

%5 /
%21 /

%2 9 01 

%6 /
%2 4 /

%3 6 02 

%8 /
%2 7 /

%5 3 03 

%9 %3 %6 04 

%9 %3 %6 05 

 
 های الزم در دفاتر برای نگهداری سوابق مالیات بر ارزش افزوده:حساب

 های دریافتنی: سرفصل سایر حساب
« مالیات بر ارزش افزوده خرید»های نام حساب معین با دودارای  کل این حساب

معین با یکدیگر درکتاب این دو حساب . است« عوارض بر ارزش افزوده خرید»و 
« مالیات برارزش افزوده -های دریافتنیحساب سایر»ادغام شده و تحت عنوان 

 . شودثبت می
 بابت سسه از اداره داراییؤحساب به صورت بدهکار به عنوان مطالبات ماین مانده 

  .است ارزش افزوده مالیات بر
  

دریافت کند و آن را به عنوان سند نگهداری  VATاز فروشنده فاکتور مطابق با قانون  -
 کند.
حوزه فعالیت اقتصادی خریدار و محصوالت یا خدمات ارائه شده توسط خریدار معاف  -

 نباشد. VATازمالیات 
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 های پرداختنی:سرفصل سایر حساب
« مالیات بر ارزش افزوده فروش»های معین با نام دارای دو حسابکل این حساب 

که درکتاب این دو حساب نیز با یکدیگر  است« رض بر ارزش افزوده فروشعوا»و 
 در« ارزش افزوده مالیات بر -های پرداختنیحساب سایر»ادغام و تحت سرفصل 
سسه ؤمانده این حساب به صورت بستانکار به عنوان بدهی م. دفاتر ثبت خواهد شد

 . استبه اداره دارایی 
 

ارزش  مالیات بر –های دریافتنیسایر حساب
 افزوده

 ارزش افزوده مالیات بر–های پرداختنی سایر حساب 

 خرید کاال
 هزینه ها

 خرید دارایی

 خرید برگشت از
 برداشت کاال

 
 

 فروش کاال برگشت از
 تخفیف نقدی فروش

 فروش کاال
 فروش دارایی های ثابت

 
 بر اساس روش ادواری: ی مالیهارویدادثبت 

ه اجناسی کدر زمان خرید  در سیستم ثبت ادواریسسات بازرگانی ؤم :خرید کاال
 «خرید کاال» از حساب موقت، اندکردهفروش به مشتریان خود تحصیل  برای

 تاس« هاهزینه»جزء ، هابندی حسابحساب خرید کاال در طبقه. کننداستفاده می
 . شودمی ثبتزیان  و حساب سودو در صورت

 خرید کاال

 افزایش
 بدهکار

 

 بر، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در روش ادواری انواع خرید کاال تأثیر
 :معادله حسابداری

این . شده در زمان تحویل کاالپرداخت وجه کاالی خریداری خرید نقدی: الف(
 . شودمیسرمایه  و داراییهمزمان  باعث کاهشرویداد 

ش یخرید نسیه کاال باعث افزا. تعهد پرداخت وجه کاال در آینده خرید نسیه: ب(
 . شودبدهی و کاهش سرمایه می

 

 
 

پیش پرداخت خرید: امکان دارد شرکت تمام یا بخشی از وجه کاال را قبل از 
تنظیم فاکتور خرید یا قبل از تحویل کاال به فروشنده پرداخت کند. در این حالت 

 شود.استفاده می« پیش پرداخت خرید کاال»از حساب 
 شود و درنتیجه هیچاین رویداد باعث افزایش یک دارایی و کاهش دارایی دیگر می

 تأثیری بر جمع معادله ندارد.
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فروش اجناس به  طیسیستم ثبت ادواری  سسات بازرگانی درؤم :روش کاالف
روش کاال حساب ف. کننداستفاده می« فروش کاال»مشتریان خود از حساب موقت 

 حساب سودو در صورت شودمیمنظور « درآمدها» جزء، هابندی حسابطبقه در
 . باشدبستانکار می آنافزایش این حساب و نیز مانده . گرددزیان درج می و

 کاال فروش

 
 افزایش

 بستانکار

در روش ادواری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بر معادله  فروش کاال تأثیر
 :حسابداری

کاال باعث افزایش دارایی و افزایش سرمایه نسیه  نقد و فروش :نسیه و فروش نقدی
 . شودمی

شی تمام یا بخ، قبل از تحویل کاال سسه بازرگانیؤدریافت فروش: امکان دارد مپیش
پیش دریافت » در این صورت از حساب. کنداز وجه کاالی مورد معامله را دریافت 

سسه ؤبدهی م دارایی و همزمان این رویداد باعث افزایش. کنداستفاده می« فروش
 . شودمی

 نظر گرفتن در خرید و فروش کاال در سیستم ادواری با رویدادهای متفاوت
 :مالیات بر ارزش افزوده

 کندمینام ارزش افزوده ثبت  مالیات بر در سامانه خریدار و فروشنده الت اول:ح
 :استول مالیات بر ارزش افزوده کاالی مورد معامله نیز مشم و
 

کاالی مورد  خریدار
 فروشنده معامله

نام شده و مشمول دی ثبتؤم
 مشمول مالیات استمالیات بر ارزش افزوده 

نام شده و دی ثبتؤم
بر ارزش  مالیاتمشمول 
 استافزوده 

فروشگاه لوازم خانگی 
 فروشگاه صدف تلویزیون شوربارف

بهای کاالی  خریدار عالوه بر
حاصل ضرب ، خریداری شده

نرخ مالیات و عوارض در بهای 
 . پردازدرا به فروشنده می آن کاال

 

بهای  فروشنده عالوه بر
حاصل ضرب نرخ ، کاال

ارزش  بر مالیات و عوارض
در بهای کاالی  افزوده

فروخته شده را از خریدار 
 . کندمی دریافت
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 را به گاه تلویزیونتدس 4 فروش تعداد فروشگاه بار 21/3/1305در تاریخ  مثال:
فروشگاه بارفروش . کردخریداری  صریال از فروشگاه  0110111بهای هر دستگاه 

 . نمودجمع فاکتور را با صدور چک به همین تاریخ تسویه حساب 

 
اب حساستفاده از ماشین توانید بابرای محاسبه جمع فاکتور می ،هنرآموز محترم
 :تدریس کنید های زیربه یکی از روش
             302110111+1020111+010111راه حل اول(     

 302110111× 110 %راه حل دوم(                  

                   302110111× 0 %راه حل سوم(                 = + 

 302110111×109/راه حل چهارم(              =  

   302110111+0%راه حل پنجم(                  
را به طور صحیح راه حل پنجم  هابرخی از ماشین حساب ،)الزم به ذکر است 

 کنند(محاسبه نمی

 
 

 د،انکردهنام در سامانه مالیات برارزش افزوده ثبت  خریدار و فروشنده حالت دوم:
 :نیستولی کاالی مورد معامله مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
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 فروشنده کاالی مورد معامله خریدار

دی ثبت نام شده و مشمول مالیات بر مؤ
 استارزش افزوده 

 غیرمشمول مالیات
شده و مشمول  دی ثبت نامؤم

 باشدبر ارزش افزوده می مالیات

 فروشگاه ایلیا پنیر شیر و سوپر مارکت امیر محمد

خریدار نباید وجهی بابت مالیات بر ارزش 
 چنانچه در روشنده بپردازد وافزوده به ف

مالیات بر ارزش افزوده ، ید این کاالزمان خر
به عنوان اعتبار مالیاتی  حق ندارد، بپردازد

  .قابل قبول در دفاتر خود ثبت کند یا هزینه

 

فروشنده حق دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده را ندارد و درصورت 

و مشمول  کردهدریافت آن تخلف 
 . استجریمه 

 
کیلو شیربه بهای هرکیلو  21 میمسوپرمارکت  10/11/1304مثال: در تاریخ 

 . کردبه صورت نسیه خریداری  الفریال از فروشگاه  1511

 

 

وری نشده، دام راقانون مالیات بر ارزش افزوده، محصوالت کشاورزی ف 12ر اساس ماده ب
آرد خبازی، نان،  ،و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال

گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص 
تغذیه کودکان؛ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ 
کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات 

)مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات  شوددات وارد کشور میصادرات و وار
 انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، ،منقولخواهد بود( اموال غیر

خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق  ،حیوانی و گیاهی( و خدمات توانبخشی وحمایتی
-ها، مؤسسات و تعاونیخدمات بانکی و اعتباری بانکهای مستقیم، موضوع قانون مالیات

و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و الحسنه مجاز های قرضهای اعتباری و صندوق
 .از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ،ها و بازارهای خارج از بورسکاال در بورس
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 استکرده نام ثبت ارزش افزوده فروشنده در سامانه مالیات بر حالت سوم:
کاالی مورد معامله مشمول  وکه خریدار در این سامانه ثبت نام نکرده درحالی

 . استمالیات بر ارزش افزوده 

 
 

شاخه  01 الماشتی فروشگاه لوازم ساختمانی و بهد 15/0/1305 در تاریخ مثال:
 اتیلنپلی  12شاخه لوله  51ریال و  1111به بهای هرشاخه پلی اتیلن  11لوله 

معادل  المفروشگاه . کردخریداری  ثامنریال از شرکت  0111به بهای هرشاخه 
درصد بهای فاکتور را با صدور چک به همین تاریخ پرداخت و مابقی به صورت  41

 . استنسیه 
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 استکرده نام ثبت در سامانه مالیات برارزش افزودهخریدار  حالت چهارم:
کاالی مورد معامله مشمول  وکه فروشنده در این سامانه ثبت نام نکرده درحالی

 . استمالیات بر ارزش افزوده 
 دستگاه مانیتور جمعاً به ارزش 4تعداد  بشرکت  13/0/05در تاریخ مثال: 

 . به صورت نقدی خریداری نمود دالفروشگاه  ازریال  1211111
 

 
 

شده را به شخص کاالی خریداری (ب)شرکت  در این حالت چنانچه خریدار  تذکر
 کند.باید مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و دریافت  بفروشد،دیگری 

 

 
صورت  بهدرصد سود  25مانیتور خود را با  2 بشرکت  31/0/05در تاریخ مثال: 
 . به فروش رساندنقد 
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     : قیمت فروش کاال  %, , 2 300000 125 750000  

,%بر ارزش افزوده:مالیات  , 750000 9 67 500     

,   جمع فاکتور صادره: , , 750000 67 500 817 500   

 
 

 
 

 :تهاتر مالیات بر ارزش افزوده
 ةدور هر پایاندر ، اندکردهارزش افزوده ثبت نام  سساتی که در سامانه مالیات برؤم

ه بسندی سه ماهه به دلیل تهاتر مالیات ارزش افزوده پرداختی و قابل پرداخت 
 :کردد نخواهثبت  های ارزش افزودهدر حساب شرح ذیل

 

نام شده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده از آنجا که شرکت ب مؤدی ثبت
نظر از اینکه در هنگام خرید، مالیات است، لذا در هنگام فروش محصوالت صرف

پرداخت کرده است یا خیر، باید از مشتری خودمالیات بر بر ارزش افزوده 
 ارزش افزوده دریافت کند.
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)البته امکان دارد اداره  فصل فرصت دارد روز پس از پایان هر 15دی حداکثر ؤم
که با  مهلت اظهارنامه سه ماهه چهارم را پایان فروردین ماه تعیین نماید( دارایی

کند  خود را تکمیل ةاظهارنام، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده مراجعه به سایت
بر اساس مبل  مورد نظر را ، و در صورت بستانکار شدن مالیات بر ارزش افزوده

تا مشمول جرایم مربوط  کند اریزشده وهای اعالمبه حساب شدههای صادرقبض
 )مالیات و عوارض برارزش افزوده( های دریافتنیحساب سایر ةچنانچه ماند .دنگرد

از معاونت مالیات بر ارزش افزوده  سسهؤمعنوان مطالبات این مبل  به . بیشتر باشد
 . ها منظور خواهد شددر حساب

 روش ثبت دائمی:
شده( موجودی کاال در هر مقطع زمانی )بهای تمام در سیستم دائمی ارزش ریالی

در هر ، این روش ورود و خروج کاال از انبار در. از دفاتر شرکت قابل استخراج است
 آنچنانچه تعداد کاالها و همچنین ورود و خروج . شودثبت میلحظه در دفاتر 

برای . نمودتوان به صورت دستی اطالعات را ثبت و نگهداری نمی ،زیاد باشد
الزم است یک نرم افزار انبارداری که ارتباط مستقیمی با  ،این روش استفاده از

و سند  دنها را ثبت کورود و خروج تمامی، سیستم حسابداری داشته باشد
 . حسابداری آن را صادر نماید

ها و نرم افزارهای حسابداری در بین توان گفت از زمانی که رایانهبه طور کلی می
ر ت دائمی موجودی کاال بیشتاستفاده از سیستم ثب، رایج شدههای بازرگانی شرکت
 . استشده

موجودی به حساب « شدهشده کاالی خریداریبهای تمام»در سیستم ثبت دائمی 
 ؛افتدهر بار دو رویداد همزمان اتفاق می، شود و در زمان فروش کاالکاال منظور می

های دریافتنی یا اسناد حساب، رویداد اول کسب نوعی دارایی )موجودی نقد
رویداد دوم کاهش موجودی  ؛دریافتنی( و تحقق درآمدی به نام فروش کاال است

 در سیستم. است« رفتهشده کاالی فروشتمامبهای »ای به نام هزینه ایجادکاال و 
  .هر دو رویداد مذکور باید در تاریخ فروش کاال در دفاتر ثبت شوند، ثبت دائمی کاال

 موجودی کاال

 کاال خرید
 حمل ةپرداخت کرای

 شدهبرگشت کاالی فروخته
 

 فروش کاال
 برگشت کاالی خریداری شده

 برداشت کاال
 تخفیف نقدی خرید

 

بر اساس فاکتور زیر  نونفروشگاه لوازم خودرو  xx13/24/1تاریخ  در :1مثال
 :کردخریداری  سیناجناسی را به صورت نقدی از فروشگاه لوازم یدکی 
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 دفاتر خریدار:
د و هر دو کننبا توجه به اینکه این دو فروشگاه از سیستم ثبت دائمی استفاده می

ثبت این رویداد در  ،اندکردهفروشگاه در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام 
 دفاتر خریدار به صورت زیر است:

 

 دفاتر فروشنده:
فروشنده در زمان ، شده در مورد سیستم ثبت دائمیارائه توضیحاتبا توجه به 

شده کاالی بهای تمامدو ثبت همزمان برای نشان دادن درآمد فروش و از فروش 
 :کندیوش رفته در دفاتر خود استفاده مفر

ا و یکند میدریافت ، کاال درآمد فروش: مبلغی است که فروشنده در زمان فروش
با  .استکردهدریافت  یا اینکه وجه آن را قبالً و قرار است در آینده دریافت نماید

 به صورت زیر است: توجه به فاکتور فوق ثبت درآمد فروش در دفاتر سامان
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 رفته:کاالی فروش ةشدبهای تمام-
 بهای، های ارزیابی موجودی کاالروشیکی از بر اساس  بایدفروشنده در ثبت دوم 

و از طرف دیگر همین مبل  را از  کند رفته را محاسبهشده کاالی فروشتمام
شده اجناس این فرض کنید بهای تمام. موجودی کاالی انبار خود کسر نماید

به شکل زیر  ثبت آن. استریال  202410111فاکتور برای فروشگاه سامان معادل 
 خواهد بود:

 

 
 یادداشت های هنرآموز:

 
 

 
 
 

 

 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کاشان مقداری  xx13/25/3تاریخ  : در2مثال 

مالیات و عوارض ارزش  خرید و مبل  سینشرکت تولیدی  از، کاال طبق فاکتور زیر
 اریختبه  ایسفته مابقی فاکتور را با صدور و کردنقدی پرداخت به صورت افزوده را 

25/0/xx13 نمود: تسویه حساب 
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شرکت تعاونی مصرف بر اساس سیستم ثبت  دفاترثبت رخداد در  ست:مطلوب
 .دائمی

 

 

 پرداختنی اسناد  های دریافتنیحساب سایر  موجودی کاال

1300110111   4510111 

2250111 
   1300110111 

 سسه:ؤهای ماستفاده در فعالیت برایکاال خرید 
ی های عادفعالیت در، کرده استسسه بازرگانی کاالیی که خریداری ؤامکان دارد م

 . گردددر این صورت این کاال به حساب دارایی مربوط ثبت می. کندسسه استفادهؤم
 دستگاه تلویزیون به 11فروشگاه لوازم خانگی ثامن  21/4/1305در تاریخ  :مثال

 از یک دستگاه. کردبه صورت نسیه خریداری  ریال 4210111دستگاه  بهای هر
 ستا)کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده  شد.فعالیت فروشگاه استفاده برایآن را 

 . (کندو این فروشگاه از سیستم ادواری استفاده می
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ثابت به حساب همان دارایی ثبت های هر گونه تعدیالت در معامالت دارایی  نکته
 و کندخریداری  )به عنوان مثال اثاثه( ای یک دارایی ثابتسسهؤاگر م. شودمی

 . شودحساب اثاثه بدهکار می، بابت حمل آن مبالغی پرداخت نماید
 

 

حساب اثاثه از ، برگشت دهد رادارایی سسه پس از مدتی آن ؤهمچنین اگر م
 با شرطچنانچه خرید دارایی  و کندو این حساب را بستانکار می شودمی استفاده

ذا ل ؛گرددمبل  تخفیف نقدی نیز به حساب اثاثه بستانکار می، نسیه باشد
برگشت از خرید و تخفیفات و ، های هزینه حمل کاالی خریداری شدهحساب
 . باشدمخصوص کاال و در سیستم ثبت ادواری می خرید نقدی اتتخفیف

مالیات و عوارض پرداختی ، قانون مالیات بر ارزش افزوده 10ه استناد مفاد ماده ب
 هایهای ثابت که برای فعالیتدیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل داراییؤم

ت با رعای کنندهای صادره پرداخت میحساباقتصادی خود و به استناد صورت
های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کاالها و خدمات تبصره
 . معاف توسط آنها قابل کسر و تهاتر خواهد بودغیر

 :استزیر به دو صورت هزینه حمل  هزینه حمل:
 و هزینه حمل به خارج شده()هزینه حمل کاالی خریداری هزینه حمل به داخل

 . رفته()هزینه حمل کاالی فروش

 :هزینه حمل به داخل

 معموالً  شود ودر محل فروشگاه یا کارخانه به خریدار تحویل میشده االی معامله ک
 ،تعهد فروشنده نسبت به تسلیم کاال، در این روش. حمل آن به عهده خریدار است

، طابق استانداردهای حسابداریم. پذیردپس از تحویل آن به خریدار پایان می
 خلیهت وبیمه ، کرایه حمل، بارگیری های مربوط به تحصیل کاال مانندهزینه تمامی
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بر به داخل  هزینه حمل بابت لذا. استشده کاالی خریداری ةشدتمام بهای ءجز
ند س باید (ازرگانی )ادواری یا دائمیسسات بؤهای ثبت معامالت ماساس سیستم

 . کنیدحسابداری مربوط را صادر 
 روش ادواری:

مبالغی را پرداخت ، اگر خریدار بابت کرایه کاالی خریداری شده، ادواریدر روش 
به  توجهبا . شودبدهکار می« هزینه حمل کاالی خریداری شده»به حساب  کند،

لذا در زمان  است،اینکه دریافت خدمات نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
 . گردد و پرداخت مالیات باید محاسبه، پرداخت کرایه حمل

ریال بابت حمل کل 2410111بازرگانی دماوند مبل   15/4/1305مثال: در تاریخ 
)نرخ مالیات برارزش  :کردهکاالهای خریداری شده از حساب صندوق پرداخت

 :(است %3و عوارض برارزش افزوده  %1افزوده 
 

 

 روش دائمی:
ه نحساب هزی، سیستم ادواریو زیان بر اساس  زمان تنظیم صورت حساب سود در

 ،در سیستم دائمی. شودجمع میحمل کاالی خریداری شده با حساب خرید کاال 
به همین دلیل در  ؛شوداستفاده می« موجودی کاال»زمان خرید کاال از حساب 

از حساب موجودی کاالی ، در سیستم دائمیکاال  زمان پرداخت کرایه حمل خرید
 . شوداستفاده می

بابت کرایه حمل اجناس خود  شینسسه بازرگانی ؤم 10/0/1305تاریخ  :مثال
این شرکت از سیستم . کردریال از حساب صندوق پرداخت  1010111مبل  

و نیز دریافت این خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده  کنددائمی استفاده می
 است.
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 :هزینه حمل به خارج

خت کرایه حمل فروشنده ملزم به پردا، اساس قرارداد فروش کاال بر چنانچه
هزینه حمل »در این صورت از حساب  ،باشد که به فروش رسانده استاجناسی 

  .این حساب بدهکار است ةماند. کندمیدر دفاتر خود استفاده  «کاالی فروش رفته
کاال  ةشدارتباطی با بهای تمام، شودانجام میبرای فروش  اًهایی که صرفهزینه
عملیاتی و در های جز هزینهد هنگام تنظیم صورت حساب سود و زیان و بای دندار

