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سخنی با هنرآموزان گرامی
موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با
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
در روابط با دیگران در فعالیتهای اقتصادی در مقیاس خانوادگی ،ملی و جهانی مشارکت مینمایند .همچنین
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران "حوزه تربیت و یادگیری کار و فنآوری" به قلمرو و سازماندهی
محتوای این آموزشها پرداخته است.
در برنامههای درسی فنی و حرفهای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری ،تقویت هویت ملی ،اعتبار نقش
یادگیرنده ،اعتبار نقش مرجعیت معلم ،اعتبار نقش پایهای خانواده ،جامعیت ،توجه به تفاوتهای فردی ،تعادل،
یادگیری مادامالعمر ،جلب مشارکت و تعامل ،یکپارچگی و فراگیری ،اصول تنوعبخشی آموزشها و انعطافپذیری
به آموزش بر اساس نیاز بازار کار ،اخالق حرفهای ،توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت ،شکلگیری تدریجی
هویت حرفهای توجه شده است.
مطالبات اسناد باالدستی ،تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین
توصیههای بینالمللی ،موجب شد الگوی مناسب که پاسخگوی شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامههای
درسی بر اساس آن برنامهریزی و تدوین شوند .تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل
حرفه و توجه به ویژگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهای ملی ،تلفیق شایستگیهای مشترك
و غیرفنی در تدوین برنامهها از ویژگیهای الگوی مذکور و برنامه های درسی است .براساس این الگو فرآیند
برنامهریزی درسی آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد.
بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است .نوع ارتباط و تعامل هر مرحله
با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال
موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر میباشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیتهای
یاددهی -یادگیری ،کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکهای از اجزای
یادگیری با تأکید بر برنامهدرسی رشته ،برنامه ریزی و تدوین نمایند .کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص
بستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامههای درسی تهیه شده با توجه به چرخشهای تحولی
در آموزش فنی و حرفهای و توصیههایی برای اجرای مطلوب آن میباشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.
بخش نخست مربوط به تبیین جهتگیریها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق
برنامه درسی ،چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا ،مفاهیم و مهارتهای اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره،
جدول مواد و منابع آموزشی را شامل میشود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری ،پیامدهای یادگیری،
ایدههای کلیدی ،طرح پرسش های اساسی ،سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده
از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روشهای ارزشیابی را شامل میشود.
همچنین در قسمتهای مختلف کتاب راهنمای هنرآموز با توجه به اهمیت آموزش شایستگیهای غیر فنی به
آموزش مدیریت منابع ،ایمنی و بهداشت ،یادگیری مادام العمر و مسئولیتپذیری تأکید شده است.
اجرای مطلوب برنامه های درسی ،نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهمندی از صالحیتها و
شایستگیهای حرفهای و تخصصی مناسب ایشان میباشد.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش

کلیات

کلیات

1

تبیین جهت گیری و رویکردهای کالن برنامه آموزشی
کتاب راهنمای هنرآموز برای دستیابی به هماهنگی بین هنرآموزان گرامی و
همچنین با ارائه مثالهای جامع و توضیحات کاملتر نسبت به کتاب هنرجویان
تنظیم شده است.
منطق برنامه درسی:
واژه «برنامه» بیش از هر چیز مفهوم تفکر ،محاسبه و پیش بینی را در خود نهفته
دارد .برنامه درسی مجموعهای از تمام تجاربی است که هنرجو تحت هدایت و
راهبری هنرآموز فرا میگیرد و نیز مشتمل بر تمام فرصتهای طراحی شده برای
یادگیری است .تعریف جامع از برنامه درسی باید شامل مواد درسی ،تجربه و اهداف
درسی ،راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی باشد .برای رسیدن به این اهداف
آموزشی باید موارد زیر را در نظر بگیریم:
-1هدف اصلی از چاپ و تدوین این کتاب چیست؟
-2با چه روشی بهتر میتوان به اهداف آموزشی دست یافت؟
-3به چه وسایلی نیاز است؟
-4مراحل اجرای عمل دارای چه نظمی است و به چه صورتهایی انجام میگیرد؟
 -5نتایج را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
وسعت شایستگیها:
هدف اصلی کتاب خرید و فروش ،تربیت نیروی انسانی متخصص و آگاه به عملیات
حسابداری مؤسسات بازرگانی و برخی استانداردهای حسابداری و آشنایی با آخرین
تغییرات قوانین مالیاتی در مورد این مؤسسات است .همچنین باید شایستگی
حسابداری بخش خرید و فروش را کسب کرده باشد.
توالی شایستگیهای رفتاری و جزئی:
از آنجایی که مطالب این کتاب دارای ساختار منسجم و پیوستهای است ،هنرآموز
محترم باید در هر مرحله آموختهها و رفتارهای هنرجویان را ارزیابی کند ،از جمله
شایستگیهای رفتاری که باید آموزش داده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد ،موارد
زیر است:
 آشنایی با مراحل خرید و فروش کاال در مؤسسات کوچک و بزرگ آشنایی با انواع خرید از لحاظ موقعیت مکانی فروشنده و قوانین مربوطه ثبت معامالت مؤسسات بازرگانی در دفاتر حسابداری بر اساس سیستمهایادواری و دائمی
 آشنایی با قوانین جدید مالیاتی مخصوصاً مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی ثبترویدادها بر اساس این قانون
 تنظیم کاردکس کاال ،ارزیابی موجودی کاال و آشنایی با مراحل آن در انواعسیستمهای حسابداری
 آشنایی با تعدیالت خرید و فروش و ثبت رویدادها در دفاتر5

کلیات

 ثبت رویدادهای مالی در نرم افزار حسابداری و تجزیه و تحلیل گزارشهای آنمسیر یادگیری

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

3

تجهیزات و وسایل مورد نیاز
مدارك و فرمها و تجهیزات مورد نیاز برای تدریس کتاب حسابداری خرید و فروش
برای حداقل  11هنرجو عبارت است از:
ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

 1112111میز اداری ( رایانه)

فراوانی
درصد

1

نام وسیله

مشخصات فنی

به ابعاد cm 01× 111

 10دستگاه 111

به ابعاد  01× 121cmکشو
دار و قفل دار مخصوص
هنرآموز

 1دستگاه 111

2

1112111

میز اداری

3

11111111

صندلی گردان

4

11111114

دسته متحرك بر گردان و
صندلی هنرآموز متناسب با ارگونومی بدن خانم  1دستگاه 111
و آقا برای هنرآموز زن ومرد

5

1113111

به ابعاد
31 × 01 cm
135 cmو ارتفاع 135 cm

4

کمد کتابخانه

با پایه ثابت (بدون چرخ )
بدون دسته قابل تنظیم برای  11دستگاه 111
ارتفاع

 1دستگاه 111

تصویر

سفارشی

کلیات
ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

فراوانی
درصد

نام وسیله

مشخصات فنی

1

1113111

کمد وسایل
دانشآموز

به منظور استفاده هنرجو برای
گذاشتن کتاب یا پوشه کار و
 1دستگاه
نظیر آن
یک کمد با  11درب کوچک
طبقه بندی مجزا

01

0

2420111

تخته سیاه

یک طرف کالس نصب شود به
ابعاد
151 × 111 cm

 1دستگاه

31

0

2420111

وایت برد

طرف دیگر کالس -شیشهای
به اندازه دو وایت برد معمولی  2دستگاه
(به ابعاد  )01×111کنار هم