بدین منظور ثبت این رویداد در دو . ودشدرج  توزیع و فروشهای طبقه هزینه
 . استسیستم ادواری و دائمی یکسان 

حمل ماهیت و کاربرد حساب هزینه ، ال زیرؤتوانید با طرح سمی ،هنرآموز محترم
 :کنیدای هنرجویان ارائه رفته را برکاالی فروش

به اینکه حساب هزینه حمل کاالی خریداری شده با حساب خرید  توجهبا  ال:ؤس
حساب هزینه حمل کاالی فروش رفته با حساب ، به چه دلیل، شودکاال جمع می

 شود؟فروش کاال جمع نمی
 - لمشمو دیؤ)م م گانیزربا شرکت تعملیا به طمربو یرز تطالعاا :جامع مثال
 :به شرح زیر است 1305 لسا اول هما سه در ه(شد منا ثبت
نام دی ثبتؤمشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک م: خرید کاالی غیر0/1/05

 . ریال و پرداخت وجه آن از حساب جاری فروشگاه 4110111شده به ارزش 
نام ثبتدی ؤمیک  مشمول مالیات بر ارزش افزوده از: خرید کاالی غیر11/1/05

 . ریال به صورت نسیه 3510111 ارزش شده به
نام ثبتدی ؤمیک  مشمول مالیات بر ارزش افزوده از: خرید کاالی غیر14/1/05

 . ریال و صدور سفته دو ماهه در وجه فروشنده 5110111شده به ارزش 
 هشد مناثبتدی ؤم یک مالیات بر ارزش افزوده از لمشمو یکاال : خرید11/1/05
 . ل و پرداخت وجه آن از حساب جاری فروشگاهیار 102110111 ارزش به
 و ثبت نام شده(دی ؤم) فسسه بازرگانی ؤ: انعقاد قرارداد خرید کاال با م10/1/05

 قرار شد کاال. از حساب جاری الحسابریال به صورت علی 4010111پرداخت 
 . تحویل شود م سسهؤم بهیک ماه دیگر 
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 هشد منا ثبتدی ؤم یک از بر ارزش افزوده ل مالیاتمشمو یکاال : خرید21/1/05
صدور سفته دو ماهه به همین مبل  در وجه  ل ویار 304210111 ارزش به

 . فروشنده
 هنشد منا ثبتدی ؤم یک مالیات بر ارزش افزوده از لمشمو یکاال : خرید25/1/05
 . ل به صورت نسیهیار 201110111 ارزش به
 هنشد منا ثبتدی ؤم یک ارزش افزوده ازمالیات بر  لمشمو یکاال : خرید31/1/05
 . ل وپرداخت وجه آن از حساب صندوق فروشگاهیار 1510111 ارزش به
ة مشمول مالیات بر ارزش افزودکاالهای  ریال از 1410111برداشت  :11/2/05

)قیمت کاالی برداشت شده بر  صارف شخصیم برای آنوسط صاحب ت فروشگاه
 . (استاساس بهای تمام شده 

 10/1 مورخ مورد معامله ارزش افزوده مشمول مالیات بر : تحویل کاالی10/2/05
در این تاریخ با  و .ریال تعیین شد 0110111که قیمت قطعی آن  فسسه ؤاز م

 . تسویه حساب صورت گرفت فماهه با بازرگانی  سهصدور سفته 
ثبت نام دی ؤممشمول مالیات بر ارزش افزوده به یک فروش کاالی غیر :3/3/05

بهای تمام شده کاالی فروش . ریال به صورت نسیه 100110111رزش شده به ا
 . استریال  105210111رفته معادل 

ثبت نام دی ؤممالیات بر ارزش افزوده به یک  مشمول: فروش کاالی غیر0/3/05
واریز به  ریال و دریافت وجه آن به صورت نقدی و 3210111شده به ارزش 

ریال  2050111بهای تمام شده کاالی فروش رفته آن . گاهحساب صندوق فروش
 . است
ثبت نام دی ؤممشمول مالیات بر ارزش افزوده به یک : فروش کاالی غیر0/3/05

فاکتور به صورت نقد و واریز به  %41ریال و دریافت  2450111شده به ارزش 
االی شده کبهای تمام . ای یک ماهه دریافت شدسفته ،بابت مابقی .حساب صندوق

 . ریال تعیین گردید 2130111پس از محاسبات معادل  این فاکتور فروش رفته
 100210111 مبل  بهمالیات بر ارزش افزوده  لمشمو یکاال وش: فر11/3/05
از طریق دستگاه ه و دریافت وجه آن شد منا ثبت و لمشموار خرید یک به لیار

pos استریال  100150111بهای تمام شده کاالی فروش رفته . فروشگاه . 
ریال از آقای احمدی قبل از تحویل کاال و واریز به  1010111: دریافت 10/3/05

توجه به اینکه میزان کاالهای  با ،الزم به ذکر است. حساب صندوق فروشگاه
لذا در این تاریخ محاسباتی بابت مالیات در نظر  ،مشمول مالیات مشخص نبود

 . گرفته نشده است
 100110111 قیمت بهمالیات بر ارزش افزوده  لمشمو یکاال وشفر: 25/3/05
بهای . روزه به همین مبل  41و دریافت سفته ه نشد منا ثبت ارخرید یک به لیار

 . ریال محاسبه شده است 100110111تمام شده آن معادل 
 2110111تحویل کاالی به آقای احمدی که قیمت نهایی فاکتور آن  :31/3/05

ارزش  بر ریال از اجناس آن مشمول مالیات 010111معادل  .شدریال تعیین 
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مابقی وجه فاکتور به صورت نقدی دریافت . استمشمول و مابقی غیرافزوده بوده 
 . باشدریال می 1030111بهای تمام شده آن . شد

 .ثبت رخدادهای فوق بر اساس سیستم های ثبت ادواری و دائمی :ستمطلوب
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 فاتر روزنامه اختصاصی د
روزه معامالت و عملیات مالی متعدد بزرگ که همه سسات بازرگانی متوسط وؤدر م

می توان از انواع دفاتر روزنامه اختصاصی استفاده ، گیردولی کم تنوعی صورت می
 .شودثبت اولیه می، آن نوع خاصی از معامالت و عملیات مالی دفتری که درکرد؛ 

 از دفاتر روزنامه اختصاصی عبارت است از:فواید استفاده 

 ثبت اولیه، بدین ترتیب وشود میبین چند نفر تقسیم  داریوظایف دفتر -1
 . گیردسرعت میمعامالت 

گردد که برای تحریر آن نوع معامالت ثبت معامالت مشابه به افرادی محول می -2
 . اندآموزش دیده

های مختلف معامالت و عملیات مالی های مربوط به دفترداری جنبهمسئولیت -3
 . شودسیستم کنترل داخلی تقویت می، و بدین ترتیبشود میتفکیک 
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یابد و متصدیان شمار نقل اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل کاهش می -4
 توانند دفاتر کل و معین را در اختیارسسه با سهولت بیشتری میؤدفترداری یک م

 . و بنویسند گیرند
 ر روزنامه اختصاصی خرید و فروش:دفات
 دفتر روزنامه اختصاصی خرید کاال . الف

 کار به این صورت ةشیو .رودهای نسیه کاال به کار میاین دفتر برای ثبت خرید
های نسیه کاال توسط مسئول خرید در است که فاکتور و مدارك مربوط به خرید

 با سرعت اوگیرد تا قرار می اختیار مسئول ثبت دفتر روزنامه اختصاصی خرید
 و مدیران مالی نیز نسبت به بازپرداختهای مربوط را ثبت کند بیشتری سند خرید

 خرید نسیه سایر اقالم دارایی ضمناً. ریزی داشته باشندهای خود امکان برنامهبدهی
در دفتر روزنامه عمومی و خرید نقدی کاال و سایر اقالم دارایی در دفتر روزنامه 

 . شودهای نقدی ثبت میپرداخت
 شرحبه  1305در هفته سوم فروردین سال  «بسسه ؤم» ةهای نسیخرید :مثال

 :زیر است
زیع کاالی وزارت بازرگانی ریال کاال از شرکت تهیه و تو 5110111 ةخرید نسی. 1

 . 10/1/1305فروشنده به تاریخ  251( طبق فاکتور فروش 2/11-31با شرط )ن/
( طبق 3/11-31با شرط )ن/ تریال کاال از شرکت  0510111ة نسیخرید . 2

 .10/1/1305فروشنده به تاریخ  444فاکتور 
طبق  (2/11-31با شرط)ن/ واوریال کاال ازشرکت  4510111ة نسی خرید. 3

 . 21/1/1305فروشنده به تاریخ  023فاکتور
( طبق فاکتور 31با شرط )ن/ واوریال کاال از شرکت  0110111 ةنسی خرید. 4

 . 21/1/1305فروشنده به تاریخ  025
صدور سند حسابداری عملیات فوق در دفتر روزنامه و خرید کاال و  :مطلوب است
 . به دفاتر کل و معین انتقال اقالم
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به ، دفتر روزنامه خرید ثبت شده است در پایان هر روز اقالمی که در معموالً
 . گرددهای پرداختنی منتقل میهای مربوط در دفتر معین و حسابحساب

 12روزنامه خرید صفحه 
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 :االدفتر روزنامه اختصاصی فروش ک. ب
دفتر روزنامه فروش یک دفتر روزنامه اختصاصی است که فقط برای ثبت فروش 

مزیت این دفتر و دفتر روزنامه خرید این است که اگر . شودمینسیه کاال استفاده 
قط ف، چندین فقره خرید یا فروش طی یک روز یا یک هفته یا یک ماه انجام گیرد

ورت جزء در هر روز وارد دفتر معین ارقام به ص. شودیک بار برای آنها سند زده می
فروش نسیه . شودکل میو جمع کل آن طی یک سند وارد دفتر  گرددمیاشخاص 

سایر اقالم دارایی در دفتر روزنامه عمومی و فروش نقدی کاال و اقالم دیگر در دفتر 
 . شودروزنامه دریافت ها ثبت می

 به قرار زیر است: 05 در هفته سوم فروردین« بهشتی»ة های نسیفروش مثال:
حسابی مشتریان و نوع توجه به خوش های نسیه خود را باسسه بهشتی فروشؤ)م

 (فروشدها میجنس به آن
ریال کاال به شرکت پژوهشگاه معلم و صدور  4050111ة نسیفروش  :10/1/1305

 (2/11-31به شرط )ن/ 11فاکتور شماره 

 
به شرکت تعاونی فرهنگیان و  ریال کاال 5110111ة نسیفروش : 10/1/1305

 (3/11-31به شرط )ن/ 12صدور فاکتور شماره 
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 ریال به شرکت بازرگانی آموزش و 4510111به مبل  ة نسیفروش : 21/1/1305
 (2/11-31به شرط)ن/ 13فاکتور شماره صدور
ریال کاال به شرکت بازرگانی  0110111 به مبل ة نسی فروش :22/1/1305

 (31به شرط )ن/ 14شماره آموزش و صدور فاکتور 
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 کاردکس کاال

 2فصل 
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 کاردکس کاال واحد یادگیری 
 ارائه راهکار آموزشی پیشنهادی:

ری در دفاتر حسابداثبت آنها  ةو نحو کاال با خرید و فروش هنرجویان ،تا این قسمت
با مفهوم کاردکس و نقش آن در هنرجو را خواهیم بخش میدر این . اندآشنا شده

ه هایی کالؤتوانند با طرح سهنرآموزان محترم می. کنیمسسات بازرگانی آشنا ؤم
را به نقش و ارزش  ه هنرجوتوج، استآمده کتاب درسی مه این فصلدر بخش مقد

 سپس با اشاره به ثبت ، کنندب سسات بازرگانی جلؤموجودی کاال در م
یک حساب موجودی کاال را به طور کدام کهو اینهای ادواری و دائمی یستمس

ذهن هنرجو را به سمت ابزاری برای نگهداری اطالعات ، کندنگهداری می مستمر
 . کنندکامل این حساب هدایت 

و روش  الؤنمایشی همراه با طرح س، کاردکسفصل قسمت از آموزش این روش 
. یدکنآشنا  آنهای مختلف را با بخش هنرجو، کاردکسبا نمایش . استاکتشافی 
ر فاکتو، انبار ةحوال، رسید انبار، درخواست خرید هایفرمارائه با  توانیدشما می
 مفهوم برخی از، برگشت از فروش که در کتاب نمایش داده شده استو فروش 
طرح با  ابتداهنرآموزان ، شودپیشنهاد می. توضیح دهید های کاردکس رابخش

ب کاال را بر حس کاردکس، تعدادییک کاال به صورت  ورود و خروج الی مبنی برؤس
های ارزیابی موجودی آموزش دهند و سپس با تدریس روش تعدادی برای هنرجو

ای هبا بخشپس از آشنایی هنرجو . آموزش دهندرا کاردکس تعدادی و ریالی ، کاال
 پیشنهاد، به صورت تعدادیتکمیل شدن آن  ةمختلف کاردکس و همچنین نحو

 . تکمیل شود کتاب درسیشود جدول ارزشیابی فعالیت مستمر می
توانند از میمحترم هنرآموزان ، های ارزیابی موجودی کاالروش بهتر برای آموزش

رده وا اولینبرای آموزش روش اولین صادره از  مثالً. استفاده کنندینی های عمثال
(FIFO همزمان با نمایش تصاویر مربوط به این بخش از کتاب درسی و راهنمای )

وش و یا برای ر ،هایی که به صورت نواری استسیستم نانواییهنرآموز و ذکر مثال 
( ضمن نمایش تصاویر کتاب درسی و راهنما LIFO) اولین صادره از آخرین وارده

 . م را آموزش دهنداسلحه این مفاهی ،سیستم خروج فشنگ از خشاببیان  و
 :از ندعبارت شوندمی انبارداری استفاده سیستم در و مدارکی که هافرم

 فرم رسید موقت انبار
 )رسید قطعی( فرم رسید انبار

 فرم درخواست کاال از انبار

 فرم حواله انبار

 )کارت حسابداری کاال( فرم کاردکس

 دالیل نگهداری موجودی کاال در انبار مؤسسات بازرگانی
 ای و انبار در نیاز مورد کاالی و مواد به موقع به دسترسی امکان که شرایطی در
 دتم، اجناس مقادیر و نوع، نقدینگی تأمین برای باید طرفی از و ندارد وجود بازار
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 آن نظایر و انبار در نیاز مورد حجم و فضا مقدار، نقل و حمل ةنحو، تحویل زمان
 را آنها کردن انبار و کاالها موجودی نگهداری ضرورت، کرد ریزیبرنامه
ها در انبار نیز ممکن است اما نگهداری حجم باالی موجودی. کندمی ناپذیراجتناب

 شود. سسه تجاری ؤمهای زیاد بر تحمیل هزینهنیز ا و کاالهموجب ناباب شدن 
توان دالیل می انبار در آنها نگهداری و هاموجودی کردن انبار برای به طور کلی

 :کردبیان زیر را 

 
 درخواست، انبارهای رسید موقت و دائم های قبلی توضیحاتی در مورد فرمدر بخش

در این بخش به فرم کاردکس انبار و . استانبار ارائه شده ةکاال از انبار و حوال
 . پردازیممیهای متنوع های ارزیابی موجودی کاال همراه با مثالهمچنین روش

 
 :کاردکس انبار

به ثبت و نگهداری اطالعات گوناگون مربوط به فعل و انفعاالت یک کاال در انبار 
نیز  محل استقرار آن در انبار و موجودی و، صادره، آگاهی از مقدار وارده برای

 . شودسیستم کاردکس گفته می ،روش ارزیابی کاال در انبار آگاهی از
 :استورود کاال به انبار شامل موارد زیر  هایتحال -1

 خرید
 دریافت از تولید
 )مرجوعی توسط مشتری( برگشت از فروش

 انبار به انبار
 تعمیر برایارسال از مشتری 
 برگشت از تعمیر
 پس از اصالح

 کارالعملتحویل امانی اموال شخص حق
 برگشت کاالی مازاد بر نیاز

به محض ورود  و شودانجام می )قبض انبار( ورودها طی برگ رسید کاال تمامی
 به صورتی که موجودی. گردددر کارت انبار مربوط ثبت می، ی آنکاال و تأیید کیف
 . باشدمطابق موجوی انبار  باباید ، کارت انبار ثبت شده در

 در خرید عمده از فروشندگان کاال کلی هایتخفیف از استفاده -1
 انبار در هاموجودی فقدان و کمبود هایهزینه از جلوگیری -2
 کاال و مواد قیمت افزایش روند از ناشی زیان از جلوگیری -3
 کنندگان جوابگویی مطمئن در برابر افزایش احتمالی تقاضای مصرف -4
 شده داده سفارش کاالی و مواد موقع به تحویل از اطمینان نداشتن -5
 سفارش هایهزینه و کاال و مواد خرید مراحل دفعات افزایش از جلوگیری -1
 آن

 شود(های سفارش می)کاهش دفعات خرید باعث کاهش هزینه
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در این حالت پس از . شودانبار به نام کاال صادر نمی کارت، درمورد برخی اقالم  نکته
 ،کاالی رسیده با به کارگیری برگ رسید کاالعبور از کانال کنترل  و ورود کاال
  .گرددمی مستقیم به مشتری تحویلو رسید 

 
 
 باشد:از انبار شامل موارد زیر میکاال  خروج هایتحال -5

 فروش کاال

 برگشت کاالی خریداری شده 

 انبار به انبار

 اصالح  به منظورخروج کاال 

 های شرکتارسال کاال برای شعبه

 کارالعملارسال کاال به صورت امانت برای حق

 ارسال به مشتری برایاولیه  ةنمون
یک کارت ، کاالقلم اردکس بدین ترتیب است که برای هر ک استفاده از ةنحو

های کاردکس با توجه به نام یا شماره کاال در سپس کارت دهند؛اختصاص می
  .شودقرار داده می ،معروف است« دستگاه کاردکس» های مخصوصی که بهقفسه

 
 :زیر استی دارای مزایا م کاردکسسیست
 دسترسی به میزان موجودی جنس (الف
 حداقل و حداکثر موجودی، کسب اطالع از میزان سفارش (ب
 راکد و هتشخیص اقالم گم شد (ج
 مارهای مورد نیاز انبارآسهولت ارائه  (د
 کسب اطالع از ارزش ریالی اقالم وارده و صادره  (ه
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 صدور، )خرید( دوور رویدادهایفقط برای ثبت یکی از  کاردکسسطر از  هر
برگشت از خرید یا برگشت از فروش ، خریداری شدههزینه حمل کاالی ، فروش()

 . شوداستفاده می
 

 :شودکامل می زیر شرحه انبار ب دکسها در کارها و ستونواژه
 مربوط کاالی استاندارد یا متداول نام: کاال نام -
 . شودال تحت آن در انبار نگهداری میکا که ایشماره: کاال شماره -
 . است کننده تولید شرکت مشخصه: مدل یا نوع -
 . است کاال واحد شمارش: کاال واحد -
 . شودمی نگهداری آن در کاال که محلی: قفسه شماره -
 . کاال موجودی برای شده بینیپیش حداقل مقدار: حداقل -
سفارش انجام ، رسدقدار میم آن به وقتی کاال که اینقطه: سفارش نقطه -

 . گیردمی
 . کاال موجودی شده بینیپیش حداکثر مقدار: حداکثر -
 . انبار در برگشت از خرید یا برگشت از فروش کاال، صدور، ورود تاریخ: تاریخ -
 . ه سفارش داده شدهک مقداری: سفارش مقدار -
 . شودمی وارد انبار به سند طبق که مقداری: وارده -
 . شودصادره: مقداری که طبق سند از انبار خارج می -
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 :واع کاردکسان

بر  خروج و مانده، ورود نظراین نوع کاردکس کاال از  در :کاردکس تعدادی-1
آن به  ةماند ،شودوقتی کاردکس یک کاال پر می .شودمشخص می حسب تعداد

افزار البته در حال حاضر نرم  .شودصفحه بعد مربوط به همان کاردکس وارد می
به هر دلیلی شرکت از نرم کند و در صورتی که بنا انبار به این صورت عمل می

دکس در و هر کار گرددمی ها از بازار تهیهاین کاردکس کند،افزار استفاده نمی
کارت موجودی کاال نیز گفته ، به کاردکس تعدادی. شودزونکن خود بایگانی می

 . شودمی
کارت یا کاردکس حسابداری ، به این نوع کاردکس ی:ریال -ادیاردکس تعدک-5

 ،در این نوع کاردکس عالوه بر تعداد ورود. شودگفته می موجودی کاالحسابداری 
 هایکاردکس روش این که در کنندیر ریالی آن را نیز اضافه میمقاد، خروج و مانده

 . شودثبت می نیزکاالها ارزیابی 
 

 

 در یک واحد اقتصادی: هاگردش موجودی
تواند در قالب گردش می بازرگانی ةسسؤم ها در یکخروج موجودی و جریان ورود

 . صورت گیردفیزیکی و گردش بهای تمام شده 
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 گردش فیزیکی
 کردنبه ماهیت آن از لحاظ دوام یا نحوه انبار  توجه ها باگردش فیزیکی موجودی