31

0

پرده نمایش ویدئو باالی تختههای وایت برد نصب
2420111
شود (کشویی)
پرژکتور

2242211 11

دستگاه ویدئو
پروژکتور

بسته به مدل روز

تصویر

 1دستگاه 111

 1دستگاه 111

به صورت شبکه  10دستگاه
رایانه به هم متصل باشد .رایانه
بدون کیس
رایانه (یک دستگاه
« 10 » All In One PCدستگاه 111
 22311111 11برای هنرآموز و 11
دستگاه برای هنرجو) در مدلهای 2201 AEو
G2201AE

2

ردیف

کد
وسیله

13

040111

ماشین حساب

14

2221211

اسکنر

سه صفر دار و اندازه متوسط
رو میزی

تعداد
(واحد)

دستگاه پرفراژچک
1105111
دستی

بسته به مدل روز

 1دستگاه

فراوانی
درصد

12

نام وسیله

مشخصات فنی

41

 10دستگاه 111

نوع
LASER JET PRO
MFPM12BNW

 11051111 15دستگاه پول شمار

 432311نرم افزار خزانه داری

11

432311

10

2

نرم افزار حقوق و
دستمزد

سه کاره است؛ یعنی پرینتر 1 ،دستگاه
اسکنر و کپی دارد و مقرون به
صرفه است این دستگاه تهیه
گردد.

01

رومیزی 741NCمدل

 1دستگاه

31

نرم افزار رایج

شبکه

11

نرم افزار رایج

شبکه

11

تصویر

کلیات
ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

فراوانی
درصد

نام وسیله

مشخصات فنی

10

432311

نرم افزار حسابداری
خرید

نرم افزار رایج

شبکه

11

10

432311

نرم افزار حسابداری
فروش

نرم افزار رایج

شبکه

11

21

432311

نرم افزار انبار

نرم افزار رایج

شبکه

11

21

432311

نرم افزار مالی

نرم افزار رایج

شبکه

11

22

432311

نرم افزار اموال

نرم افزار رایج

شبکه

11

23

 432311نرم افزار دارایی ثابت

نرم افزار رایج

شبکه

11

تصویر

7

ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

فراوانی
درصد

ایران کد و
24
 cpcندارد

نام وسیله

مشخصات فنی

نرم افزار اکسل

نرم افزار رایج

شبکه

11

نرم افزار ثبت اظهار
نامه مالیاتی

نرم افزار رایج

شبکه

11

کتاب درسی

یک سری کتاب پایه دهم و
یازدهم و دوازدهم برای
استفاده هنرآموز سر کالس
کارگاه

11342111 20

زونکن

هشت سانت پلی پروپیلنی
سایز  A4مدل  0-012نام
تجارتی پاپکو

432311

25

21

111

10

11 %

ایران کد و
20
 cpcندارد

قانون تجارت

به صورت PDF
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
هنرجویان انتقال داد

11

ایران کد و
20
 cpcندارد

استانداردهای
حسابداری

به صورت PDF
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
هنرجویان انتقال داد

11

8

تصویر

کلیات
ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

فراوانی
درصد

نام وسیله

مشخصات فنی

به صورت PDF
ایران کد و آیین نامههای اجرایی
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
31
خزانه
 cpcندارد
هنرجویان انتقال داد

11

ایران کد و
31
 cpcندارد

به صورت PDF
آیین نامه معامالت میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
هنرجویان انتقال داد

11

ایران کد و
32
 cpcندارد

به صورت PDF
قانون مالیاتهای
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
مستقیم
هنرجویان انتقال داد

11

ایران کد و
33
 cpcندارد

به صورت PDF
قانون مالیات بر
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
ارزش افزوده
هنرجویان انتقال داد

11

پوسترهای فرمهای
حسابداری از جمله
دفتر روز نامه ،دفتر
ایران کد و
کل ،دفتر معین،
34
 cpcندارد
سند وچک سفته و
صورتهای مالی
نمونه
ایران کد و
35
 cpcندارد

قانون کار

به صورت پرس تلقی
شفافA3

از هر کدام
یکی

به صورت PDF
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
هنرجویان انتقال داد