معموالً در خصوص کاالهای . پذیردتواند به اشکال مختلف انجام آن می
ر زودتلحاظ زمانی  شود که ازانبار خارج می زی فروخته و ایابتدا کاال ،شدنیفاسد
 ردنکهمچنین در صورتی که نحوه انبار . استشده انباربقیه کاالهای مشابه وارد  از

ی دسترسی به کاالهای ،ای باشد که به هنگام فروشیا تقسیم بندی کاال به گونه
، اشدتر بآسان است و به انبار انتقال یافتهشده خریداری ، که دیرتر از اقالم مشابه

 . شودتواند انجام ها میاز محل آخرین خرید تحویل کاال
 (cost flow)گردش بهای تمام شده

 ةشدقیمت تمام ها مستقیماً برشده موجودیکه گردش بهای تمام آنجا از 
 اردگذمیرفته تأثیر بهای تمام شده کاالی فروش نیز وی پایان دوره موجودی کاال

ترازنامه موثر  و سود و زیانهای حساب صورتاقالم  بر و مبل و در نتیجه این د
گردش فیزیکی برخوردار  از اهمیت بیشتری در مقایسه با این گردش لذا، است
های ثبت در چهارچوب سیستمها موجودی ةشدمحاسبه بهای تمام برای. است

  :کرداستفاده  زیرهای توان از روشمی، موجودی
 

 
 

  

)حسابداری موجودی کاال و  0استاندارد حسابداری شماره  20بر اساس بند 
های بهای تمام شده موجودی مواد و کاال باید با استفاده از روش(، مواد

 شناسایی ویژه، اولین صادره از اولین وارده یا میانگین موزون محاسبه شود.
 ارزشیابی را برایروش اولین صادره از آخرین وارده  این استاندارد 31بند 

داند. چون معتقد است کاربرد روش مزبور اغلب منجر مناسب نمی هاموجودی
 حای با سطشود که هیچ رابطهها در تراز نامه مییبه ارائه مبالغی بابت موجود

دربارة مبال  منعکس شده  روش نه تنها این و استفاده از ندارد، مخارج اخیر
 ودکم شها موجودیاگر سطح است، بلکه  گمراه کنندهبابت دارایی های جاری 

قوه طور بالبهنتایج بعدی نیز ، یابدتر به سود و زیان راه های قدیمیو قیمت
 .مخدوش خواهد شد
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 (: First In ،First Outروش اولین صادره از اولین وارده)
اقالم  در این روش فرض بر آن است که کاالی فروش رفته از محل موجودی ها و

کاالی پایان  نتیجه موجودی در و)خریدهای قدیم( ابتدای سال  ةخریداری شد
کاربرد این روش که . است)خریدهای جدید( از محل آخرین خریدها  ،دوره

گردش اقالم بهای . بسیار آسان است ،هاستترین روش ارزیابی موجودیمتداول
ند کمی ها مطابقتمعموالً با گردش فیزیکی اقالم موجودی، تمام شده در این روش

ضمناً . شودمی بازارهای نزدیک های آخر دوره با قیمتو موجب ارزیابی موجودی
موجب ایجاد  ،ها در حال افزایش استهایی که قیمتاجرای این روش در دوره
سود بیشتر موجبات مالیات بر ، رغم مزایای فوقعلی. شودسود ناخالص بیشتر می

های جاری با اقالم بهای تمام شده نسبتاً دآمآورد و دربیشتر را فراهم میآمد در
 .ودشدر نتیجه کارایی و سود بیش از واقع نشان داده می ؛شودقدیمی مقایسه می
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 شود. هها بهای بیشتری نیز باید پرداختضمن اینکه برای جایگزینی اقالم موجودی
 اقالم بهای تمام شده قدیمی با درآمدهای جاری موجب ایجاد سود ناشی تطابق

نوبه خود باعث نشان دادن قدرت سودآوری ه شود که بمی هااز نگهداری موجودی
 . شودهای ذینفع میبیش از واقع و احتماالً گمراهی گروه
 از اولین وارده مزایا و معایب روش اولین صادره

 مزایا
 های کاال به قیمت بازار نزدیک بودن بهای تمام شده موجودی

 با جریان فیزیکی کاالهمسو بودن جریان هزینه 
 کارگیری این روش در هر دو سیستم دائمی و ادواریهسهولت ب

 یکسان بودن نتیجه این روش در هر دو سیستم دائمی و ادواری
 زیان جلوگیری از تحریف و دستکاری در سود و

 و معقول بودن مندنظام

 معایب
 )رعایت جاریها با درآمد ترین( اقالم هزینهمقابله جدیدترین )قدیمی

 ها با درآمدها(اصل تطابق هزینه نشدن
و  دگردمی سود بیشتری گزارش ،ها رو به افزایش هستندزمانی که قیمت

شود که این امر باعث خروج نقد در نتیجه مالیات بیشتری هم پرداخت می
 . شودبیشتر از مؤسسه می

 

 
 
قبل از ، این است که جدیدترین کاالهای خریداری شده فرض بر LIFOروشدر 

در این روش عکس  هزینهبنابراین جریان خروج ، رسدمی سایر کاالها به فروش
رابطه نزدیکی با درآمدهای جاری دارند ، از این رو مخارج ؛جریان ورود هزینه است

 . شودا با درآمد میههزینهو اعمال این روش باعث تطابق مناسب 
 آن این امر دلیل. ادواری یکسان نیست می وئسیستم دا در دو  LIFOشرو ةتیجن

 کند؛میخرید تغییر انجام هر آخرین موجودی پس از، است که در سیستم دایمی
 . سیستم ادواری معنای ثابت و مشخصی دارد که آخرین موجودی در حالی در

  

ا ب هاتطابق هزینهاصل یکی از اصول مهم حسابداری در فرایند گزارشگری، 
های انجام شده به منظور تحصیل درآمد درآمدها است. مطابق این اصل هزینه

باید در همان دوره تحصیل درآمد به حساب گرفته شود تا سود یا زیان دوره 
 ها که در همان دوره فروش شناسایی مشخص شود. نمونه بارز این هزینه

 است. شود، بهای تمام شده کاالی فروش رفته می
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 اولین صادره از آخرین واردهمزایا و معایب روش 

 مزایا
ها با رعایت اصل تطابق هزینه) ای جاری با درآمدهای جاریهتطابق هزینه

 درآمدها(
 .)واقعی تر( است ترسود خالص به مبل  جاری نزدیک

 . تر استبهای تمام شده کاالی فروش رفته به ارزش جاری نزدیک
 در نتیجه پرداخت مالیات کمترها و گزارش سود کمتر در زمان افزایش قیمت

و جریان  خارج شودشود وجه نقد کمتری این امر باعث می .جویی مالیاتی()صرفه
 .وجه نقد بهبود یابد

 کاهش نوسانات سودهای آتی
 معایب

 همسویی جریان هزینه با جریان فیزیکی کاالنا
های قیمت موجودی کاال در ترازنامه به قیمت جاری و گزارش آن بهنشدن گزارش 
 قدیمی

هزینه بودن اجرای این روش و نیاز به نگهداری سوابق و جزئیات پیچیدگی و پر
 هاموجودی

 .ها و در نتیجه پرداخت مالیات بیشترگزارش سود بیشتر در زمان کاهش قیمت
 . خارج شودشود وجه نقد بیشتری این امر باعث می

 :LIFOو FIFOهای مقایسه روش
اما ، دارداعمال هر دو روش نتایج یکسانی ، ها ثابت باشندتا زمانی که قیمت
اوتی متف تأثیراتروش  دو، ه میزان قابل توجهی تغییر کندها بهنگامی که قیمت
 . و زیان خالص خواهد داشت بر دارایی ها و سود
 به گزارش سود LIFOاتخاذ روش ، به افزایش است ها روهنگامی که قیمت

یری به کارگ در بنابراین ؛شوده مالیات کمتری منجر میناخالص کمتر و در نتیج
 . رودبه کار می FIFOبیشتر از زمانی است که روش ، جریان وجوه نقد، این روش
بینانه ارزشیابی ای واقعهای کاال در پایان دوره به گونهموجودی FIFOدر روش 

 های جاری ها به قیمتهای تخصیص یافته به موجودیزیرا ارزش. شودمی
 . تر استنزدیک

 :روش میانگین موزون
هم آمیخته شده و هیچ  کاالها در تمامیاین فرض استوار است که  این روش بر

بهای میانگین موزون بهای . ماندها باقی نمیآنها تماماً در موجودی ازخاصی  گروه
ام از حاصل تقسیم بهای تم، تمام شده یک واحد از کاالهای آماده برای فروش

شده کاالی آماده برای فروش بر تعداد کل کاالی آماده برای فروش به دست 
 .آیدمی
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 مزایا و معایب روش میانگین

 مزایا
این روش ساده و عینی . کاربرد عملی آن است، مهمترین مزیت روش میانگین

 . گیردگیری اغلب مورد استفاده قرار میو به دلیل سهولت در اندازه است
 . شودحداقل می، تأثیر نوسانات قیمت خرید، میانگین موزوندر روش 

 در این، استفاده از روش میانگین موزون در سیستم ثبت ادواری کاربرد دارد
قیمت میانگین ، شودروش از آنجایی که شمارش کاال در پایان دوره انجام می

 . شودموزون یک واحد نیز در پایان دوره مشخص می
، ودشنیز زمانی که از سیستم ثبت دائمی استفاده می روش میانگین متحرك

 . کاربرد دارد
 معایب

موجودی کاالی پایان دوره و بهای تمام شده کاالی فروش  با توجه به اینکه
های جاری)قیمت بازار( به قیمت، شوندرفته با قیمت میانگین ارزیابی می

 . یستندنزدیک ن
در این روش میانگین بهای تمام شده کاالی فروش رفته با درآمدهای جاری 

به همین خاطر سود به قیمت جاری یا قیمت نزدیک به ، شودداده می مطابقت
 . شودآن محاسبه نمی
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 :به صورت تصویرمقایسه سه روش 

 

 های برآوردی موجودی کاال:روش
 روش سود ناخالص: -1

و صرفاً با استفاده از اطالعات موجود در دفاتر  انبارگردانیدر این روش بدون 
ها را محاسبه کرد و فرض بر این است وردی موجودیاتوان ارزش برحسابداری می

که نسبت )درصد( سود ناخالص به فروش خالص واحد تجاری از یک دوره به دوره 
ه مد فروش بدر این روش از درصد سود ناخالص برای تبدیل درآ. استبعد یکسان 
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سپس بهای تمام شده کاالی . شودتمام شده کاالی فروش رفته استفاده می بهای
گردد تا بدین فروش رفته از بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش کسر می

 . شده کاالی موجود در اختیار داشت از بهای تمام وردیاترتیب بتوان بر
این روش بر روابط گذشته مبتنی  اصلی روش سود ناخالص آن است کهضعف   نکته

 .است

 
 

و مبل  فروش  41 %نسبت سود ناخالص  تهران دارایمثال: موسسه بازرگانی 
ریال  104110111اگر موجودی کاالی اول دوره . ریال است 501110111 خالص

موجودی کاالی  ،ریال باشد 303110111و بهای تمام شده کاالی خریداری شده 
 ؟کنیدبراساس روش سود ناخالص برآورد را پایان دوره 
 مبل ، «نسبت» به توضیح عبارت توجهد با یتوانمی ،محترم انهنرآموز :روش اول

 :کنیدبه صورت زیر محاسبه  بهای تمام شده کاالی فروش رفته را
 سود ناخالص = 41 = ؟

 فروش خالص 111 501110111
محاسبه  ریال 2111111 معادل مبل  سود ناخالص، فوق ةاز طریق رابط

 :کنیدسود ناخالص را محاسبه  روهروبتوانید از طریق رابطه همچنین می. گرددمی
  سود ناخالص = 501110111×41 % = 201110111

 :شوداساس رابطه محاسبه میر بزیر بهای تمام شده کاالی فروش رفته سپس 
 بهای تمام شده کاالی فروش رفته فروش خالص= -سود ناخالص 

301110111  =201110111 - 501110111 
توان گفت که مبل  فروش خالص به توضیحات کتاب درسی می توجهبا  :روش دوم

از دو مبل  بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سود ناخالص تشکیل شده است و 
 . لذا بر اساس نسبت نیز این رابطه برقرار است

 های تمام شده کاالی فروش رفتهب 11 %

 

 % 111 
 ود ناخالصس 41 %  فروش خالص

به صورت زیر بهای تمام شده کاالی فروش رفته مبل  ، تربرای محاسبات سریع
 201110111×  21 % =  301110111          :شودمحاسبه می

از طریق رابطه زیر محاسبه  آماده برای فروشبهای تمام شده کاالی  ،در ادامه
 :شودمی

بهای تمام  =موجودی کاالی اول دوره  خریداری شده +بهای تمام شده کاالی 
 شده کاالی آماده برای فروش

 400110111بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش معادل ، ه به مثالبا توج
 . شودریال محاسبه می
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 :شودمیورد ااز طریق رابطه زیر برموجودی کاالی پایان دوره ، آخر ةدر مرحل
 = آماده برای فروشبهای تمام شده کاالی  -بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 موجودی کاالی پایان دوره
 . استریال  100110111 موجودی کاالی پایان دوره معادل ،در نتیجه

ها و به صورت گزارشی مبل  بر اساس روابط بین حساب توانروش سوم: می
 :دکرموجودی کاالی پایان دوره را برآورد 

 501110111 فروش خالص

 104110111 موجودی کاال اول دوره

 011131103 بهای تمام شده کاالی خریداری شده

 400110111 بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

 )   ؟   (       موجودی کاالی پایان دوره

 )   ؟   (        بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 ؟ سود ناخالص

 
 
 روش خرده فروشی  -5
تغییر  و سریعاً در حال متفاوت کاالهای تعداد زیادی کهبازرگانی  واحدهای در

 درصد کسر به فروش قیمت برحسب اغلب موجود در محوطه کاالهای، دارند
 ار روش این، خاصی شرایط چنین در. شودمی منعکس ناخالص سود برای معمول

 رسیدن برای عملی روش تنها توانمی( است موسوم فروشی خرده روش به که)
 ،این روش نیز برآوردی است. دانست قبول قابل، شده تمام بهای تقریبی رقم به

 .تری برخوردار استاز قابلیت برآورد صحیح، اما در مقایسه با روش سود ناخالص
بین بهای تمام شده و قیمت فروش استفاده  روش خرده فروشی از رابطه جاریدر 
 . شودمی

 :روش خرده فروشی نیازمند اطالعات زیر است

 موجودی کاالی ابتدای دوره به بهای تمام شده و قیمت خرده فروشی  (1
 خریدهای دوره جاری به بهای تمام شده و قیمت خرده فروشی  (2
 های( طی دوره های )فروشخرده فروشی (3
های ابتدا کل کاالی آماده برای فروش به بهای تمام شده و قیمت، این روشدر 

آید و سپس درصد بهای تمام شده به خرده فروشی و دست میهخرده فروشی ب
 تاً نهای .آوریمدست میهب را دوره به قیمت خرده فروشیموجودی کاالی پایان نیز 

توان با استفاده از روش اول یا دوم به مبل  از تنظیم این روابط، میپس 
 موجودی کاالی پایان دوره رسید.
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محاسبه  موجودی کاالی پایان دوره بر اساس بهای تمام شده از طریق رابطه زیر
 :شودمی 

 = موجودی کاالی پایان دوره خرده فروشی × محاسبه شدهدرصد 
 برآوردی ازموجودی کاالی پایان دوره

 مثال:
 1211 از یک نوع کاال را به بهای هر بسته بسته 5فرض کنید فروشگاهی تعداد 

 . استریال  1511است و قیمت فروش هر یک از بسته ها معادل  خریدهریال 
بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش بر ، با توجه به تعداد و بهای هر بسته
ریال و  0511و  10111فروش به ترتیب  خرده اساس بهای تمام شده و قیمت

 . است 01 % نسبت آنها نیز
 ، شرکت سه بسته را به فروش می رساند فرض کنید

 
تنها دو ، لذا بعد از فروش سه بسته ،های فروش استفروش کاال بر اساس قیمت
 3111مانده معادل مانده است که قیمت های فروش باقیبسته برای فروشگاه باقی

 :استریال 

 
های خرید بر اساس قیمتسسات بازرگانی ؤولی موجودی کاالی پایان دوره م

مانده و نسبت های فروش باقیپس در نتیجه با توجه به قیمت. شودمحاسبه می
 :شودموجودی کاالی پایان دوره به صورت زیر برآورد می، محاسبه شده
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به برآورد موجودی کاالی پایان دوره بر اساس روش خرده فروشی  توجهحاال با 

 مانده نیز همینهای باقیهید که تعداد موجودیتوانید با تصویر نیز نشان دمی
 : استمبل  

 
 

ها و روش خرده فروشی برای روش سود ناخالص برای برآورد ارزش موجودی  نکته
های خرده فروشی به بهای تمام شده کاربرد ها از قیمتتبدیل ارزش موجودی

برای ها در مواردی به عنوان روش جایگزین توان گفت این روشدارد. می
 شوند. کار گرفته میههای معمول محاسبه بهای تمام شده بروش
 

 

 
( استفاده FIFOیک فروشگاه از روش اولین صادره از اولین وارده) :مثال
 . کندمی 

 به شرح زیر 1305در سال مالی  پل سفیدرخدادهای مالی فروشگاه لوازم خانگی 
 1ل )شام درصد 0بر ارزش افزوده  وعوارض نرخ مالیات ،الزم به ذکر است. است

 . درصد عوارض( 3درصد مالیات و 
 . ریال 300111به بهای هر دستگاه  کولردستگاه  3: موجودی کاالی اول دوره 1/0

 ریال 410111 به بهای هر دستگاه زیراباز بازرگانی  کولردستگاه  4تعداد : 21/0
فروشگاه جمع فاکتور را با صدور چک به همین تاریخ در وجه . کردخریداری 
 (111)قبض شماره . کردصادر  زیرابفروشگاه 

ریال  410111به بهای هر دستگاه  مهربازرگانی  ازدستگاه کولر  5 خرید :22/0
 (112)قبض شماره . به صورت نسیه

صورت ریال به  440111کولر به بهای هر دستگاه دستگاه از  4فروش : 12/0
 (1111)حواله شماره . نقدی
را به صورت نسیه به  450111دستگاه  ه کولر به بهای هردستگا 5فروش  :21/0

 . (1112)حواله شماره  آقای جعفری
تر و دف کامشفروشگاه  )کولر( کاردکس کاالدادهای فوق در ثبت رخ ست:ابمطلو

 . FIFOروزنامه بر اساس روش 
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 موجودی کاال

1140111 1540111 

1110111 2120111 

2150111  

4000111 3510111 

153.111  
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در کاردکس کاال بر اساس  پل سفیدثبت رویدادهای بازرگانی  :روش دوم
 روش اولین صادره از آخرین وارده:

 

در کاردکس کاال بر اساس  پل سفیدثبت رویدادهای بازرگانی  :روش سوم
 روش میانگین متحرک:
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 تعدیالت خرید و فروش

 3فصل 
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 تعدیالت خرید و فروش واحد یادگیری 
 ارائه راهکار آموزشی پیشنهادی:

حسابدار تعدیالت خرید کاال های کمکراهکار آموزشی ارائه شده مربوط به فصل
توانند برای لذا هنرآموزان محترم می. استکاال  فروش حسابدار تعدیالتو کمک

 . کنندانجام مراحل تدریس خود از این راهکار آموزشی پیشنهادی استفاده 
کرایه حمل و ، تخفیفات، مباحث مربوط به برگشت کاال، منظور از تعدیالت

ذهن هنرجو را ، االتیؤتوان با طرح سدر ابتدای فصل می است از این رو،برداشت 
سسات بازرگانی را تحت ؤیدادهایی که امکان دارد خرید و فروش کاالی مبه رو

 . کردمعطوف ، تأثیر قرار دهد
این دو فصل نیز با ارائه مستندات مربوط به تعدیالت آغاز شده است و هنرآموزان 

توانند با استفاده از فلوچارت برگشت از خرید که در کتاب راهنما ارائه محترم می
هنرجوها را با این مستندات و ، ناد و مدارك مثبته هر مرحلهشده و نمایش اس

 . کنندنحوه تکمیل آنها آشنا 
به اینکه مسیر آموزش رویدادهای مالی  توجهبا ، در بخش تدریس مباحث عملی
و در کنار این دو  استدائمی به طور همزمان  بر اساس دو سیستم ادواری و
ذا ل، ت بر ارزش افزوده نیز وجود داردمشمول مالیاسیستم کاالهای مشمول و غیر

 . دنتدریس خود را انجام ده، بندی مطالبشود با دستهپیشنهاد می
کرده را ذکر و همراه با آن مباحث حسابداریراهنما در کنار کتاب درسی کتاب 
همچنین برخی از مطالب در . کندرا در تدریس بهتر یاری می هنرآموزان و است

کتاب به صورت مفصل همراه این در  شده که خالصه بیانکتاب درسی به صورت 
)اشانتیون( به طور کامل در کتاب  تخفیف مقداری ،مثال برای. با مثال آمده است

 ،موزان محترم برای تدریس بهترآشود هنریشنهاد میپلذا . است شده ذکرراهنما 
 . کنندکتاب درسی را همراه با کتاب راهنما مطالعه 

، های تدریس نمایشیروشاز برای این دو فصل  شودمی پیشنهادهمچنین 
 . شوداستفاده  اکتشافی و حل مسئله
 یادداشت هنرآموز:
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 :از خرید برگشت
ی از اجناس خریداری شده خود را به دالیل سسات تمام یا بخشؤگاهی اوقات م
 دهد:زیر برگشت می

 . داشته باشدایراد یا اشکال فنی ، اگر کاالی خریداری شده -1
 سفارشاگر کاالی خریداری شده از نظر مشخصات یا ظاهر فیزیکی با اطالعات  -2

 . مغایرت داشته باشد کاال
  .آسیب دیدگی یا ایراد فیزیکی و ظاهری داشته باشد، اگر کاالی خریداری شده -3
 . از خرید خود منصرف شود، که قرار است کاال تحویل آن شود اگر مشتری-4
 . آسیب دیدگی ایجاد شده باشد، در اثر حمل و نقلاگر -5

 اگر سفارش خرید کاال مازاد باشد. -1
  اگر تاریخ مصرف کاال منقضی شده باشد. -0
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شماره

تاريخ

نرختعداد جزتعداد کارتننامکد

1

2

3

4

5

6

جمع

شماره سند

شماره

تاريخ

امضا

تکميل کننده)حسابداری(

درکارت موجودی حسابدار ثبت شدنام تحويل گيرندهنام تحويل دهنده درکارت موجودی انبارثبت شد

توضيحات

فرم برگشت 

کاال به انبار

امضا

تاييد کننده)مديريت(

امضاامضا

امضا

تاييد کننده)انبار(

امضا

توسط حسابداری تکميل می گردد

مبلغ-لاير

امضا

امضا

تاييد و ثبت کننده)حسابداری(

نام برگشت دهنده:

شماره حواله:

تاريخ حواله:

سند)فاکتور(حسابداری

مشخصات کاال
علت برگشت کاال رديف
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 :تعدیالت خرید و فروش

کاالی مورد معامله را بهای  امکان دارد فروشنده به دالیلی بخشی از :تخفیفات
بهای تمام شده کاالی خریداری کاهش  وجود آید کههبو یا شرایطی  کندکسر 
 . شودتخفیف نامیده می این وضعیت .یابد

ارد تخفیفات شامل مو ،سسات بازرگانیؤبه طور کلی در معامالت م انواع تخفیفات:
 :استزیر 

 فیف تجاری:تخ -1
صورت که هر چه کاالی  به این است عمده این تخفیف معمواًل مربوط به خرید

و این باعث  بیشتری خریداری شود به خریدار درصدی تخفیف داده خواهد شد
 .محاسبه شودتر شود که بهای تمام شده هر واحد کاالی خریداری شده پایینمی

ز مبل  ا درصدی، یا تغییر شغل امکان دارد فروشنده به دلیل تغییر فصل همچنین
 . کنداجناس خود را کسر 

 ،فروشنده به دلیل خرید زیاد مشتری )اشانتیون(: اعطای کاال به عنوان تخفیف
 . ندک ان به مشتری اعطارا به صورت رایگیا کاالی دیگری  تعدادی از همان اجناس

 تخفیف توافقی: -5
 )خریدار و امکان دارد قیمت اجناس مورد معامله بر اساس توافق طرفینگاهی 

وع این ن. س کسر شوداجنادر این توافق بخشی از بهای  تعیین شود و فروشنده(
تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام 

 . گیردمعامله صورت می
 تخفیف نقدی: -3

فروشنده مایل است طلب خود  ( معموالًنسیهنقدی )انجام معامالت غیردر هنگام 
از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی ، کندتر از موعد مقرر دریافت از خریدار را زود

شود که از آن قائل می کنندکه زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می
 . شودیفات نقدی گفته میتخف، مواردبه این گونه ، استجمله تخفیف 

 

مبلغ ) لاير (نرخ

سالماصالحياسقاطي

تحويل گيرنده : ....................                              تاييد سرپرست : ....................                             تكميل كننده : ....................

بار ثبت شده                                       در كارت موجودي ثبت شده                                      در كارت حسابداري ان

بارتوزيع نسخ : 1.سفيد و آبي : حسابداري  2. سبز : برگشت دهنده  3. زرد : سرپرست ان

بار :  .................... بـار :    ....................              شماره ترتيب ان    شماره:  ...................                                    ان

نام كاالشماره كاالرديف
وضعيت

واحد
مقدار 

برگشتي
علت برگشت

بار ) مرجوعي كاال ( فرم برگشت جنس به ان
   تاريخ : ....................                                   شرکت : ....................                 واحد برگشت دهنده : ....................
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 اوالً تخفیف نقدی مربوط ،شودطور که از تعریف تخفیف نقدی استنباط میهمان  نکته
این تخفیف در زمان خرید و فروش هیچ برای ثانیاً  و استفروش نسیه  به خرید و

زمان پرداخت بدهی توسط  فقط در گیرد وگونه محاسبه و ثبتی صورت نمی
 یف، محاسبه و در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت خریدار در دوره تخف

 . شودمی

 

 
 تخفیف بابت نقص یا معیوب بودن کاال )تخفیف نابابی(: -4

فاسد ، اجناس مورد معامله به دالیلی مانند معیوب بودن تمام یا بخشی از گاهی
شنده برگشت داده به فرو با صورت سفارش خرید و مازاد بودن، مغایرت، بودن
و فروشنده با اعطای تخفیف  باشد،نقص یا عیب کاال جزئی صورتی که  در. شود
 کند.میخریدار را از برگشت دادن کاال منصرف ، نابابی

نحوه ثبت در دفاتر  نام تخفیف
 خریدار

نحوه ثبت دردفاتر 
 فروشنده

 تخفیف تجاری

شود و خرید به ثبت نمی
-مبل  خالص )تخفیف

ثبت  محاسبه و خرید(
 .شودمی

فروش به  شود وثبت نمی
-مبل  خالص )تخفیف

محاسبه وثبت  فروش(
 .شودمی

تخفیف 
 توافقی)چانه زنی(

ه خرید ب شود وثبت نمی
محاسبه و  مبل  خالص

 .شودثبت می

فروش به  شود وثبت نمی
مبل  خالص محاسبه 

 .شودوثبت می

 تخفیف نقدی

پرداخت بدهی در دوره 
 محاسبه و تخفیف و

نقدی ثبت تخفیف 
 خرید

دوره  دریافت مطالبات در
 ثبت محاسبه و و تخفیف

 تخفیف نقدی فروش

در دفاتر خریدار ثبت  تخفیف نابابی
 .شودمی

در دفاتر فروشنده ثبت 
 .شودمی

تخفیف 
 اشانتیون)تعدادی(

دفاتر خریدار ثبت  در
 .شودنمی

ثبت  در دفاتر فروشنده
 . شودمی
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تخفیف به دلیل معیوب  برگشت کاالی مورد معامله و نیزبرای ثبت رویدادهای   تذکر
 شود:بودن کاال از یک حساب مشترك استفاده می

 

 
 دفاترخریدار  دفاترفروشنده  

 برگشت تمام یا بخشی ازکاالی مورد معامله توسط خریدار

 

 

 

 

 

 

 فروش و برگشت از

  تخفیفات

 خرید و برگشت از

 تخفیفات

  طرف فروشنده به دلیل معیوب بودناعطای تخفیف از 
 افزایش    افزایش

 بستانکار    بدهکار  

 مسئله در مورد آموزش و محاسبه تخفیفات:

  تاریخ خرید
قیمت طبق 

 لیست
 

تخفیف 

 تجاری
  شرط فروش  خرید خالص 

تاریخ 

پرداخت 

 بدهی

 
مبل  پرداخت 

 بدهی

 ؟  10/12/05  2/11-31ن/  ؟  5 %  2410111  10/12/05

 ؟  20/14/05  3/0-45ن/  0100111  ؟  0010111  21/14/05

 101000441  15/15/05  11؟/-41ن/  101140111  4 %  ؟  15/15/05

های زیر استفاده از فرمول «خالص خرید»: می تواند برای محاسبه مبل  0/2تاریخ-
 :کند

         =% 5 ×2410111 % 5 -2410111        % 05 ×2410111 
 فهرستبرای محاسبه قیمت طبق  :ماشین حساب MU: آشنایی با کلید5/5تاریخ -

 MU 101140111 4 %=101510111 :کرداده از فرمول زیر استف توانمی
ارد امکان د گاهی، توضیح داده شد طور که قبالًهمان :برگشت از خرید و تخفیفات

اده شود د فروشنده برگشتبنا به دالیلی تمام یا بخشی از کاالی خریداری شده به 
 دراین .به خریدار تخفیف اعطا کند ،یا اینکه فروشنده به دلیل معیوب بودن کاال

و  گرددیمتخفیف نابابی فسخ  و حالت معامله کالً یا به نسبت کاالی برگشتی دو
ز برگشت ا»در حسابی به نام  این کاهش معموالً. شودمبل  خرید میکاهش باعث 

 . شودبستانکار می «خرید و تخفیفات
ده مالیات بر ارزش افزو، در هنگام برگشت کاال به نسبت کاالی برگشت داده شده

از  باشد( مالیات بر ارزش افزوده )در صورتی که کاالی مورد معامله مشمول آن
 . شودفروشنده کاال دریافت می
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های خریداری شده به بهای هر دستگاه سه دستگاه دوچرخه گنبدال: شرکت مث
 . ادبرگشت د xx13/21/4را در تاریخ  مینودشتاز شرکت  ریال 1110111

 ثبت خواهد شد: گنبددفاتر شرکت  در بر اساس سه فرض زیر 21/4د رویدا
یز ن مینودشتشرکت  و خریده بودکاال را به صورت نقد  گنبدفرض الف(: شرکت 

 . کردمبل  کاالی برگشتی را به صورت نقد پرداخت 
 3× 1110111= 100110111  قیمت کاالی برگشت شده

  100110111×0 %= 1120111    مالیات بر ارزش افزوده
 یا     100110111× 110 % = 1012111    افتیوجه دری

100120111  =1120111  +100110111 
 بستانکار بدهکار شرح تاریخ
 
21/4 

 صندوق-موجودی نقد
 برگشت از خرید وتخفیفات           
 زش افزودهرمالیات برا-های دریافتنیسایرحساب           

     برگشت بخشی از اجناس خریداری شده

100120111  
100110111
1120111 

 100120111 100120111 و شصت و دو هزار ریال نهصد یک میلیون وجمع:

 باشد: اگر خرید به صورت نسیه فرض ب (:
 بستانکار بدهکار شرح تاریخ
 
21/4 

 های پرداختنیحساب
 برگشت از خرید وتخفیفات          
 مالیات برارزش افزوده-های دریافتنیسایرحساب          

 برگشت بخشی از اجناس خریداری شده

100120111  
100110111
1120111 

 100120111 100120111 دو هزار ریالنهصد و شصت و  جمع:یک میلیون و

 فرض ج(: اگر خرید به صورت صدور چک یا سفته باشد:
 بستانکار بدهکار شرح تاریخ
 
21/4 

 اسناد پرداختنی
 تخفیفات برگشت از خرید و           
 مالیات برارزش افزوده-های دریافتنیسایرحساب           

    برگشت بخشی از اجناس خریداری شده

100120111 100110111 
 

1120111 

 100120111 100120111 و شصت و دو هزار ریال نهصد جمع:یک میلیون و

 د را با توجه به شرط خرید در دورةچنانچه خریدار بدهی خو تخفیف نقدی خرید:
نقدی  اتتخفیف» حساب. مشمول تخفیف نقدی خواهد شد، بپردازدتخفیف 
 . استدر دفاتر خریدار با ماهیت بستانکار  «خرید
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 تخفیفات نقدی خرید

 افزایش 

 بستانکار 
ریال کاال  104110111معادل  اهوازسسه بازرگانی ؤم xx13/15/1در تاریخ  :مثال

 . خرید فرهنگیانشرکت تعاونی مصرف  ز( ا2/11-41)ن/ با شرط
با صدور چک به همین  بدهی خود را اهوازموسسه بازرگانی  xx13/24/1در تاریخ 

 . کردپرداخت  فرهنگیانبه شرکت تعاونی  تاریخ
 )خریدار(اهوازثبت این دو رویداد در دفاتر موسسه بازرگانی  ست:امطلوب

 
 :محاسبات پرداخت بدهی

  104110111×2 %=1200111 مبل  تخفیف نقدی

 1200111×0 %=110521 مبل  مالیات برارزش افزوده تخفیف نقدی

 104110111-1200111=102020111 مبل  خالص خرید

 102020111×0 =%5140401 اهوازمبل  مالیات برارزش افزوده قابل پرداخت توسط شرکت 

 102020111+ 5140401=100310401 اهوازمبل  قابل پرداخت توسط شرکت 

 

 تخفیفات در روش دائمی:ثبت 
به طور مستمر ، در روش دائمیحساب موجودی کاال ، به توضیحات قبلی توجهبا 

لذا ثبت رخدادهای مربوط به تخفیف ، استدر طی دوره مالی در حال گردش 
ردد گمیتخفیفات در حساب موجودی کاال ثبت  نقدی خرید و برگشت از خرید و

ولی رویدادهای . شودبستانکار می مذکوراین حساب با توجه به رویدادهای  و
ت کسر مربوط به ثب) تخفیف نقدی فروش و برگشت از فروش وتخفیفاتمربوط به 

 . درآمد فروش( تفاوتی با روش ادواری ندارد
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 تخفیف تعدادی)اشانتیون(:
، در زمان صدور فاکتور فروش معموالً، ان خودها برای جلب مشتریشرکت برخی

ه به اینک توجه با. دهندآنها می)اشانتیون( به  تعدادی کاال نیز به صورت رایگان
انبار  از، سسه فروشندهؤسسه خریدار وارد انبار شده و در مؤکاالی رایگان در م

طور صحیح هبلذا اثر این رویداد باید در دفاتر خریدار و فروشنده  ،شودخارج می
 . نمایش داده شود
)اشانتیون( در دفاتر خریدار: تخفیف تعدادی که به عنوان تخفیف  تخفیف تعدادی

 ،تعداد کاالی رایگاناین . شوددر دفاتر خریدار ثبت نمی، ودشنیز مطرح میجنسی 
 . شود که قیمت هر واحد کاالی خریداری شده کاهش یابدباعث می

به  آب میوه عدد 211تعداد  اراكسسه بازرگانی ؤم 21/0/1305در تاریخ :مثال
با صدور چکی به همین  قم غذایی مواد شرکتاز ریال را  50141 یک هر ارزش

به صورت اشانتیون  نیز عدد آب میوه 11 تعداد قمشرکت . کردتاریخ خریداری 
)خریدار( اراك محاسبات و ثبت این رویداد در دفاتر . کنداعطا می اراكبه شرکت 

، بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ،)ثبت این رویداد به صورت زیر است:
 (استر اساس سیستم ادواری ب ،باشد و ثبت رخدادهامی
 

 = قیمت خرید بدون احتساب اشانتیون211×50141= 101500411 ریال
 = تخفیف تعدادی 11 × 50141= 510411   ریال

 خالص خرید = 101500411 - 510411 =101100111 ( 211 ×50141)
 اراكقیمت خرید هر آب میوه برای شرکت ، با توجه به محاسبات صورت گرفته

 (101100111÷211). ریال خواهد بود 4011
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                اراكشرکت                  شماره سند:
 تعداد ضمائم:              سند حسابداری             21/10/05تاریخ سند: 

 ل(ریابستانکار) بدهکار) ریال( مبل  جزء  شرح کد حساب ردیف
  101100111  خرید کاال  
 101100111   بانک -موجودی نقد         

 101100111 101100111  . ریال یک میلیون و هشت هزارجمع: 
  به همین تاریخ خرید کاال و صدور چکشرح سند: 

 تصویب کننده:                         تأیید کننده:                         تنظیم کننده:
 

 -تخفیفات فروش»تخفیف تعدادی در دفاتر فروشنده به عنوان دفاتر فروشنده: 
 . گرددثبت می« تعدادی
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 شماره صفحه دفتر روزنامه:               قمشرکت                  شماره سند:
 تعداد ضمائم:              سند حسابداری             21/10/05تاریخ سند: 

 (ریالبستانکار) ریال(بدهکار) مبل  جزء شرح کد حساب ردیف
  101100111  بانک-موجودی نقد  
  510411  تعدادی-تخفیفات فروش    
 101500411   فروش کاال            

 101500411 101500411  . جمع: یک میلیون و پنجاه وهشت هزار و چهارصدریال

 و صدور چک به همین تاریخ شرح سند: فروش
 تصویب کننده:              تأیید کننده:               تنظیم کننده:

 

 
 

 :تخفیفات نقدی فروشپیش بینی 
 سسهؤهای نسیه کاالی یک مبابت فروش های دریافتنیحسابمقدارکه  زمانی

 برای پیش بینی واکنش مشتریانخوبی تجارب گذشته راهنمای  معموالً، زیاد باشد
  ت.برای آنها اس، استنقدی در نظر گرفته شده ات نسبت به استفاده از تخفیف

که از پرداخت نقدی برای مشتریان حاصل  مناسبیی یجوصرفه توجه به با 
 . کنندمیاستفاده اکثر مشتریان از این تخفیفات ، شودمی

های نسیه یک دوره مالی که امکان دارد در دوره تخفیفات نقدی مربوط به فروش
پایان دوره مالی و بر مبنای تجارت  در، استفاده شودخریداران  توسطمالی آینده 

آن در  ثبت، شدهپس از آنکه مبل  این تخفیفات مشخص . شودد میبرآور، گذشته
 . گرددسسه منظور میؤپایان دوره مالی در دفاتر م

با توجه به میزان فروش نسیه خود و بر اساس  ارومیهسسه بازرگانی ؤمثال: م
 150111 معادل 1304مبل  تخفیفات نقدی خود را در پایان سال ، شرایط فروش
 . ودنم ریال برآورد

 شماره صفحه دفتر روزنامه:               ...شرکت                 شماره سند:
 تعداد ضمائم               سند حسابداری             59/15/94تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  221.111  تخفیفات نقدی فروش  

 221.111   تخفیفات نقدی فروشذخیره   .   