تصویر

01

11

9

ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

فراوانی
درصد

نام وسیله

مشخصات فنی

به صورت PDF
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
هنرجویان انتقال داد

11

به صورت PDF
بیمه سازمان تأمین
ایران کد و
اجتماعی و خدمات میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
30
 cpcندارد
هنرجویان انتقال داد
درمانی

11

ایران کد و
30
 cpcندارد

به صورت PDF
آیین نامه نحوه
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
تخصیص پورسانت
هنرجویان انتقال داد

11

ایران کد و
30
 cpcندارد

به صورت PDF
آیین نامه برگزاری
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
مناقصات
هنرجویان انتقال داد

11

ایران کد و
41
 cpcندارد

به صورت PDF
آیین نامه تفکیک
مخارج جاری و میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
هنرجویان انتقال داد
سرمایه ای

11

شبکه

11

ایران کد و
31
 cpcندارد

ایران کد و
41
 cpcندارد

11

بیمه اموال و
تجهیزات

آیین نامه معامالت

به صورت PDF
وان از طریق شبکه به تمام
هنرجویان انتقال داد

تصویر

کلیات
ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

ایران کد و
43
 cpcندارد

به صورت PDF
آیین نامه تحریر
میتوان از طریق شبکه به تمام شبکه
دفاتر قانونی
هنرجویان انتقال داد

فرمهای رایج
حسابداری

فراوانی
درصد

ایران کد و
42
 cpcندارد

نام وسیله

مشخصات فنی

تصویر

11

سند ،دفتر روزنامه ،دفتر کل،
دفتر معین ،تراز آزمایشی،
صورت مغایرت بانکی ،چک ،به ممیزان
111
سفته و نظیر آن که میتوان به الزم
صورت پرس شده در اختیار
هنرجو گذاشت

ایران کد و نمونه فرم مربوط به طبق نمونه و بنا بر مسئله بین به تعداد
45
الزم
هنرجویان توزیع شود
چک
 cpcندارد

41

ایران کد و نمونه فرم مربوط به طبق نمونه و بنا بر مسئله بین به تعداد
41
الزم
هنرجویان توزیع شود
سفته
 cpcندارد

41

انواع فرمهای مالیاتی
طبق نمونه و بنا بر مسئله بین به تعداد
ایران کد و
از جمله اظهار نامه و
40
الزم
هنرجویان توزیع شود
 cpcندارد
ارزش افزوده

51

ایران کد و کارت حساب مواد و طبق نمونه و بنا بر مسئله بین به تعداد
40
الزم
هنرجویان توزیع شود
انبار
 cpcندارد

41

11

ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

فراوانی
درصد

نام وسیله

مشخصات فنی

40

1131212

مداد تحریری

سه بسته  12تایی برای هر
هنرجو در سال

 501عدد

111

51

1131212

مداد تحریری

یک بسته  12تایی برای
هنرآموز در سال

 12عدد

111

51

1131421

پاك کن

یک عدد برای هنرآموز و 11
عدد برای هنر جو

 10عدد

111

52

011011

خودکار آبی یا
مشکی

برای هر هنرجو  10عدد و
برای هنرآموز  1عدد تا پایان  312عدد
سال

111

53

011011

خودکار قرمز

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

54

1131221

ماژیک وایت برد
مشکی

 5بسته

15

 110عدد 111

 11عدد

111

تصویر

کلیات
ردیف

کد
وسیله

تعداد
(واحد)

فراوانی
درصد

نام وسیله

مشخصات فنی

55

 1131221ماژیک وایت برد آبی

 5بسته

 11عدد

111

51

 1131221ماژیک وایت برد سبز

 3بسته

 31عدد

111

50

1131221

ماژیک وایت برد
قرمز

 2بسته

 24عدد

111

50

3024111

کاغذ A4

 1بسته  511تایی

3111
برگ

111

50

1152121

جارو دستی

دو عدد

دو عدد

111

11

1152151

خاك انداز

یک عدد

یک عدد

111

تصویر

13

ردیف

کد
وسیله

12

1153231

لوور دراپه

13

 2041412کپسول آتشنشانی

14

2132101

14

تعداد
(واحد)