 221.111 221.111  جمع:ششصد و پنجاه هزار ریال

 ورد مبلغ تخفیفات نقدی برای سال آتیآشرح: بر

 تصویب کننده:              تأیید کننده:               تنظیم کننده:

 

د شومبل  تخفیف مقداری )اشانتیون( باعث کاهش سود خالص مؤسسه می
 دانند و در نتیجهلذا برخی مؤسسات این مبل  را به عنوان تبلیغات خود می
 کنند.مبل  کاالی اشانتیون را به حساب هزینه تبلیغات ثبت می
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 های دریافتنی کسر نقدی فروش در ترازنامه از حساب اتذخیره تخفیفمبل    نکته
 .شودمی

 

 
ر و د خریدندسسه ؤکاالیی از م گذشتهچنانچه مشتریانی که سال  ،در سال بعد

های خود را پرداخت کردند و از تخفیفات نقدی استفاده دوره تخفیف بدهی
در این صورت موسسه فروشنده باید از محل اندوخته این تخفیفات را ، نمودند

 . منظور نماید
 0110111با مبل   ارومیهسسه ؤیکی از بدهکاران م 0/1/1305در تاریخ  مثال:

( بدهی خود را به صورت نقدی 2/11-31با استفاده از شرط)ن/، ریال بدهی
)دریافت کننده مطالبات( به ارومیه سسه ؤثبت این رویداد در م. کردپرداخت 

 صورت زیر است:
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:               ...شرکت                 شماره سند:
 تعداد ضمائم               سند حسابداری             17/11/92تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  14.111  ذخیره تخفیفات نقدی فروش  

  282.111          صندوق -موجودی نقد   

 711.111   های دریافتنیحساب             

 711.111 711.111  جمع:هفتصد هزار ریال

 سسه ؤشرح: دریافت مطالبات م

 تصویب کننده:              تأیید کننده:               تنظیم کننده:

 

اداره دارایی  نابه اینکه شیوه پیش بینی تخفیفات نقدی فروش برای ممیز با توجه  نکته
 ،لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات هم پذیرفته نیستاز  و نیستمورد قبول 
 .کنندسسات بازرگانی از این شیوه استفاده نمیؤلذا اکثر م

 

 
 :ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات

که برخی از نیز وجود دارد های دریافتنی این احتمال در تعیین ارزش حساب
یا به دالیلی مانند و  باشند نداشتهکاالهای خریداری شده رضایت از ، مشتریان

برخی از  ،یا کاهش قیمت کاالی مورد معامله آندیر رسیدن ، معیوب بودن کاال
 درخواست کنند.و یا تخفیف نابابی  دهنداجناس را برگشت 

تحقق یافتن برگشت از فروش و تخفیفات بدین معناست که مبلغی که سرانجام  
 - یعنی خالص ارزش بازیافتنی مطالبات تجاری - ریان وصول خواهد شداز مشت
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چنانچه مبال  برگشت از فروش و تخفیفات قابل مالحظه . کاهش خواهد یافت
برآورد و به حساب بردن آن از طریق ثبت اصالحی باعث بهبود اندازه گیری ، باشد

 . شودمی سسهؤم سود دوره
برگشت از فروش و تخفیفات برای حساب  مالی ةدر پایان دورسسات ؤبرخی م

ذخیره  به کارگیریمانند )ولی این عمل نیز . گرددحساب ذخیره منظور می
  .از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات پذیرفته نیست (نقدی فروش اتتخفیف

های دریافتنی در حساب یابیدر ارز، مطالبات وصول برآورد مخارجهمچنین برای 
 اگر مبل  آنها با اهمیت)های مستقیم وصول مطالبات را اید هزینهتاریخ ترازنامه ب

 . نمودمنظور مربوط و به حساب کرد برآورد  ( نیزباشد
اقدام قانونی با انتخاب وکیل  ،چنانچه برای وصول برخی از مطالبات، مثال برای

ا به شده ر های حقوقی برآوردباید هزینه ،بینی شده باشدصورت گرفته یا پیش
و در ترازنامه به صورت یک حساب ذخیره  نمود حساب هزینه دوره جاری منظور

 . های دریافتنی کسر کرداز حساب

در فروشگاه مواد غذایی  روغن نباتی(رخدادهای مالی یک نوع کاال ) :یکمثال 
کاالی مذکور معاف از مالیات بر . است به شرح زیر 1304محمدی در سال مالی 

 . استارزش افزوده 
 . ریال 120111عدد روغن به بهای هر عدد  12: موجودی کاالی اول دوره 5/1
و صدور چک به همین تاریخ  ریال 110511 عدد به بهای هر 0 خرید تعداد :10/1

 .(011)قبض شماره . از حساب جاری
ریال به صورت نقدی و واریز به  140111عدد به بهای هر عدد  11: فروش25/1

 .(3111شماره  )حواله. حساب صندوق
کرایه  .ریال به صورت نسیه 120511عدد روغن به بهای هر عدد  11: خرید 31/1

که  استریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده  30111حمل محموله معادل 
 .(012)قبض . حمل با مالیات از حساب صندوق پرداخت شد

رت نقد با تخفیف ریال به صو 140111عدد روغن به بهای هرعدد  5: خرید 22/2
 .(013)قبض شماره  5 %تجاری 
 یمحمد( فروشگاه روغن نباتیثبت رخدادهای فوق در کاردکس کاال) ست:ابمطلو

 . FIFOو دفتر روزنامه بر اساس روش 
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 سسات بازرگانی:ؤبرداشت کاال در م
 مصارف برایسسات بازرگانی بخشی از کاالهای فروشگاه را ؤگاهی اوقات صاحب م
استفاده « برداشت »از حساب  ،در زمان این رویداد. کندشخصی برداشت می

حساب برداشت باعث کاهش . استماهیت )افزایش( این حساب بدهکار . شودمی
 . شودسسه میؤسرمایه م

 برداشت
  افزایش
  بدهکار

انتقال کاال از طریق ، قانون مالیات بر ارزش افزوده: عرضه کاال در این قانون 4ماده
 . استهر نوع معامله 

تحصیل یا تولید ، دی خریداریؤتبصره:کاالهای موضوع این قانون که توسط م
در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد  ،شودمی

و شود میعرضه کاال به خود محسوب ، یا برای مصارف شخصی برداشته شود
 . بر ارزش افزوده خواهد شدمشمول مالیات 

مالیات بر  باید، کاالی مشمول برداشترخدادهای  در ثبت، متن فوق به توجه با
 . کنیدآن را نیز محاسبه  ارزش افزوده

 2510111معادل  بندر انزلیسسه بازرگانی ؤصاحب م 10/0/1305در تاریخ  :مثال
ثبت این . کرد ریال کاالی مشمول مالیات را برای مصارف شخصی خود برداشت

 های ادواری و دائمی به صورت زیر است:رویداد بر اساس روش
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 دو:مثال 
در سال مالی  سروستاندر فروشگاه  (گالب قمصررخدادهای مالی یک نوع کاال )

 1)شامل  درصد 0عوارض بر ارزش افزوده  نرخ مالیات و. است به شرح زیر 1303
 است. درصد عوارض( 3درصد مالیات و 

 . ریال 30111 عدد به بهای هر گالن 41: موجودی کاالی اول دوره 1/4
ریال به صورت نسیه )قبض شماره  000511گالن به مبل  کل  31: خرید 0/4

411) 
 کل محموله همراه با مالیات بر ارزش افزوده ریال بابت حمل 10511 : پرداخت0/4

 . نقدی به صورت
به  4 % ریال با تخفیف تجاری 3111گالن به بهای هر عدد  51: فروش 21/4

و پرداخت  (2111)حواله شماره  صورت نقدی و واریز به حساب صندوق فروشگاه
مشمول مالیات( به صورت غیر)هزینه حمل  ریال بابت حمل کل محموله 051
 . نقدی
و  ماهه 3ریال و صدور سفته  30411گالن به بهای هر عدد  21: خرید 31/4

 حمل هر عدد به صورت نقدی از حساب صندوق فروشگاه ریال بابت 31پرداخت 
 . (411)قبض . مشمول مالیات بوده است(غیر)هزینه حمل 

به  (2/11-31ریال به شرط )ن/ 30011گالن به بهای هرگالن  25: فروش 22/5
 . (2112)حواله شماره . آقای رضایی

 . مازاد بودن به دلیل 22/5در مورخ  گالن از کاالی فروش رفته 5: برگشت 25/5
 . : دریافت مطالبات از آقای رضایی و واریز به حساب صندوق فروشگاه31/5
 ریال و صدور چک به همین تاریخ 30451عدد  گالن به بهای هر 35: خرید 2/1

 (412)قبض شماره 
الحساب از آقای محمودی قبل از تحویل ریال به صورت علی 210111: دریافت 5/1

 . صندوق کاال و واریز به حساب
 ریال که معادل 3021گالن به آقای جاللی به بهای هر گالن  41: فروش 0/1
 (2113)حواله شماره  استآن به صورت نقد دریافت و مابقی نسیه  01 % 

به دلیل معیوب بودن  2/1گالن از کاالهای خریداری شده مورخ  3: برگشت 11/1
 . و دریافت نقدی و واریز به حساب صندوق

 . (2114)حواله شماره  5/1گالن به آقای محمودی بابت معامله  0ل : تحوی25/1
)حواله  گالن توسط صاحب فروشگاه جهت مصارف شخصی 2: برداشت 31/1

 . (2115شماره 
قمصر( فروشگاه  گالب) ست: ثبت رخدادهای فوق در کاردکس کاالابمطلو

 . LIFOدفتر روزنامه بر اساس روش  محمدی و
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تعیین ارزش  برایاعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 
 :های مالیها در صورتموجودی
 شدهتمام بهای به دارایی جارییکی از اقالم با اهمیت  به عنوان، کاال موجودی

مخارج  تمامی شامل بهای تمام شده موجودی کاال. شودو ثبت می گیریاندازه
حقوق و ، هزینه حمل، کسر تخفیفات تجاری( )با خریدخرید از قبیل قیمت 

 انتظار معقول طور به نتوان چنانچه. استعوارض گمرکی و سایر مخارج ضروری 
 بال م، باشد داشته وجود کافی آتی درآمدهای، دارایی این بازیافت برای که داشت
 انزی و سود به کاال و مواد موجودی ارزش کاهشهزینه عنوانبه بازیافت قابل غیر

 شده تمام بهای موجودی کاال به اقل، این رو در پایان دوره مالی از. شودمی منظور
گیری و در اندازه، مشابه اقالم هایگروه یا اقالم تک تک فروش ارزش خالص و

 . شود سکهای مالی منع صورت
 ،باشد شده تمام کمتر از بهای فروش ارزش خالصرود می احتمال که موارد اصلی

در چنین مواردی به منظور تأمین . حاکم است زیر در آن شرایط که است مواردی
انحراف از اصل ، هدف سودمندی اطالعات حسابداری و برخورداری از سود معقول

 . بهای تمام شده ممکن است مفید واقع گردد
 

 
 

 حال منظور از بهای تمام شده و خالص ارزش فروش چیست؟ 
بهای تمام شده همان ارزش محاسبه شده موجودی کاال بر  :پاسخ باید گفت در

میانگین و شناسایی ویژه( ، الیفو، فایفو) گذاریهای قیمتمبنای یکی از روش
 کاال و مواد موجودی فروش اقالم بهای از است خالص ارزش فروش عبارتاست. 

 سمربوط به تسویه حساب( پ بعد از کسر تخفیفات تجاری ولی قبل از تخفیفات)
 در تجاری واحد که مخارجی تمامی و تکمیل مرحله تا آتی مخارج تمام کسر از

 مورد ماقال به مستقیماً و شد خواهد متحمل کاال توزیع و فروش، بازاریابی با رابطه
 ،ها باید گزارش شودبرای تعیین مبلغی که برای موجودی. شودمی مربوط نظر

در نتیجه در . شودقاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اعمال می
موجودی کاال به ، هایی که خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده استدوره

قاعده اقل بهای تمام شده و . )اصل تطابق( شودخالص ارزش فروش گزارش می
 . است)محافظه کاری( ای بارز از کاربرد اصل احتیاط خالص ارزش فروش نمونه

 

 . فروش قیمت کاهش ها یاهزینه افزایش
 . موجودی راب شدنخ

 . محصوالت شدن ناباب
 شیبخ عنوان )به زیان به محصوالت و فروش بر ساخت مبنی شرکت میمتص
 . ت(شرک بازاریابی استراتژی از

 . خرید در تولید یا اشتباهاتی وقوع
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، مخارج بازاریابی
 توزیع و فروش 

- 
 مخارج برآوردی

 تکمیل
- 

)بعد از کسر تخفیفات فروش  بهای
قبل از تخفیفات مربوط به  تجاری و

 تسویه حساب(
= 

خالص ارزش 
 فروش

 

 مراقبت از ایدرجه کاربرد از است عبارت احتیاط، مطابق مفاهیم نظری حسابداری
 که ایگونه به ؛است نیاز مورد ابهام شرایط در برآورد انجام برای قضاوت در که

 . نشود ارائه واقع از کمتر هابدهی یا هاهزینه و واقع از بیشتر هادارایی یا درآمدها
ها طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش با یکی ارزیابی موجودی

 از سه روش زیر امکان پذیر است:
)در این حالت بهای تمام  ها به طور جداگانهحسب تک تک اقالم موجودی بر -1

 . شود(ها با خالص ارزش فروش آنها مقایسه میشده تک تک موجودی
)در این حالت  های مشابه از اقالم موجودی به طور جداگانهبر حسب گروه -2

روش آنها ها با مجموع خالص ارزش فمجموع بهای تمام شده اقالم مشابه موجودی
 . شود(مقایسه می

 . هابر حسب کل موجودی -3
 

 هایب بین مقایسه .استاندارد حسابداری ایران روش اول و دوم را توصیه کرده است  توجه
 از اقالم ورد هریکم در طور جداگانه باید به فروش ارزش و خالص شده تمام

 کاال و یا کاالی هاینباشد، باید گروه کار عملی این شود. چنانچه انجام موجودی
  .نظر گرفت را جمعاً در مشابه

 
ارزش اگر خالص ، در زمان اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

ها ثبت و باید زیان کاهش ارزش موجودی، فروش کمتر از بهای تمام شده باشد
 این زیان وجود دارد:دو روش برای ثبت و گزارشگری . شناسایی شود

ابتدا ، ها: در این روش در پایان دورهروش کاهش مستقیم ارزش موجودی -1
و سپس اختالف بین بهای تمام شده  شودمی ها به بهای تمام شده ثبتموجودی

و خالص ارزش فروش به بدهکار زیان کاهش ارزش موجودی و بستانکار موجودی 
ها در بهای تمام شده اولیه موجودی ،ین روشبنابراین طبق ا. شودکاال منظور می

ها به اقل بهای تمام شده و خالص در واقع موجودی. شودترازنامه گزارش نمی
 . شوندارزش فروش مستقیماً ثبت می

ها: در این روش اختالف بین بهای تمام روش ذخیره کاهش ارزش موجودی -2
موجودی و بستانکار شده و خالص ارزش فروش به بدهکار زیان کاهش ارزش 

ها به موجودی ،مطابق این روش. شودذخیره کاهش ارزش موجودی منظور می
شود و حساب ذخیره کاهش ارزش بهای تمام شده اولیه در ترازنامه گزارش می

 . شودموجودی در ترازنامه از حساب موجودی کاال کسر می
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از روش ذخیره کاهش استفاده ، استاندارد حسابداری ایران از بین دو روش فوق
 . کندها را توصیه میارزش موجودی

حساب ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال در ترازنامه از حساب موجودی کاال 
ها و درآمد بازیافت کاهش های زیان کاهش ارزش موجودیحساب و شودمی کسر

های عملیاتی و خالص ها در قسمت سایر اقالم عملیاتی )هزینهارزش موجودی
 .شوددرآمدها( در صورت سود و زیان گزارش می سایر

های های توضیحی صورتها در یادداشتذخیره و زیان کاهش ارزش موجودی
 شود:شا میمالی مانند نمونه زیر اف

 نمونه افشا:
های مالی برای سال منتهی به های توضیحی صورتدر قسمت یادداشت...شرکت

را به صورت زیر را افشا  هاموجودی ذخیره و زیان کاهش ارزش، 1301اسفند  20
 است:کرده

 
 های حسابداریخالصه اهم رویه -4
 موجودی مواد و کاال  -1-4

های اقالم موجودی مواد و کاال به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروه
در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش . شودمشابه ارزشیابی می

 . شودتفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میالبهما، فروش
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1301 1300 

 خالص خالص کاهش ارزشذخیره  بهای تمام شده 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

     

 001100012 101200002 (140512) 101440514 کاالی ساخته شده

 102000242 103240530 (00) 103240114 کاالی در جریان ساخت

 100000100 003520111 (1100005) 005210135 مواد اولیه و قطعات

 101130000 100000000 (50510) 100040405 قطعات و لوازم یدکی

 310010001 210031201 (515022) 002030401 هاسایر موجودی

 1000100400 2104400433 (2110500) 2101500111 جمع

 0410430 100420111 1 100420111 راهکاالی در 

 (00300) (10100) 1 (10100) کاالی امانی دیگران نزد ما

 3510303022 (5000211) 0030102022 1230141010 

 
 های عملیاتی:خالص سایر درآمدها و هزینه -33
 

 گروه
1301 1300 

 میلیون ریال میلیون ریال

 
 
 

را « ج»و « ب»، «الف»قلم موجودی کاالی حسابداری سه ، مثال: شرکت مهاباد
 و FIFOبهای تمام شده این اقالم به روش . دهدبه روش ثبت دائمی انجام می
 :استشرح زیر  20/12/04خالص ارزش فروش آنها در 
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 خالص ارزش فروش بهای تمام شده نام کاال
 4401110111 4501110111 الف
 1005110111 1000110111 ب
 100110111 003110111 ج

 ست: امطلوب
( محاسبه ارزش موجودی کاال طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 1

ها به طور فروش و صدور سند حسابداری آن بر حسب تک تک اقالم موجودی
 جداگانه

( فرض کنید اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش برای تک 2
پذیر نباشد وکاالهای فوق مشابه جداگانه امکانتک اقالم موجودی به صورت 

اعمال ، های مشابه اقالم موجودیدر این صورت این قاعده را بر حسب گروه. باشند
 . کنید
 حل:
 ها به طور جداگانه:بر حسب تک تک اقالم موجودی (1
2)  

 
چون خالص ارزش فروش « الف»بنابراین با توجه به توضیحات فوق برای کاالی 

، استریال(  4501110111) ریال( کمتر از بهای تمام شده آن 4401110111)
 شناسایی 4501110111– 4401110111=  101110111باید زیانی معادل 

 . شود
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                              ...شرکت                                         شماره سند:
 تعداد ضمائم:                                        سند حسابداری                            59/15/94تاریخ سند: 

 بستانکار)ریال( بدهکار)ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  1.211.111  زیان کاهش ارزش موجودی کاالی الف  

 1.211.111   ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی الف  

 1.211.111 1.211.111  جمع: یک میلیون وششصد هزار ریال

 الفشرح سند: بابت کاهش ارزش موجودی کاالی 

 تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

 

 مبل  بهای تمام شده باشد، نیازی به ثبت نیست، <اگر مبل  خالص ارزش فروش
مبل  بهای تمام شده باشد، باید معادل  >مبل  خالص ارزش فروشولی اگر 

 اختالف این دو مبل  زیان شناسایی شود.
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ریال( بیشتر از بهای  1005110111چون خالص ارزش فروش)« ب»برای کاالی 
 . شودثبتی انجام نمی است، (ریال 1000110111تمام شده )
 در سند حسابداری منظور  ثبت زیر نیز همانند کاالی الف« ج»برای کاالی 

 گردد:می
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                   ...شماره سند:                                                    شرکت
 حسابداری                                        تعداد ضمائم: سند                            52/15/94تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  211.111  زیان کاهش ارزش موجودی کاالی ج  

 211.111   ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی ج  

    جمع: پانصد هزار ریال

 موجودی کاالی جشرح سند: بابت کاهش ارزش 

 تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

 
 های مشابه از اقالم موجودی به طور جداگانه:( بر حسب گروه2
 

 خالص ارزش فروش بهای تمام شده نام کاال

 4401110111 4501110111 الف

 1005110111 1000110111 ب

 100110111 003110111 ج

 0111311010 0111011001  جمع

 
مجموع بهای تمام از یال( کمتر ر 1003110111) مجموع خالص ارزش فروش

ریال زیان  105110111بنابراین باید معادل  است؛( ریال 0100110111) شده
 . کاهش ارزش شناسایی شود

 
قبل به مبلغی  اگر در دوره، رسنددر دوره جاری به فروش میهایی که موجودی

)مبل  خالص ارزش فروش آنها کمتر  کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شده باشند
از بهای تمام شده بوده است( و برای آنها ذخیره کاهش ارزش نیز شناسایی شده 

ا از حساب ها رباید هنگام فروش حساب ذخیره کاهش ارزش این موجودی، باشد
موجودی کاالی الف به فروش  05برای مثال فرض کنید در سال . کردخارج 
 زیر است: در این صورت سند حسابداری آن به شرح. رسدمی
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 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                   ...شماره سند:                                               شرکت
 تاریخ سند:                                             سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار)  بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
 ریال(

  1.211.111  ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی الف  

  44.111.111  رفتهبهای تمام شده کاالی فروش   

 42.211.111   موجودی کاالی الف           

 42.211.111 42.211.111  جمع: چهل وپنج میلیون وششصد هزار ریال

 شرح سند: بابت بهای تمام شده کاالی فروش رفته و تعدیل ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی الف

 تأیید کننده:                                          تصویب کننده:        تنظیم کننده:                                    

 
اند قبل به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شده هایی که در دورهموجودی

هر گونه افزایشی از ، استیافتهو در دوره جاری خالص ارزش فروش آنها افزایش 
مبلغی که به عنوان . شوددرآمد شناسایی میاین بابت در دوره جاری به عنوان 

ی مثال برا. شودحداکثر تا زیان شناسایی قبلی ثبت می ،شوددرآمد شناسایی می
( 20/12/04که در دوره گذشته )« ج»فرض کنید خالص ارزش فروش کاالی 

خالص ارزش . ریال برسد 005110111به  20/12/05در  ،ریال بود 100110111
ریال افزایش داشته و به همین خاطر  0110111ه گذشته فروش نسبت به دور

ریال( به طور کامل بازیافت  5110111)یعنی مبل   زیان کاهش ارزش قبلی
 . تواند از این مبل  بیشتر باشدبازیافت زیان نمی. شودمی
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                     ...شماره سند:                                            شرکت
 سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:                                  59/15/94تاریخ سند: 

کد  ردیف
 حساب

مبلغ  شرح
 جزء

 بستانکار)ریال( ریال(بدهکار)

  211.111  موجودی کاالی جذخیره کاهش ارزش   

درآمد بازیافت کاهش ارزش)درآمد تغییر ارزش    

 شناسایی شده(

 
 211.111 

 211.111 211.111  جمع: پانصد هزار ریال

 شرح سند: بابت بازیافت کاهش ارزش موجودی کاالی ج

 تصویب کننده:                                        تنظیم کننده:                                                  تأیید کننده: 
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 نامه محصوالتهزینه تضمین)گارانتی( و ضمانت
رسانند تا امروزه اکثر واحدهای تجاری محصوالت خود را با تضمین به فروش می

به این معنی که  ؛نشان دهند که محصول عاری از هر گونه عیب و نقص است
ی و کیفی محصوالت فروخته شده را کمّ شود نقایصمی فروشنده)سازنده( متعهد

 .تضمین نماید، نامه قید شده استتا مدت معین بعد از تاریخ فروش که در ضمانت
واحد تجاری ، و یا عیبی شود محصول دچار نقص، ه در دوره تضمیندر صورتی ک