11

1131411

تراش رومیزی

فراوانی
درصد

نام وسیله

مشخصات فنی

برای هر ردیف چهارتایی
هنرجو در کارگاه یکی نصب یک دستگاه 111
شود

به تعداد پنجره در کارگاه

نصب در کارگاه

111

یک دستگاه 111

نصب در کارگاه شامل تمام
جعبه کمکهای
تجهیزاتی که در دانشنامه رشد یک جعبه 111
اولیه
آورده شده است

تصویر

کلیات
بودجه بندی درس حسابداری خرید و فروش
ماه جلسه

اول
و
دوم

بهمن ماه

دی ماه

سوم

چهارم

عنوان درس

هدف کلی درس

وسایل کمک آموزشی

مالحظات

فصل اول:
حسابداری خرید کاال
*
آشننن نایی با ف عال یت
ح سابداری مؤ س سات
بازرگانی
*
آشنننایی با اسننناد و
منندارك مثبتننه برای
عملیات خرید کاال

ایجادتوانایی در:
شناخت مؤ سسات بازرگانی واسناد ومدارك مثبتة
این مؤسننسننات -بیان خصننوصننیات این مدارك-
تعریف کاال همراه با چند مثال وتفاوت آن با خرید
دارایی با توجه به نوع مؤسسه بازرگانی -آشنایی با
چرخة عملیاتی مؤسسات بازرگانی-
ن مایش فلو چارت های خر ید با تو جه به ک تاب و
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
ایجادتوانایی در:
شناخت روشهای خرید با ا ستفاده از روش طرح
سؤال-آ شنایی با بخشهای مختلف فاکتور فروش
وتکمیل فاکتور نمونه کتاب وساخت فاکتور توسط
هنرجوها با توجه به کارعملی.
آ شنایی با بهای تمام شده کاالی خریداری شده
وبحث درمورد هریک از موارد آن.
آشنایی مقدماتی با انواع تخفیفات همراه با مثال و
حل کارعملی توسط هنرجوها (مثال راهنما)
آشنایی با حساب موجودی کاال و معرفی روشهای
نگ هداری موجودی کاال ونحوة گردش حسننناب
موجودی کاال در دو روش ومقایسه آنها.
آشننننایی هنرجوها با واژه مالیات برارزش افزوده و
نرخ آن و نحوه محاسبة آن در فاکتور فروش.
ایجادتوانایی در:
آشنننایی با ثبتهای خرید کاال در سننیسننتمهای
ادواری و دائمی و مقایسة آنها.
انواع ث بت های خر ید با تو جه به مشنننمول و
غیرمشمول بودن مالیات بر ارزش افزوده و براساس
روش های خر ید (ن قد ،نسننن یه و پیش پردا خت
واسناد تجاری ).
استفاده از کتاب راهنمای هنرآموز برای حالتهای
متفاوت خرید در مورد مالیات بر ارزش افزوده.
استفاده از مثال حل شده کتاب راهنما

ایجاد مسئله،
فاکتور ،برگه درخواسننت
خرید
استعالم بها،
رسیدانبار،
پیش فاکتور
ن مایش فلو چارت با نرم
افزار
Power point
گچ وتخته

تدریس این بخش ابتدا با تو جه
به اطال عات قبلی هنرجو یان بر
اسنناس ایجاد مسننئله در مورد
ا سناد ومدارك مثبته مؤ س سات
بازرگانی شننروع میگردد (روش
پیش سازمان دهنده ) و سپس
از روش تدریس نمایشی و بحث
گروهی استفاده میشود.
انجام فعالیت این فصننل توسننط
هنرجویان.
آوردن چند نمونه فاکتور تو سط
هنرجوها برای جلسه آینده.
تدریس این بخش بر اسننناس
روش نمایشنننی و بحث گروهی
است.
ارزشیابی فعالیت مستمر
ان جام ف عال یت های این بخش
توسط هنرجو.
تحقیق بننه هنرجوهننا در مورد
مالیات بر ارزش افزوده.
ارائه چند مسننئله برای جلسننه
آینده.