چ و بدون دریافت هی شودهای جایگزین را باید متحمل تمام یا بخشی از هزینه
ممکن است مبل  فروش را به مشتری  یا وجهی آن را تعمیر و یا تعویض نمایند

نکه به ای توجهبا . تضمین ممکن است بیش از یک دوره مالی باشد ةدور. بازگرداند
 انتظار، )اصل تطابق( های هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر شودهزینه
در  است، ای که کاال به فروش رفتههای تضمین محصول در دورهرود هزینهمی

 اما در عمل ممکن است انجام . نظر گرفته شود
ای در تصویر زیر نمونه. ای بعد از فروش آن رخ دهددر دوره، خدمات تضمین کاال

 . از برگ ضمانت کاال آورده شده است

 
 برگ ضمانت کاال نمونه

حسابداری تضمین ها یکی از دو مبنای)روش( زیر را برای ممکن است شرکت
 کار ببرند:همحصوالت ب
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 زمانسال و در  رها هدر این روش شرکت گیری(:)روش ذخیره مبنای تعهدی
بر مبنای تجارب گذشته هزینه تضمین محصوالت فروش رفته را ، کاالفروش 
و به عنوان بدهی مربوط به ارائه خدمات در آینده در بستانکار  کنندمی برآورد
، در زمان ارائه خدمات. نمایندثبت می« )تعهد( تضمین محصول ذخیره»حساب 

امثال  موجودی نقد یا موجودی کاال و  ذخیره تضمین محصول بدهکار و حساب
 . این روش با اصل تطابق سازگاری دارد. شودبستانکار میآن 
 

شود. این بدهی را بدهی ناشی از تضمین محصول در زمان فروش ایجاد می   نکته
 کرد.ثبت  وان در زمان فروش کاال یا در پایان دوره مالی به صورت یکجاتمی

 
 

 
دستگاه تلویزیون را به بهای هر  12تعداد  05در بیستم اسفند  بمثال: شرکت 

این شرکت محصوالت خود را برای . رساندریال به فروش می 2501110111عدد 
 دهد که هزینهنشان میتجارب گذشته . کندیک سال از تاریخ فروش ضمانت می

سند حسابداری برآورد . استفروش  3 % طور متوسط معادل تضمین محصوالت به
 هزینه تضمین محصول به قرار زیر است:

 
 شماره صفحه دفتر روزنامه:                               ب شماره سند:                                             شرکت

 سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:                            51/15/92تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  9.111.111  هزینه تضمین محصوالت  

 9.111.111   ذخیره تضمین محصول  

 9.111.111 9.111.111  جمع: نه میلیون ریال

 شرح سند: بابت برآورد هزینه تضمین محصوالت

 تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

 
 (  1)  12×2501110111=31101110111 کل فروش

 31101110111× 3 %=001110111 بدهی برآوردی تضمین محصوالت

 
مین ریال بابت تض 2.111.111خدماتی به ارزش  11/1/01فرض کنید در تاریخ 

 شود:محصول ارائه می

 نسبتاً  ابهام با توأم آن مبل  تعیین یا و تسویه زمان که است بدهی نوعی: ذخیره
تجاری این است که مبل   پرداختنی هایاست و تفاوت آن با حساب توجه قابل

نیز  حساب و زمان پرداخت آنصورتهای پرداختنی تجاری، با توجه به حساب
 گردد.از طریق توافق با فروشنده مشخص می
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 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                 بشماره سند:                                               شرکت 

 سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:                               11/1/94تاریخ سند: 

 بستانکار)ریال( بدهکار)ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  2.111.111  تضمین محصول ةذخیر  

 2.111.111   موجودی کاال یا قطعات موجودی نقد/  

 2.111.111 2.111.111  جمع: پنج میلیون ریال

 شرح سند: بابت تعویض)تعمیر( محصوالت از محل تضمین 

 تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

 
اول دستگاه تلویزیون در  12فرض کنید تاریخ فروش ، مثال: با توجه به مثال قبل

معادل  ،همزمان با فروش کاال و ضمانت یک سال باشد ةماه بوده و دوردی
در این صورت . ریال خدمات تضمین محصوالت ارائه شده باشد 201110111

 حسابداری آن به صورت زیر خواهد بود: اسناد
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                بشماره سند:                                               شرکت 
 سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:                               11/11/92تاریخ سند: 

 بستانکار)ریال( بدهکار)ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  5.111.111  هزینه تضمین محصول  

 5.111.111   موجودی کاال یا قطعات موجودی نقد/  

 5.111.111 5.111.111  جمع: دو میلیون ریال

 شرح سند: بابت تعویض)تعمیر( محصوالت

 کننده:تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                          تصویب 

 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                  بشماره سند:                                               شرکت 
 سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:                               11/11/92تاریخ سند: 

 بستانکار)ریال( بدهکار)ریال( مبلغ جزء شرح حسابکد  ردیف

  7.111.111  هزینه تضمین محصول  

 7.111.111   ذخیره تضمین محصول  

 7.111.111 7.111.111  جمع: هفت میلیون ریال

 شرح سند: برآورد هزینه تضمین محصوالت

 کننده:                                          تصویب کننده:تنظیم کننده:                                            تأیید 
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12 (1) ×2501110111× 3 %= 001110111 – 201110111 = 001110111 

 
رود خدمات آن در آینده انجام ریال( که انتظار می001110111بخشی از مبل  )

 همزمان بودهاز آنجا که دو رویداد فوق . شودتحت عنوان ذخیره ثبت می ،گیرد
 :کرددو سند فوق را در قالب یک سند به صورت زیر نیز ثبت  توانمی، است
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                                  بشماره سند:                                               شرکت 
 حسابداری                                        تعداد ضمائم:سند                                11/11/92تاریخ سند: 

بستانکار)  بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
 ریال(

  9.111.111  هزینه تضمین محصول  

 5.111.111   موجودی کاال یا قطعات موجودی نقد/  

 7.111.111   ذخیره تضمین محصول  

 9.111.111 9.111.111  میلیون ریال نهجمع: 

 بابت تعویض)تعمیر( و برآورد هزینه تضمین محصوالتشرح سند: 

 تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

تاریخ  ریال در 5.111.111در مثال فوق اگر خدمات تضمینی به ارزش 
 صورت زیر است:  ثبت آن به ،انجام شود 25/11/05
 

 شماره صفحه دفتر روزنامه:                               بشماره سند:                                            شرکت 
 تعداد ضمائم:               سند حسابداری                                                        52/11/92تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  5.111.111  ذخیره تضمین محصول  

 5.111.111   موجودی کاال یا قطعات موجودی نقد/  

    دو میلیون ریال جمع:

 شرح سند: بابت تعویض)تعمیر( محصوالت

 تأیید کننده:                                          تصویب کننده:                           تنظیم کننده:                 

 
ماه و ...(  24ماه،  10ماه،  15)مثالً تضمین فراتر از یک سال  ةممکن است دور

جام انرود در سال آینده که در این صورت قسمتی از تعهداتی که انتظار می باشد،
های های جاری و مابقی تحت عنوان بدهین بدهیتحت عنوا شود،

 . شودبندی میمدت( طبقهغیرجاری)بلند
محصول در دوره  ،هزینه تضمین، ( مبنای نقدی)روش واقعی(: طبق این روش2

در مواردی ممکن است . شودشناسایی می، انجام خدمات مربوط به تضمین
خدمات ضمانتی در دوره فروش انجام نگیرد و در دوره دیگری تحقق پیدا کند که 
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ضمانت محصول کوتاه باشد  ةاگر دور. شوداصل تطابق می نشدن این باعث رعایت
و هزینه آن به نحو معقولی قابل برآورد نباشد یا اینکه هزینه تضمین اهمیت 

توان از این روش استفاده کرد و هزینه را در زمان تحقق می، باشدنداشتهچندانی 
هزینه تضمین ، به این معنی که در زمان انجام خدمات. شناسایی و ثبت نمود

بستانکار  نظیر آن)موجودی قطعات( و  بدهکار و موجودی نقد یا موجودی کاال
 . شودمی

حقق هزینه تضمین محصوالت را در مدت تضمین در زمان ت بمثال: شرکت 
هزینه واقعی خدمات ارائه شده بابت  5/2/01اگر در تاریخ  کندشناسایی می

 :کنیددر این حالت سند حسابداری آن را صادر  ،ریال باشد 111.111تضمین 
 

 امه:شماره سند:                                             شرکت فجر                                 شماره صفحه دفتر روزن
 سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:                               52/15/92تاریخ سند: 

 بستانکار) ریال( بدهکار) ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

  111.111  ذخیره تضمین محصول  

 111.111   موجودی نقد/موجودی کاال یا قطعات  

 111.111 111.111  جمع: یکصد هزار ریال

 شرح سند:

 تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

 

 
های مالی مانند نمونه های توضیحی صورتدر یادداشت، ذخیره تضمین محصوالت

 شود:زیر افشا می
 

 
  

 های اضافیهایی در آینده است. این هزینهتضمین کاال، مستلزم تحمل هزینه
های پس از هزینه»شوند، بعضی اوقات فروش محصول ایجاد میکه بعد از 

شوند. ذخیرة تضمین محصول به عنوان بدهی جاری در نامیده می« فروش
های هزینه»در ترازنامه، و هزینه تضمین محصول در قسمت « ذخایر»قسمت 

 شود.در صورت سود و زیان گزارش می« فروش، اداری و عمومی
 

 نمونه افشا:
 20های مالی منتهی به های توضیحی صورتشرکت .... در یادداشت

 ، ذخیره تضمین محصوالت را به صورت زیر افشا کرده است:1304اسفند
 ذخایر -0-2
 ذخیره تضمین محصوالت )گارانتی( -1-0-2

درصد فروش ساالنه محصوالت  1تضمین محصوالت )گارانتی( بر مبنای ذخیره 
 شود.ها منظور میمشمول تضمین برآورد و در حساب
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 ذخایر -12
 

  1394 1393 

 مصرف ابتدای سال مانده 
برگشت ذخیره 

 استفاده نشده

مانده پایان 

 سال

مانده پایان 

 سال

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

ذخیره تضمین محصوالت 

 )گارانتی(
121.528 (12.139) (12.291) 118.239 121.528 

 121.528 (12.139) (12.291) 118.239 121.528 

 
 اداری و عمومی:، های فروشهزینه -22
 

 1394 1393 

 میلیون ریال میلیون ریال 

 11.222 11.551 خدمات پس از فروش و گارانتی
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 صدور سند حسابداری خرید کاالارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 تطبیق مستندات خرید کاال )استعالم خرید، امضاهای مجاز،پیش فاکتورها( با آیین نامه معامالت

 کنترل محاسبات مستندات خرید کاال

 کنترل صحت و کفایت مستندات خرید کاال

 درخواست خرید کاال، فاکتور خرید، رسید انبارتطبیق 

کنترل مستندات و محاسبات مالیات و عوارض بر ارزش افزورده )شامل گواهی ثبت نام در ارزش افزوده ،کد اقتصادی،مدت 
 گواهی(

 کنترل هزینه های انجام شده جهت خرید کاال و شناسایی هزینه های مرتبط و صدور سند حسابداری آن

 تمام شده کاالهای خریداری شده محاسبه بهای

 صدور سند حسابداری خرید کاال

 کنترل مستندات بیمه موجودیها شامل محاسبات،مستندات بیمه،ارزش کاال

 صدور سند حسابداری بیمه موجودیها

 استاندارد عملکرد:
 توانایی صدور سند حسابداری خرید کاال بر طبق استانداردهای آیین نامه معامالت بر اساس مدارك و اسناد مثبته 

 شاخص ها: 
صدور سند بیمه  -4ثبت سند حسابداری  -3محاسبه بهای تمام شده خرید کاال    -2کنترل مستندات خرید کاال  

 موجودیها  

 تجهیزات:شرایط انجام کار و ابزار و 
د استاندار -آیین نامه معامالت -نرم افزار -ماشین حساب -ملزومات اداری -کامپیوتر -اتاق کار -میز و صندلیشرایط:    

 قانون مالیات بر ارزش افزوده -حسابداری
 دقیقه 11مورد اسناد مورد نیاز طی مدت حداکثر  11

 -آیین نامه معامالت -نرم افزار انبار -ماشین حساب -ملزومات اداری -کامپیوتر -اتاق کار -میز و صندلی ابزار و تجهیزات
 قانون مالیات بر ارزش افزوده -استاندارد حسابداری

 شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  1 کنترل مستندات خرید کاال 1
  2 تمام شده خرید کاالمحاسبه بهای  2
  2 خرید کاال ثبت سند حسابداری 3
  2 صدور سند بیمه موجودیها 4

 یمحیط زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی

 -دقت  :نگرش و

 غیر فنی : محاسبه و ریاضی ، مستندسازی ، درست کاری
2 

 

 * نمرات میانگین
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل



 

 171 

 ارزشیابی شایستگی صدور سند فروش

 شرح کار:
 کنترل لیست قیمتهای مصوب با اعالم قیمت به مشتری - خواست مشتری با موجودی کاالرکنترل د

 ینامه معامالت و دستورالعملهای داخل تطبیق فروش و آیین - کنترل بررسی نحوه فروش به مشتری و اعتبارسنجی ایشان
 تطبیق فاکتور فروش با حواله انبار، درخواست فروش، بارنامه و برگه تحویل کاال -

 صدور سند مالیات بر ارزش افزوده - صدور سند حسابداری فروش - بررسی اسناد و مدارك دریافت وجه فروش

 ور و مالیات ارزش افزوده(بررسی محاسبات فاکتور فروش )قیمتهای کاال و جمع فاکت

 کنترل و بررسی فروشهایی که کاال ارسال شده ولی هنوز مزایا و مخاطرات آن منتقل نشده است.
 استاندارد عملکرد:

توانایی صدور سند حسابداری فروش کاال بر اساس مستندات و مداك مثبته طبق قانون مالیاتهای مستقیم، آیین نامه  
های داخلی صدور سند حسابداری خرید کاال بر طبق استانداردهای آیین نامه معامالت بر اساس معامالت و دستورالعمل 
 مدارك و اسناد مثبته

 شاخص ها: 
تکمیل و کنترل مستندات فروش کاال )بعد   -3   صدور مجوز خروج کاال  -2کنترل مستندات فروش )قبل از فروش(  -1

 شصدور سند حسابداری فرو  -4      از فروش(
 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

آیین  -قانون مالیاتهای مستقیم -ماشین حساب -نرم افزار حسابداری فروش -کامپیوتر -میز و صندلی -اتاق    شرایط: 
لیست منتخب  -در اختیار داشتن موجودی های محصول -لیست مصوب قیمتهای فروش -فاکتور فروش –نامه معامالت 

فقره فروش کاال به روشهای  0اسناد مورد نیاز  -استانداردهای حسابداری –اعتباری مشتریان و مصوبات مربوط به آنها 
 دقیقه 41گوناگون و در زمانهای متفاوت طی مدت حداکثر 

 -Excelنرم افزار  -نرم افزار حسابداری فروش -ماشین حساب -سیستم کامپیوتر -میز و صندلی اداری    :ابزار و تجهیزات
 استانداردهای حسابداری -قانون مالیات بر ارزش افزوده -قانون مالیاتهای مستقیم -آیین نامه معامالت -برگ حواله انبار

 شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  2 کنترل مستندات فروش )قبل از فروش( 1
  2 صدور مجوز خروج کاال 2
  2 تکمیل و کنترل مستندات فروش کاال )بعد از فروش( 3
  2 صدور سند حسابداری فروش 4

 و محیطی زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی

 دقت، رازداری، امانت داری :نگرش
درستکاری ، 2محاسبه و ریاضی ، مدیریت زمان ، *1*: غیر فنی

 مسئولیت پذیری، تصمیم گیری

2 

 

 * نمرات میانگین
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 تنظیم کاردکس کاالارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 شده به انبارمحاسبه مبل  کاالی وارد 

 ثبت تعداد و مبل  کاالی وارده در کاردکس

 محاسبه مبل  کاالی صادر شده

 ثبت تعداد و مبل  کاالی صادره در کاردکس براساس یکی از روشهای محاسبه موجودی کاال

 محاسبه مانده موجودی کاال

 استاندارد عملکرد:
 تنظیم کاردکس کاال بر اساس مستندات و مدارك مثبته و برطبق استاندارد های حسابداری 

 شاخص ها: 
 تنظیم ستون وارده کاردکس کاال  -2     کنترل مستندات کاردکس خرید کاال -1
 تعیین مانده کاردکس کاال  -4     تنظیم ستون صادره کاال  -3 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 -فرم کاردکس کاال -نرم افزار -ماشین حساب -ملزومات اداری -میز و صندلی -اتاق کار    شرایط:

  دقیقه 31فقره طی مدت  1تعداد فرم کاردکس مورد نیاز  

د استاندار –فرم کاردکس کاال  –ملزومات  -نرم افزار انبار -کامپیوتر -میز و صندلی –اتاق کار   ابزار و تجهیزات:
 8 حسابداری شماره

 شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  1 کنترل مستندات کاردکس خرید کاال 1
  2 تنظیم ستون وارده کاردکس کاال 2
  2 تنظیم ستون صادره کاردکس کاال 3
  2 تعیین مانده کاردکس کاال 4

 یمحیط زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی

 -دقت  :نگرش و

 محاسبه و ریاضی ، جمع آوری و گردآوری اطالعاتغیر فنی : 
2 

 

 * نمرات میانگین
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 (خرید کاال )تعدیالت خریدصدور سند حسابداری برگشت از ارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 کنترل مستندات خروج کاال شامل درخواست مشتری، مجوز خروج کاال، حواله انبار

 ، میانگین و شناسایی ویژه و... fifo,lifoتعیین روش قیمت گذاری )کنترل آن( روشهای 

 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته براساس روش قیمت گذاری تعیین شده

 صدور سند حسابداری بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 کنترل مستندات برگشت از خرید

 کنترل مستندات تخفیفات خرید

 صدور سند برگشت از خرید و تحقیقات

 استاندارد عملکرد:
داری و حسابتوانایی صدور سندخروج کاال )بهای تمام شده کاالی فروش رفته( طبق اسناد مثبته بر اساس استانداردهای 

  آیین نامه معامالت
 شاخص ها: 

 کنترل مستندات خروج کاال از انبار )حواله فروش( 

 کنترل محاسبات بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 صدور سند حسابداری خروج کاال

 صدور سند حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
استانداردهای  -ماشین حساب -اتاق کار -نرم افزار -پرینتر -کامپیوتر -ملزومات اداری -صندلی اداریشرایط:   میز و 

 دقیقه 11مورد اسناد موردنیاز طی خداکثر زمان  5آیین نامه معامالت  -حسابداری
ین ماش -اتاق کار -معامالت آیین نامه -نرم افزار انبار -کامپیوتر -ملزومات اداری -ابزار و تجهیزات:    میز و صندلی اداری

 استانداردهای حسابداری -حساب
 شایستگی: معیار

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  1 کنترل مستندات خروج کاال از انبار )حواله فروش( 1
  2 کنترل محاسبات بهای تمام شده کاالی فروش رفته 2
  2 صدور سند حسابداری خروج کاال 3
  2 صدور حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات 4

 زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی
 -دقت  :نگرش و محیطی

محاسبه ریاضی ، استدالل، مستند سازی ، مدیریت غیر فنی : 
 زمان

2 

 

 * نمرات میانگین
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 )تعدیالت فروش( صدور سند برگشت از فروش و تخفیفاتارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
کنترل رسید انبار برگشت از فروش و گزارش  -2 تطبیق اسناد و مدارك برگشت از فروش با آیین نامه برگشت از فروش -1

 فروش با رسید انبار برگشت از فروشتطبیق فاکتور  -3 (QCتایید کنترل کیفیت )

 تطبیق آْیین نامه و یا دستورالعمل تحقیقات فروش -4

 صدور سند مالیات بر ارزش افزوده برگشت از فروش  -1صدور سند برگشت از فروش و تحقیقات  -5

 استاندارد عملکرد:
و مدارك مثبته و آیین نامه های  صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات بر اساس و آیین نامه معامالت و مستندات

 داخلی
 شاخص ها:  

 کنترل مستندات برگشت از فروش 

 کنترل مستندات تخفیفات فروش 

 صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ار رسید انب -آیین نامه عامالت -نرم افزار -ماشین حساب -ملزومات اداری -کامپیوتر -میز و صندلی -اتاق کار   شرایط:

 آیین نامه برگشت از فروش و تحقیقات -برگشت از فروش
 دقیقه. 11( جمعا 1311دقیقه  41دقیقه )با  31فقره برگشت از فروش و تحقیقات طی مدت حداکثر  2اسناد مورد نیاز 

م افزار نر -حسابداری فروش و انبار نرم افزار -ماشین حساب -سیستم کامپیوتر -میز و صندلی اداری  ابزار و تجهیزات:
Excel- قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده -آیین نامه معامالت -آیین نامه برگشت از فروش و تحقیقات 

 شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  2 کنترل مستندات برگشت از فروش 1
  2 فروشکنترل مستندات تخفیفات  2
  2 صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات 3

 زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی
 -دقت  :نگرش و محیطی

جمع آوری  2مستند سازی، محاسبه و ریاضی ،*1غیر فنی : *
 و گردآوری اطالعات ، درستکاری

2 

 

 * نمرات میانگین
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
 های فنی و حرفه ایآموزش

 

 اشاره -1
ظر از ن یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
های آموزشی رسمی انجام انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر

هم برای افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج  یابی و اهدایشروشی برای ارزبه

پذیری تحركهای موزی که در پی ارتقاء برنامهآدارند و هم برای مؤسسات مهارت
درازمدت  ایفنی و حرفه های آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاست

  .خود را تحقق بخشند
 ی به تحول ارزشیابی دردر اسناد باالدستی و توصیه های بین المللی توجه زیاد

 نظام آموزشی شده است:
 

سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 
 1395 -معظم انقالب

  آموزان برای شناسایی نقاط قوت و شیوه های ارزشیابی دانش بنیادینتحول
 .ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان

 

 آموزش و پرورشسند تحول بنیادین در 
  ن طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای 2/10راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( پایه

 .های تحصیلیدر سایر پایه
 

 ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران

 اصله ف ،آموزتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمرصورت به
 های وینیاز ها واو با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 ارائه می کند.
  زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر

ها را زمینه ساز تحقق آن گیری از سایر روشمی کند و بهره خودارزیابی فراهم
 داند.می
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 گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 داند.آموز میدانش

 داند.گیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی میهای یادکاستی 

 

 (5112حرفه ای )یونسکو تربیت فنی وتوصیه نامه آموزش و 
 های یادگیرندگان، باید برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت 

های یاددهی و های سنجش موثر و مناسب طراحی شوند. ارزشیابی فرایندسیستم
ا هویژه معلمنفعان، بهیادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی

ای مورد نظر، سرپرستان و یادگیرندگان انجام های حرفههینمربیان، نمایندگان زمو 
یل از قب)های مختلف شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش

مورد سنجش و ارزیابی  (هاگروهخود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم
 قرار داد. 

 

 کویونس) ایحرفه و فنی هایآموزش المللیبین کنگره سومین نامهتوصیه
5115) 

 های آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن و مسیر پذیرپشتیبانی انعطاف
های استقرار سیستم ،های فردی از طریق شفاف سازیانتقال از یادگیری

صالحیت حرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی، شناسایی 
اعتبار دهی صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین المللی، تبادل و 

 تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاری و اطالعات و توسعه اعتماد متقابل
 مسیست هایقسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت تضمین هایمکانیسم
 ایحرفه صالحیت
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 تعاریف -5

 شایستگی: 
 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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ای فههای حربندی شایستگیشایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح
 :استشامل موارد زیر  وباشد میای به صورت چهار مرحله

 

 
 

 الگوهای نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیری -3
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح 

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها شایستگی
نشان داده شده در شکل  1تجارب داخلی الگوی ای و های فنی و حرفهدر آموزش

 گردد.توصیه می 1
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوی   -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-تکلیف کاری
 اشد.بمفید میتکلیف کاری کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و 

پیامد یک تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر  -
 گرفته شود.

 یک تکلیف کاری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  - 
 یک تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یک تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 یک تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود. -
 می باشد. (Step)هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار  -
قرار  125الی  05تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 گیرد.می
سب توانایی در نیز در برخی از موارد یاد می شود. ک "کار"از تکلیف کاری با نام 

 گردد.انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می

 Step-مرحله کار
می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری را 

انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند 
 مرحله کار تشکیل شده است. 

 خانه دار حرفه:
 وظیفه: نگهداری حیاط

 کار: چمن زدن
 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 

 (Performance Standard)استاندارد عملکرد

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام عملکرد آن کار می استاندارد
های نمون برگ -4شکل  آورده می شود)رجوع به کار، عملکرد و معیار ارزیابی
 هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ارزشیابی(. در ادامه نمونه

در حرفه "سیاالتبررسی پمپ ها و ": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 
ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپ مکاترونیک:

 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.
های الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 2نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

کشی به نحوی که مطابق با  افزار نقشه مدارهای فرمان با نرمهای  رسم نقشه
 مطابق باشد. IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئنقشه دستی موجود بوده و عال
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در "اجرای عملیات اولیه تراشکاری": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 3نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی( با اس پیشانی -تراشی پله -وتراشیاجرای عملیات اولیه تراشکاری )ر
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با ت تراش و ابزارهای تراش به از ماشین

mm± /01 حاصل شود.  

 )شامل تفکر و عمل(: (skills)مهارت 
توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 
روان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان 

مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در مهارت یاد می شود. 
قل سه و حداکثر شش مرحلة در هر تکلیف کاری حداشکل زیر مشاهده می شود.

کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

ل تواند از چندین مهارت تشکینظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( می
 شده باشد.

 

 
 ویژگی های مهارت )بخش روان حرکتی( - 5شکل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی،  –به توانائی های ذهنی

 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
ئق ی، ارزش، عالنگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطف

و نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع 
 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 

 یابا استاندارد شایستگی و صالحیت حرفه ارزشیابیرابطه 
 
ساس باشد و برامرتبط  حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز

که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر برای  آنها تدوین شود )نه آن
 از نظر فردی، ارزشیابی  .باشد یابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و به افراد کمک کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت  ،خاصی شوند
های متفاوت به دست  افراد در شرایط مختلف و زمان و شایستگی های هاتوانایی
 ریزی برای تواند در استخدام، ارتقاء و برنامه یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز دهد.

و  یابیشموزی ارزآ مهارت های داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات آموزش
آموخته شده در برابر  های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت سنجش،
های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد،  شایستگی
های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میهای فنی و حرفه ای هنرستان

در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان ایند. کارفرمایان ارائه نم
 (.3سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد)شکل 
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 توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش- 3شکل

 

 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت
افقی و عمودی از ویژگی های این نظام پایه گذاری شده است. تحرك پذیری 

است. برای ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرك سطح صالحیت 
قبلی به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به 
تجربه کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح 

گیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی تشخیصی ( صورت میشایستگی باالتر
صورت می گیرد. در هنگام تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف دیگر 

 شایستگی های مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.
استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 

 ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.هنمون 4
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 الف
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 ب

 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه برای یک شایستگی  – 4شکل
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حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در  اصول
 آموزش فنی و حرفه ای 

 عملکرد گیری باید استاندارد ی )یعنی اندازهیرواباید واجد حداقلیابی شارز
این باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و ای انتخاب شده را اندازهحرفه

 و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت استانداردها را به
براساس  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشارزشیابی کند(. اگر ابزار ارز

و نتایج نیز دارای اعتبار  -استانداردهای محلی و یا ملی و یا بانک سئواالت امتحان
 ،منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزانوسیع باشند. ضروری است 

یابی را دیده باشند. اگر شهای کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارز آموزش
ه به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این یابی استاندارد شدشابزارهای ارز

کار توسط متخصصان ارزشیابی و با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین 
های ملی دارای اثرات اعتبار آزمون ی ویروا اند صورت پذیرد. خطا در مقدارکرده

 وارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی  بود. منفی بسیاری خواهد
حیت ها و صالها و دستیابی به سطوح شایستگیای ناظر بر تحقق شایستگیحرفه
 باشد:ای ملی ایران به شرح زیر میحرفه

 ها در موقعیت ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -1
 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی

 متنوع خواهد بود.
مالك کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 

 .عملکرد حرفه تکلیف کاری
 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -2

ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 
 س صالحیتدوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرك براسا

 خواهد بود.

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان - 3
 های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی استفاده از واقعیت

 .کاری و ارزشیابیگروه

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4
درصد قضاوت توسط هنرجو  21الی  11 مومی و حرفهدر ارزشیابی شایستگی ع
 انجام خواهد پذیرفت . 

 تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 5
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد

 (1)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشیر دانشمشارکت سا - 1
فرآیندهای ساخت، طراحی،  آموزان برای سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش

 تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -0
 ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 نتیجه محور و فرآیند محوری  - 0 
تلقی  یادگیری -استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.می

 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 0
ند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله اجرای فرآی
 در زندگی.

 یادگیری  –عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی هارزشیابی ب - 11
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

 خواهد افتاد.

 تکالیف عملکردی در سنجش  -11
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 

 حرفه خواهدبود.

 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 12
گردد که در تمامی ای میزمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه

امه واهینها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی گپودمان
شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با توجه به 

 استاندارد عملکرد داشته باشد.

  

                                                           
 به طور .زیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع استار - 1

روایی به صورت ارزیابی همتا انجام  حفظ برای ،آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر کلی 
 شود.می
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 های سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در روش
 ای: ای فنی و حرفههآموزش

 شود. می ای انجام: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه سنجش آغازین 

 تکوینی : برای اصالح یادگیری صورت می گیرد. سنجش 

  سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام 
 گیرد. می

 ی اها و سطوح صالحیت حرفهسنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان
 گیرد.انجام می

 شود.می کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام : برایسنجش تکمیلی 

ای در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه
شود. و نوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می

البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و 
 گیرد.حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می 

 

 سنجش شایستگی: ابزارهای
 ه، سازی شدسنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه

 ای و ...درجه 311های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه

 های ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده 
 بندی، واقع نگاری و ...درجه

 نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش
 لیکرت، مصاحبه

 ن ایکار، سنجش پیرو و ... سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین
 کار واقعی استفاده نظر در محیطنوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد

 .گیرد(شود)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میمی

  ای و ... این نوع درجه 311همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه، سنجش
 ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.سنجش

 

از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا 
اهداف  های شایستگی دربرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 1هستید، در جدول 

 مهارتی)شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است.
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 های شایستگیبرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه-1جدول 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفکر(

 مهارت های شناختی 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن به کار بستن

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  ■ ×■ ■ ■  

    ■  +  × ب: دانش مفهومی
■▲ 

    ▲ ■ ▲ ■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل( 

 عادی شدن هماهنگی حرکت دقت اجرای مستقل تقلید

 ●  ■ 
● ■  

  
●   

■ ● ■   ● ■ 
  

 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

 تبلور بندیسازمان گذاریارزش واکنش دریافت

● 
 ■ 

●  
 ■ 

●  
■ 

● ◊ 
■ 

● ◊ 

■  
 

 ابزارهای آزمون و سنجش:
آزمون     آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-صحیحآزمون + 
  کارپوشه    سنجش عملکردی    مشاهده    ایچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊   نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●   روبریک■
نمونه کار   پروژه    درجه 311آزمون    گزارش    پژوهش موردی    
 محک زنی    ارائه    ایفای نقش    کارگروهی    خودسنجی.  

توان از ابزارهای دیگر برای سنجش )با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی می
 استفاده نمود(.
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 بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:
 

 
 شایستگیانواع سنجش در آموزش مبتنی بر  -2شکل 
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 یابی شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به مهارت و نگرش می ،دانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
های مورد ارزیابی به ها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشگوناگون خواهند بود. ارزهای صورت
ری های دیگکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهای محوری میگیری کند و به آنها مهارتنیز اندازه را
های اجتماعی و شهروندی، ارتهای زندگی شامل مهاز سواد و حساب، مهارت

سازی و براساس حرفه فرد های عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به  های مدیریت و کار آفرینی.مهارت

طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 
 گرفت.

ای سنجش و ارزیابی محتوی یک فرآیند و سیستم آموزش و هرویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میتربیت فنی و حرفه

 

 یابیشهای مدیریتی ارز وشر
های های استاندارد شده و بانک یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 

 های استاندارد شده  آزمون
استاندارد شده و  ایشایستگی حرفههای یابیشرویکرد شامل تدوین ارزاین 

مراکز مستقیماً توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت
اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش

که با  شودمی گیرند. این روش معموالً در کشورهای در حال توسعه انجاممی
اند. این مؤسسات به کشورهای همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 

وین ها را تدهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده
  کنند و یا اقتباس نمایند.

 نیز ابزار Ciscoوری نظیر میکروسافت و آ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
موزی به کار برده شده در سطح جهان آهای مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز

 د. نماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
 

 های اطالعاتی بانک
بی یاشاالت ارزؤدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانک اطالعاتی شامل س

اتی شود. این بانک اطالع تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
د گیر سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی
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های خود را تدوین کنند. انجام  یابیشتا بتوانند براساس این بانک اطالعات، ارز
است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 

دهند  آموزش می ارائه دهندگان آموزشی،به  کارشناسانرا تدوین کرده است. این 
های خود استفاده کنند. انجام این کار در  که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد دارای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون
های استاندارد به اقدامات امنیتی  باشند. این روش نسبت به آزمون ایاییروایی و پ

ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤو کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. س
ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمونتمام فعالیت

دارای انعطاف بیشتری هستند  هاکارهای اداری عریض و طویل نیست. این آزمون
توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه می

تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد  گرددهای آنها صادر نامهو گواهی
 .العمر نیز میسر شود ی مادامو یادگیر

 
 مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 
سب کشایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و 

شیابی مقیاس های گوناگونی برای ارزاست.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه
 مشاهده می شود.شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشیابی شایستگی حرفه -مقیاس بندی رتبه ای 

 مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی شایستگی  -محدوده انتظارات

 جزء

مقیاس بندی 

 شایستگی جزء
 ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

 شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی 

 کار

درصد انتظارات در  05عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 

 مورد نیاز سطح شایستگی

درصد انتظارات در سطح  05شایسته: کسب حداقل 

 شایستگی مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  11نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 05درصد و حداکثر  11شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  05کردن حداقل شایستگی کامل: کسب 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  11نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 05درصد و حداکثر  11شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  05شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 شایستگی مورد نیاز انتظارات در سطح

درصد انتظارات در  11: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

 05درصد و حداکثر  11: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  05: کسب کردن حداقل 3سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

 5 03 02 1مقیاس های 

درصد  41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 11

درصد  05درصد و حداکثر  11شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  05شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 11

 05درصد و حداکثر  11 شایسته : کسب حداقل

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  05شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  41: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  11درصد و حداکثر  41: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 ارات در سطح شایستگی مورد نیازانتظ

درصد  01درصد و حداکثر  11: کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  01درصد و حداکثر  01: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  01: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 مورد نیازسطح شایستگی 

و  03 02 1مقیاس های 

 5و4
3 
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 مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی شایستگی  -محدوده انتظارات

 جزء

مقیاس بندی 

 شایستگی جزء
 ردیف

درصد  41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 11

درصد  05درصد و حداکثر  11شایسته : کسب حداقل 

 در سطوح شایستگی مورد نیازانتظارات 

درصد  05شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 رد نیازدرصد انتظارات در سطوح شایستگی مو 11

 05درصد و حداکثر  11شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  05شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  11: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  01درصد و حداکثر  11: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 01درصد و حداکثر  01: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  01درصد و حداکثر 01: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

رصد انتظارات در د 11: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

 4و03 02 1مقیاس های 

 5و
4 

درصد  41کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 11

درصد  05درصد و حداکثر  11حداقل شایسته : کسب 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  05شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

حداکثر درصد و  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 11

 05درصد و حداکثر  11شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  05شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  11: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 یستگی مورد نیازسطح شا

درصد  01درصد و حداکثر  11: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 01درصد و حداکثر  01: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 01: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیاز

 2 4و03 02 1ای مقیاس ه
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 و  فنی پایه فنی، هایارزشیابی دروس شایستگینحوه 
 غیر فنی

 
 :مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از 

شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری  شایستگی های غیر فنی -1
مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق  ،کاربرد فناوری های نوین ،و کار آفرینی

 حرفه ای در پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش (
 و طراحیای، رك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -2

 ای(زبان بصری، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه
 یازدهم و دوازدهم  ،ای( پایه های دهمساعته )شاخه فنی و حرفه 0های کارگاه -3
 یو شیم شناسیدروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست -4
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -5
 باشد هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل( می

توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو  هر یک از آنها برایکه باید 
ها ثبت برای هر یک پودمان نمره 21از صورت گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 

 گردد.می

 

 
 
 تا  1گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می

 گردد.ثبت می 21
رزشیابی از کسب شایستگی از بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ا

  = عدم احراز شایستگی؛1) 3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 
 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می3= احراز شایستگی 2

 .( 1)شکل  گرددمنظور می 5آن با ضریب 
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های کالسی فعالیتبخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام 
ر در ابتکا ،خودارزیابی های آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت ،و کارگاهی

شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 5تا  1... از  و تکالیف عملکردی درسی
 باشد.می 12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

 از سوی هنرجویان،  گیریبا توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی  5نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها، بایستی بر اساس توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

موارد مطرح شده در کتاب راهنمای های درسی و ها مندرج در کتابارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.
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 ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیری تشکیل شده است. - 2شکل 
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 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان -7شکل 
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  هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی
های با شیوه مندرج در کتاب های شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

ت مدرسه ثبدرسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در 
ان نمره پودم های شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 به دست خواهد آمد.
 
 استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 

استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یک 
 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایاز دروس در شاخه

 

 
 کتاب استاندارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی  -8شکل 

 های تحصیلیبرای کلیه رشته
 

دهی بر اساس استاندارد های ارزشیابی مبتنی بر نمونه هایی از نمره 0در شکل 
رفه ای صنعت، شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ ح

 خدمات، کشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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 نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته های مختلف -9شکل 
  5گردد که در هر قبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس 

نمره پودمان  5کسب کند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالی 
به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در 

را کسب نکند در آن ماده  12حداقل نمره  صورتی که فرد در یک یا چند پودمان
در سیستم برای او منظور خواهد  11ی آورد و نمره درسی قبولی را بدست نم

هایی که حداقل نمره مورد نظر ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان شد.
در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 

 حداقل برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.
 های تحصیلی در یک کاربرگ تحت هها رشتخالصه نمرات کسب شده در پودمان

ای تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به های حرفهعنوان گواهی شایستگی
 هنرجو تحویل داده خواهد شد.