یادآوری مباحث جلسننه
قبل .
حل م ثال های متنوع.
ارا ئه یک مسنننئ له با
رویدادهای مرتبط با این
بخش و حل آن توسننط
هنرجو.

تدریس این بخش با اسننتفاده از
روش اکتشننافی ،حل مسننئله و
نمایشی میباشد.
انجام فعالیتها توسط هنرجو.
کار عملی این بخش برای کار
درمنزل.
ارزشیابی فعالیت مستمر

فصل اول:
حسابداری خرید کاال
*
آشننننننایی بننا بهننای
تمننامشننننده کنناالی
خریداری شده.
*
آشنننایی با روشهای
ثبت
موجودی کاال

فصل اول:
حسابداری خرید کاال
*
ثبتهای خرید کاال

12

یادآوری مباحث جلسننه
قبل با ارائه چند پرسش.
ای جاد مسنننئ له درمورد
تواناییهای این بخش.
فاکتورهای خام.
حل مثالهای متفاوت.
اسالیدهای آموزشی.
گواهی مال یات برارزش
افزوده

ماه جلسه
پنجم

بهمن ماه

ششم

هفتم

هشتم

12

عنوان درس

هدف کلی درس

وسایل کمک آموزشی

یادآوری مباحث جلسننه
ایجادتوانایی در:
فصل اول:
آشنننایی هنرجو با بیمه و لزوم آن در فعالیتهای قبل با ارائه چند پرسش.
حسابداری خرید کاال
ارائه چند نمونه بیمهنامه
بازرگانی ومزایای آن.
*
معرفی انواع بی مه نا مه و نحوة ث بت قرارداد و حل م سئله که با ا سناد
آشننن نایی با بی مه و
استفاده از آن و شرایط بیمه در شرکتهای ایران .مثبته ارائه شده است.
ثبتهای آن
آشنایی با سند حسابداری بیمه با ذکر مثال.
مرور مطالب جلسات قبل و حل مسائل
ایجاد مسئله
ایجاد توانایی در:
اسننالید آموزشننی برای
شناخت منبع درآمد مؤسسات بازرگانی
وانواع فروش با توجه به نوع فعالیت مؤ س سه (کاال فلوچارت فروش کاال.
م ستندات فروش شامل
یا دارایی ).
طرح سنننؤال و بحث گروهی با توجه به اطالعات فرم سفارش کاال ،فاکتور
هنرجوها در مورد انواع خرید کاال و روشهای آن ،فروش خننام و تکمیننل
در این مرح له میتوان آن ها را با انواع فروش و شده
فصل دوم
بارنامه ،حواله انبار
روشهای آن آشنا کرد.
حسابداری فروش کاال
نمایش فلوچارت فرایند فروش کاال.
آ شنایی با م ستندات
طرح سنننؤال در مورد تعیین قی مت فروش کاال
فروش کاال و مرا حل
نسبت به خرید آن براساس نوع کاال و گردش آنها
آن در مؤسنننسنننات
در فروشگاه.
بازر گانی کو چک و
آشنننایی با واژه اعتبار سنننجی مشننتریان و اینکه
بزرگ
برخی نرم افزارها برای مشنننتریان سنننقف اعتبار
تعیین می کنند.
آشنایی با قرارداد فروش و استفاده از نمونه آن در
کتاب راهنما.
ارائه سیکل خروج کاال پس از انعقاد قرارداد فروش
آن تا زمان ر سیدن آن به د ست م شتری همراه با
نمایش فرمهای مربوط (اسننتفاده از کتاب راهنما
برای توضیح بیشتر).
ایجاد مسئله
ایجاد توانایی در:
حسننابداری فروش کاال با بیان درامد مؤسننسننات سند حسابداری
بازرگانی و با طرح سنننؤال در مورد ماهیت درامد ،دفتر روزنامه و دفترکل
تخته و گچ
میتوان به ماهیت فروش کاال دست یافت.
آ شنایی با مالك ثبت فروش کاال (معرفی ح ساب فاکتورهای فروش
فصل دوم
متنوع در مورد کاالهای
حسابداری فروش کاال پیش دریافت با استفاده از اصل تحقق درآمد).
آشننننایی با ثبتهای آ شنایی با ح سابهای مورد ا ستفاده در کاالهای م شمول و غیر م شمول
مربوط به فروش کاال م شمول مالیات برارزش افزوده .مثال با ا ستفاده از مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس روش ادواری کتاب راهنما .ارائه ثبت روشهای فروش کاال (نقد
ونسنننیه ،پیش دریافت واسنننناد تجاری)در روش
ادواری .مثنالهنا بنه صنننورت تفکیکی در مورد
کاالهای مشننمول و غیر مشننمول باشنند .هنرآموز
محترم ،میتوانید از کتاب راهنما برای شننیوه ثبت
رخدادها استفاده کرد.