 وهنرج همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 
این کتاب با هدف باشند.  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را

بر  کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی
شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک 
کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

 (. 11)شکل 
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 اهداف و ویژگی های کتاب همراه هنرجو - 11 شکل
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 فروشقرارداد 
 طرفین قرارداد: -1ماده 

به شماره ................................................بین شرکتما 130/   /  ین قرارداد به تاریخا
به ..............................ثبت

.......................................................... به............................................................نمایندگی
ک از ی ،شودکه در این قرارداد به اختصار فروشنده نامیده می..............................تلفن
به .................................. ه ثبتربه شما.................................. . و شرکت طرف

....................................................... نمایندگی
این قرارداد خریدار  که در..............................تلفن.........................................................به

قانون  11وفق شرایط و مفاد ذیل و به استناد ماده ، از طرف دیگر، شودنامیده می
مدنی و بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن عقد خارج الزم که به اقرار عقد 

و  تاسمنعقد گردیده، الذکر انعقاد یافتهمزبور به طور شفاهی بین طرفین ذیل
 است:تهعد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیدهضمن عقد حاضر م

 موضوع قرارداد: -5ماده 
 است از فروش عبارت
 محل اجرای قراداد: -3ماده 

 ........................................................................محل تحویل کاالهای موضوع قرارداد
 است.          انبار/ دفتر شرکت فروشنده در شهرستان  
 است. الذکر به نشانی فوق –انبار/ دفتر شرکت خریدار در شهرستان 

شانی اگر ن، تبصره: چنانچه محل تحویل بنا به توافق طرفین قرارداد تغییر یابد
 . هزینه محل به عهده خریدار است ،جدید خارج از شهرستان باشد

 قراداد: مدت -4ماده 
( پنج .......... به مدت ) 130/  /   مدت زمان تحویل کاالهای موضوع قراردا از تارخ

 است. ماه کامل 
این قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید ، تبصره: در صورت انقضا مدت قید شده

 است. 
 مبلغ قرارداد: -2ماده 

 است. ریال رایج .................... .....ریال و به حروف................... . مبل  قرارداد
مبل  قرارداد پس از اعالم دقیق کاالهای مورد درخواست خریدار و با توجه به نوع 

بندی مبل  کاالهای درخواستی طبق فرم ثبت سفارش )پیوست ها و جمعآن
و خریدار طبق مواعد  است( این قرارداد محاسبه و مشخص گردیده ............. شماره
 است. رداخت آن پین شده متعهد به تعی

تواند مبال  تعیین شده را به صورت وجه نقدی با اخذ رسید کتبی بر خریدار می
( .........جاری )........................فروشنده پرداخت یا به شماره حساب بانکی
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و کند واریز ........................در وجه )شرکت/ آقا/ خانم(...............شعبه...............بانک
 . اصل فیش بانکی را به فروشنده تحویل دهد

 نحوه پرداخت: -2ماده 
( ریال همزمان با انعقاد قرارداد .................................یک پنجم مبل  قرارداد معادل )

 . به فروشنده پرداخت گردید
( ریال بالفاصله بعد از اعالم کتبی ........ .......................دو پنجم الباقی مبل  قرارداد )

رسید کتبی با امضای طرفین( ، پست پیشتاز همراه با رسید جواب، )فاکس
، دارتحویل به خری برایشدن کاالهای موضوع این قرارداد فروشنده مبنی بر آماده

 . گرددپرداخت می ،توسط خریدار

دوماه پس از تاریخ اعالم کتبی ، ( ریال.... ..................الباقی مبل  قرارداد معادل )
 . گرددماده پنج توسط خریدار پرداخت می 2فروشنده در بند 

گردد مبال  تعیین شده در این قرارداد را به صورت : خریدار متعهد می1تبصره
روز از موعد تعیین  5چنانچه ، منظم و بدون تأخیر به فروشنده پرداخت نماید

غ تواند با ابالفروشنده مینکند، دار به تعهدات خویش عمل و خری شود شده سپری
 نمسترد نکردو عالوه بر کند طرفه فسخقرارداد را به صورت یک، کتبی به خریدار
کل مبل  قرارداد نیز بابت ضرر و زیان به فروشنده پرداخت  11 % ،مبال  دریافتی
 . خواهد شد

: مبل  مندرج در بند سه ماده پنج به عنوان حسن انجام کار لحاظ گردیده 2تبصره
که خریدار نیز در ازای آن متعهد به ارائه یک فقره چک یا سفته ضمانتی  است

 ،با امضای یک شخص حقیقی یا ظهرنویسی یک ضامن معتبر، معادل مبل  مذکور
، ساب کامل با خریدارفروشنده موظف است پس از تسویه حاست. به فروشنده 

 کند. سند تجاری ضمانتی مزبور را به خریدار مسترد
فقره ................ . مشخصات سند تجاری ضمانتی دریافتی بدین شرح است:

بدون تاریخ ................ در وجه................... . مبل ............. . )چک یا سفته( به شماره
 ............. شعبه............. بانک.  ..........صادره از حساب

 تعهدات فروشنده: -7ماده 
و به همراه کند کاالهای موضوع این قرارداد را تولید  تمامیفروشنده موظف است 

 تحویل دهد.  خریدار بهنامه جداگانه برای هر عدد دستگاه ضمانت
نحوی  های موضوع این قرارداد را بهگردد که دستگاهفروشنده متعهد می

 . ها وارد نگرددبندی نماید که آسیبی به آنبسته

نامه های ضمانتموارد مشمول قید شده در کارت تمامیفروشنده موظف به انجام 
 است. این قرارداد است .........به شرح پیوست شماره

به مدت یکسال ، کاالهای موضوع این قرارداد از تارخ تحویل به خریدار تمامی
هستند. سال خدمات پس از فروش از ناحیه فروشنده .......... . دارای ضمانت و

گونه مبلغی از خریدار اخذ نامه هیچفروشنده در قبال ارائه موارد مشمول ضمانت
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نامه محدوده ارائه خدمات پس از فروش و انجام ضمانتکند. نمی
 است. )قم( ...............شهرستان

اعم از تعمیر و تعویض و تجهیز و تأمین موارد  تمامیشود فروشنده متعهد می
های موضوع این قطعات را تحت عنوان خدمات پس از فروش نسبت به دستگاه

قرارداد انجام دهد و خریدار در صورت استفاده از این خدمات موظف به پرداخت 
 است. های مربوط هزینه

اهش ( ک%......بینی تغییر حجم سفارش موضوع قرارداد را به مقدار )فروشنده پیش
که در صورت اجرای این بند یک الحاقیه با امضای طرفین کند. یا افزایش تعهد می

 . گرددضمیمه این قرارداد می

 تعهدات خریدار: -8ماده 

های گردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه( خریدار متعهد می1
گونه تعهدی در قبال در غیر این صورت فروشنده هیچ نکند،موضوع این قرارداد 
 . های مزبور نداردنامهقبول و انجام ضمانت

های موضوع این قرارداد گردد چنانچه محل استفاده از دستگاه( خریدار متهد می2
نامه و خدمات پس از برای استفاده از ضمانت، ( قم باشد.... . خارج از شهرستان )

 کند. و ذهاب دستگاه را پرداخت  هزینه ایاب، فروش

 قوه قهریه: -9ماده 
هرگاه اجرای تهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه 

 به مدت قرارداد افزوده یا، توانند با اعالم کتبیطرفین می، غیرممکن شود، قهریه
قرارداد  طرفین، فورس ماژور دلیلدر صورت فسخ قرارداد به کنند. آن را فسخ 

 . گونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشتهیچ
 فسخ قرارداد: -11ماده 

 گردد:موارد زیر منجر به فسخ قرارداد می
 توافق طرفین مبنی بر فسخ قرارداد

تعهدات قید شده در این قرارداد که باعث ضرر و زیان ندادن  و انجام نکردنرعایت
 . و خسارت به یکی از طرفین گردد

بیش از مدت ذکر شده که غیر مجاز ، گونه تأخیر در اجرای مفاد این قرادادهر
 . گرددتلقی

واستار خ، تبصره: چنانچه یکی از طرفین به استناد یکی از بندهای ماده نه قرارداد
ی از کتب شکلموظف است موضوع را به ، فسخ قرارداد به صورت یک طرفه گردید
روز از  15و اگر مقصر به مدت کند الم طرف قانونی و رسمی به طرف دیگر اع

سخ قرارداد فنکند، تاریخ ابالغ کتبی نسبت به رفع قصورات انجام شده اقدامی 
ریال از طرف دیگر ...................... مستحق دریافت مبل ، حقو طرف ذی شودمی

 است. بابت ضرر و زیان وارده 
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 حق واگذاری: -11ماده 
حق واگذاری تمام یا قسمتی از  ،جلب موافقت کتبیبدون ، طرفین به هیچ وجه

این قرارداد را به اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی ندارند و در صورت انجام این امر 
 . گرددخود فسخ شده تلقی می قرارداد به خودی

 مرجع حل اختالف:  –15ماده
ارداد رتفسیر و نحوه اجرای این قر، اختالفاتی که ممکن است در زمینه تعبی تمامی

بین فروشنده و خریدار بروز کند و از طریق مذاکرات و یا مکاتبات دوستانه مرتفع 
طبق مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران و از طریق مراجع قضایی ، نگردد
 است. صالح قانونی قابل پیگیری و اجرا ذی

، یفکه تا تعیین تکلیف و حل و فصل موارد اختال کندتبصره: طرفین تعهد می
 . تعهدات و وظایف خود را با حسن نیت انجام دهند تمامی
 نشانی طرفین: –13ماده 
های قید شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دایمی دو طرف قرارداد نشانی

روز محل مورد  3ظرف  نشانیگردد و طرفین مکلفند به محض تغییر تلقی می
تا زمانی که نشانی جدید ابالغ نگردیده و  کنندنظر را کتباً به طرف مقابل ابالغ 

  .ارسال اوراق و موارد دیگر به نشانی قبلی قانونی و مورد قبول طرفین استاست، 
 نسخ قرارداد: –14ماده 

برگ پیوست ................ . بند............تبصره.......... . ماده.......... این قرارداد شامل
نسخه واحد )متنی و اعتباری( تنظیم و مبادله شد که هر  برگ................ . مجموعاً

و مفاد  استدر حکم واحد ، اوراق آن توسط طرفین تمامینسخه پس از امضای 
 . االجرا و االتباع استآن برای طرفین الزم

 
 خانوادگی خریدارنام و نام              خانوادگی فروشنده  نام و نام

 امضا و اثر انگشت و مهر شرکت       ت  امضا و اثر انگشت و مهر شرک
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 . . ………… :شماره

 . . ………… :تاریخ

  :طرفین قرارداد -1ماده 
با ............................................................. . دارای نشانی...................... . این قرارداد بین

نامیده « خریدار»این قرارداد  که از این پس در.............................................. نمایندگی
................ . که به شماره......................... . از یک طرف و شرکت ،شودمی

به  ،ها به ثبت رسیده است...................... در اداره ثبت شرکتمورخ
............................ . با نمایندگی......................................................................... .........نشانی

که سمت و حدود اختیارات وی مطابق پاسخ ........................................... به عنوان
ها و طبق روزنامه اداره ثبت شرکت........................مورخ................... . استعالم شماره
د خریدار أییشرکت به ت و اساس نامه...................... مورخ...................... . رسمی شماره

، از طرف دیگر ،شودنامیده می «فروشنده»رسیده و از این پس در این قرارداد 
 . و طرفین به اجرای مفاد آن متعهد گردیدند شد منعقد
 :موضوع قرارداد -5ماده 

 :...................................................................................................عبارت است از خرید
الینفک قرارداد  ءجز 23اسناد و مدارك و ضمائم مندرج در ماده  تمامی: 1تبصره 
و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک  است

 . شداز آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد
که پس از  است: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار 2تبصره 

ارت خس تمامی ،دادتواند ضمن ضبط تعیین قرارخریدار می، ناظر طید آن توسأیت
 . قرارداد را فسخ نماید ،و در صورت صالحدیدکند وارده را از فروشنده مطالبه 

  :مدت قرارداد -3ماده 
و تا پایان  استنافذ و الزم االجرا  ،آن توسط طرفین یاین قرارداد از تاریخ امضا

 . معتبر خواهد بود 11ماده  4دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 
 الینفک این ءبندی تحویل کاال )که جزه مکلف است مطابق جدول زمانفروشند

)به ............................... . قرارداد است( مبادرت به تحویل کاال نماید و تا تاریخ
گواهی تحویل موقت دریافت دهد و را تحویل  ها( تمامی کاال...................... حروف
 . کند

 

 قرارداد خرید
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  :قراردادمبلغ  -4ماده 
و عوارض و سایر  گونه حقوقمبل  کل موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر

فروشنده است.  (.............................................ریال )به حروف............................ هزینه ها
نوان و به هیچ ع ندهدمتعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش 

 تقاضا نکند. وجه اضافه بر مبل  مذکور در این ماده 
فروشنده بیست و پنج درصد مبل  قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس تبصره: 

 کند. )معادل مبل  پیش پرداخت( دریافت می......................... از ارائه ضمانت نامه
درصد کاالی موضوع قرارداد و .....................پرداخت پس از تحویلتضمین پیش

 . شودید کاال توسط ناظر خریدار مسترد میأیت
 نحوه پرداخت: -2ماده 

مبل  قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کاالی مورد معامله و ارائه رسید مربوط 
ید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کاالی تحویل شده با أیو در صورت ت

 . فقره چک به فروشنده قابل پرداخت استطی یک ، مشخصات قرارداد
تعهدات موضوع قرارداد به  تمامیگواهی تحویل موقت پس از انجام  -1تبصره 

 . گرددفروشنده ارائه می
 نقایص و عیوبگواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع -2تبصره 

 . شوداحتمالی به فروشنده ارائه می
  :تضمین انجام تعهد-2ماده 
به عنوان ........................قرارداد را به صورت وشنده معادل ده درصد کل مبل فر

 است. رارداد تسلیم خریدار نمودهتضمین انجام تعهد قبل از انعقاد ق
پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد 

توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با باقی
 . شودمسترد می

 :محل تحویل موضوع قرارداد -7ماده 
در ........................................ فروشنده متعهد است کاالی موضوع قرارداد را به هزینه

 . و رسید دریافت نماید تحویل دهدنماینده خریدار  بهزیر  نشانی
 :..................................................................................................................محل تحویل

 :دوره تضمین-8ماده 
 از.......... . قرارداد را برای مدت کارایی و کیفیت و سالمت کاالی موضوع، فروشنده

ه در طول مدت مذکور در این چنانچکند. تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می
 در کاالی موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از رعایت قایصیمعایب و ن ،ماده

مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب  نکردن
 ،باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد
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میر تعو در صورت  کندرا به هزینه خود رفع  نقایصعایب و فروشنده موظف است م
 کند. نسبت به تعویض کاال اقدام  ناپذیربودن،

نده و فروشکند مراتب را کتباً به فروشنده ابالغ  ،خریدار به محض مشاهده معایب
در صورت انجام دهد. مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ اقدام الزم را 

خریدار می تواند راساً نسبت به رفع معایب ، وشنده از انجام این تعهدخودداری فر
هزینه ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین  تمامیو  کنداقدام  و نقایص

و ارزیابی خریدار از هزینه ها و خسارات  کندفروشنده و یا دیگر دارایی او استیفا 
 نیست. قابل اعتراض 

 :بازرسی و نظارت -9ماده 
را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده ......................................................دارخری

تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این  تمامیو نظارت بر اجرای  استکردهمعرفی 
 است. قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی 

ظر و نمایندگان خریدار را فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط نا
 . در طول انجام قرارداد فراهم آورد

کاالی موضوع قرارداد معیوب یا ، که به تشخیص ناظر در موقع بازرسیدر صورتی
یدار خر ،و یا طبق مشخصات مشروح در قرارداد تهیه نشده باشد باشدناقص 
 .از فروشنده بخواهداصالح و یا تعویض آنها را کند و تواند از قبول آنها امتناع می

 شود. تمامیخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمیأهر گونه ت
 . خیر به عهده فروشنده استأها و خسارات حاصل از این تهزینه

عنوان شخص یا اشخاص دیگری را به ،خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد
 کند. ناظر جایگزین 

  :دهتعهدات فروشن -11ماده 
کاالی موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك  شودفروشنده متعهد می -1-11

 دهد. و به خریدار تحویل کند  قرارداد تهیه
کتب راهنمایی عملیات و ، فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی -2-11
و به خریدار کند نقشه ها و اطالعات مربوط به کیفیت کاال را تهیه ، اندازیراه

 دهد.  تحویل
 ،(فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد )جدول آموزش -3-11

 . الزم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار فراهم آورد امکانات
مین قطعات یدکی و خدمات پس از کاالهای أت، فروشنده تعمیر و نگه داری -4-11

هزینه این اقدامات کند. اه / سال تعهد میم........................موضوع قرارداد را به مدت
 . قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است

  :محرمانه بودن قرارداد -11ماده 
که هیچ گونه اطالعات و یا مدارك مربوط به این قرارداد را  کندفروشنده تعهد می

گونه تخلف از جانب ردر صورت وقوع ه. در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد
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حق فسخ  ،صالح قانونیخریدار عالوه بر پیگیری از طریق مراجع ذی، فروشنده
 . قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت

  :هزینه های جانبی -15ماده 
پایان تا .......... . های جانبی از قبیل هزینه های انجام بازرسی کاال وهزینه تمامی

، فروشنده از طرفنشدن در صورت پرداخت . قرارداد به عهده فروشنده است
های انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور هزینه
 . شدخواهد
  :موضوع قرارداد به غیر نکردن واگذار -13ماده 

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از 
اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال . به غیر ندارد (جزاً یا کالً)موضوع قرارداد را 
نخواهد  اهای قرارداد خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبرّتعهدات و مسئولیت

گان سازندگان و فروشند، و تخلف پیمانکاران فروشنده در قبال هر گونه تقصیر. کرد
( به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت فرعی )طرف قرارداد با وی

به خریدار  شده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارد استمسئول  ،دارد
فروشنده مکلف است در توافق خود . متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت

 کند. خاص مذکور این شرط را صراحتاً قید با اش
 جریمه تأخیر -14ماده 

خیر به شرح زیر أجریمه تکند، خیر أهرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد ت
 :شوداز وی دریافت می

مجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده خیر غیرأدر صورت بروز ت (الف
درصد موضوع ارزش کاالی تحویل نشده خسارت ...............روز تاخیر باید معادل

 . بپردازد
ده ، روز و کمتر از ده روز 5و بیش از  شودنمیخیر کمتر از پنج روز محاسبه أت

 . شودروز محاسبه می
خریدار کند، روز / ماه تجاوز ................... . خیر مشمول جریمه ازأگاه زمان تهر (ب

 تمامی ،تضمینات فروشنده شده اعالم و عالوه بر ضبطحق دارد قرارداد را فسخ 
 کند. را نیز از وی مطالبه  شده خسارات وارد

و فروشنده حق هیچ  استخیر به عهده خریدار أتشخیص غیر مجاز بودن ت :تبصره
 . گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت

 :خصوصیات و مشخصات قرارداد تمامیاطالع فروشنده از  -12ماده 
نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع فروشنده با امضاء قرارداد تائید می

قیمت مواد اولیه و غیره اطالع کامل داشته و در اجرای ، وضعیت بازار، قرارداد
 . تواند به عذر عدم اطالع معتذر گرددقرارداد نمی
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 یش یا کاهش کاالی مورد قرارداد:افزا -12ماده 
پنج  و از زمان تحویل کاال بدون توافق فروشنده تا بیست تواند تا قبلخریدار می

به این ترتیب به همان نسبت از  .درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد
 افزایش یا کاهش بیشتر از. شودمبل  قرارداد کاسته یا به مبل  قرارداد افزوده می

 . بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است
 و غیرمترقبه: قهریه  حوادث -17ده ما

بینی که طرفین در وقوع آن دخالت ع حادثه غیر قابل پیشودر صورت وق
هر یک از طرفین مکلف هستند  ،اجرای قرارداد غیر ممکن گرددو  ،اندنداشته

و حداکثر تالش خود  کنندظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع 
 انجام دهند.  قهریه ثرفع وضعیت حواد برایرا 

شروع ، غیرمترقبهمدت دو ماه از تاریخ وقوع حوادث  یچنانچه با وجود انقضا
هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی  ،مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد

در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت . و به طرف دیگر ابالغ نماید کند
 دهکرهزینه کاالی تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت 

 است. متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب  ،باشد
 وجود نداشتن واسطه: -18ماده 

ق و ح است ای وجود نداشتهکه در این قرارداد واسطه کندکید میأفروشنده ت
چنانچه خالف این مطلب به نحوی . داللی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است

و تضمینات فروشنده را کند خریدار حق دارد قرارداد را فسخ  ،از انحا ثابت شود
 . ضبط نماید

 کسور قانونی -19ماده 
قانونی متعلق به این قرارداد به  اتعوارض و سایر کسور، مالیات، پرداخت بیمه

 .............................. . است. .عهده
 :فسخ قرارداد -51ماده 

 قسمتی از مفاد یا تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمامخریدار می
پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد  اًقرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح

حق در صورت ناتوانی همین اطالع دهد. و مراتب را کتباً به وی  کندرا فسخ 
مصادره اموال یا تصویب ، ورشکستگی فروشنده، فروشنده از انجام تعهدات خود

، در صورت فسخ قرارداد .برای خریدار محفوظ است ،انحالل شرکت فروشنده
خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کاالی تحویل شده به 

اشد( نقص بکه کاالی مذکور بدون عیب و گیرد )مشروط بر اینفروشنده تعلق می
خریدار استحقاق دارد عالوه بر ضبط ، در صورت فسخ قراردادبه او پرداخت کند. 

 کند. ه را تیز از دارایی وی مطالبه شد تضمینات فروشنده جبران خسارت وارد
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 بسته بندی  -51ماده 
های اجزا و قطعات کاال باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استاندارد تمامی

به نحوی که باز کردن ، بندی شودمتداول توسط فروشنده عالمت گذاری و بسته
 . پذیر باشد و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکان

نچه خریدار چنا ،هنگام باز کردن بسته های محتوی کاالهای حمل شده :تبصره
تهیه کاالی اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب ، اختالفاتی از جمله کسر

 .این موارد را کتباً به فروشنده اطالع خواهد داد را متوجه شود،بودن بسته بندی 
 ای برایبدون هیچگونه هزینه را سریعاً اقالم مربوط بایددر این صورت فروشنده 

 جایگزین کند. خریدار 
 :قانون منع مداخله در معامالت دولتی-55اده م

که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در  کندکید میأفروشنده ت
اشخاص  ،و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان نیست معامالت دولتی

که احراز در صورتی. نفع نکندمذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذی
خالف تعهد فوق الذکر رفتار رو یا ب استشود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده 

تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه ، خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ،کند
 و از دارایی فروشنده استیفا کند را به تشخیص خود تعیین شده خسارات وارد

 . کند
 اسناد قرارداد  -53ماده 
هرگاه بین بعضی از اسناد است. د و مدارك زیر جزء الینفک این قرارداد اسنا

  اولویت به ترتیب زیر خواهد بود:از نظر  ،تعارض وجود داشته باشد
 متن قرارداد  (الف
 اسناد مناقصه  (ب
 مشخصات فنی موضوع قرارداد ج( 
 جدول زمان بندی تحویل کاال  د(
 مشخصات بسته بندی  ه(
 جدول آموزش  و(
 

 اقامتگاه طرفین قرارداد  -54ماده 
 طرفین قراردادمکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعالم کتبی از طرف هر یک از  تمامی

طرفین قرارداد موظفند در صورت . شودزیر ارسال می نشانیبه طرف دیگر به 
ر اطالع یکدیگ مراتب را بالفاصله به ،تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر

در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابالغ شده محسوب ؛ دهند
 . گرددمی
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