مالحظات
تدریس این بخش با اسننتفاده از
روش نمایشی و حل مسئله
است.
ارزشیابی فعالیت مستمر
تحقیق بننه هنرجوهننا در مورد
انواع بیمههای مربوط به کاال
تدریس این بخش با اسننتفاده از
روش
پیش سنننازمان دهنده و بحث
گروهی است.
فعننا لیننت :ت ک میننل جنندول
روینندادهننای فروش ،فعننالیننت
محاسنننبه قیمت فروش ،اعتبار
سنجی مشتریان،
قرارداد فروش کاال ،مسنننتندات
فروش
ارزشنننیابی مسنننتمر و تکمیل
جنندول آن توسنننط هنرجو و
هنرآموز.
تکمیننل یننک فنناکتور توسنننط
هنرجوها

تدریس این بخش با اسننتفاده از
روش .سخنرانی و بحث گروهی
وحل مسئله است.
پس از ب یان ث بت هر رو یداد ،با
طرح سننوال وفعالیت ،هنرجو را
برای ثبت رویدادهای ذکر شنده
ترغیب کنید.
ارائه یک مسننئله کامل همراه با
ر خداد های خر ید و فروش با
اسنننتفاده از کاالهای مشنننمول
مالیات و غیر مشننمول در روش
ادواری .ارائه م سائل پایان ف صل
برای کار در خانه

کلیات
ماه جلسه

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

مالحظات

عنوان درس

هدف کلی درس

وسایل کمک آموزشی

فصل دوم
حسابداری فروش کاال
آشننننایی با ثبتهای
مربوط به فروش کاال
بر اساس روش دائمی
و آشنننایی با حمل به
خارج

ایجاد توانایی در:
ب یان ت فاوت های روش ادواری و دائمی در ز مان
فروش کاال.
ارائه ثبت روش های فروش کاال بر اسننناس روش
دائمی.
م ثال ها به صنننورت تفکیکی در مورد کاال های
مشننمول و غیر مشننمول باشنند .هنرآموز محترم
میتوانید از کتاب راهنما برای شیوه ثبت رخدادها
استفاده کنید.
آشنایی با حمل کاالی فروش رفته.

پر سش از مطالب جل سه قبل و
ایجاد مسئله
مرور ثبتهای جلسه قبل.
سند حسابداری
دفتر روزنامه و دفترکل تدریس این بخش با اسننتفاده از
روش .سخنرانی و بحث گروهی
تخته و گچ
وحل مسئله است.
فاکتور فروش
پس از ب یان ث بت هر رو یداد ،با
قرارداد حمل کاال
طرح سؤال و فعالیت ،هنرجو را
برای ثبت رویدادهای ذکر شنده
ترغیب کنید.
ارائه یک مسننئله کامل همراه با
ر خداد های خر ید و فروش با
اسنننتفاده از کاالهای مشنننمول
مالیات و غیر مشننمول در روش
دائمی.

مرور مطالب جلسات قبل – آزمون میانترم
ایجاد سوال
فرم کاردکس ،رسننن ید
انبار وحواله انبار.
ای جاد یک ان بار م جازی
برای بیان بهتر روشهای
ارز یابی موجودی کاال و
نیز تصاویر کتاب راهنما

ایجاد توانایی در:
این فصل را با این سؤال شروع کنید که مؤسسات
برای نگهداری حسنناب موجودی کاال از چه ابزاری
میتوانند استفاده کنند؟
فصل سوم
آشنننایی با کاردکس کاال به دو صننورت تعدادی و
حسابداری تنظیم
ریالی و اسنننتفاده از توضنننیحات کتاب راهنما در
کاردکس کاال
مورد کاردکس و نمونه حل شده کاردکس تعدادی
آشنایی با روش اولین
در کتاب راهنما.
صادره از اولین وارده
ارا ئه روش های ارز یابی موجودی کاال و ب یان
محاسن و معایب آن با استفاده از توضیحات کامل
کتاب راهنما.
در این جلسنننه می توانید روش  fifoرا همراه با
مثال در سیستمهای ادواری و دائمی بیان کنید.
ایجاد سوال
ایجاد توانایی در:
در این جلسنننه میتوانید روش  lifoرا همراه با فرم کاردکس ،رسننن ید
فصل سوم
مثال در سیستم های ادواری و دائمی بیان کنید .انبار وحواله انبار.
حسننننا بداری تنظیم
م سائل بر ا ساس کاالهای م شمول و غیر م شمول
کاردکس کاال
مالیات بر ارزش افزوده باشد.
آشنایی با روش اولین
صادره از آخرین وارده

مرور مطالب جلسه قبل
تدریس این بخش با اسننتفاده از
روش
نمایش و حل مسئله است.
ان جام ف عال یت های پیش بینی
شده در کتاب توسط هنرجو.
ارائه مسائل پایان فصل برای کار
در خانه.

مرور مطالب جلسه قبل
تدریس این بخش با اسننتفاده از
روش
نمایش و حل مسئله است.
ان جام ف عال یت های پیش بینی
شده در کتاب توسط هنرجو.
ارائه مسائل پایان فصل برای کار
در خانه

17

ماه جلسه

اسفند ماه
سیزدهم

عنوان درس

ایجاد توانایی در:
در این جلسنه میتوانید روش میانگین را همراه با
فصل سوم
حسننننا بداری تنظیم مثال در سیستمهای ادواری و دائمی بیان کنید.
مقایسننه سننه روش ارزیابی موجودی کاال با یک
کاردکس کاال
آشننننننایی بننا روش مثال
میانگین

فصل سوم
حسننننا بداری تنظیم
کاردکس کاال
آشنننایی با روشهای
چهاردهم
شناسایی ویژه و سود
ننناخننالننص و خننرده
فروشی

پانزدهم

ایجاد توانایی در:
در این جلسننه میتوانید روش شننناسننایی ویژه را
بیان کنید و با ارئه یک مسنننئله ،آن را به کمک
کاردکس کاال حل نمود.
اهمیت موجودی کاالی پایان دوره در صورتهای
مالی و باال بودن هزینه و زمان رسنننیدن به مبل
موجودی پا یان دوره و لزوم برآورد موجودی کاال
برای صورتهای مالی میان دوره و برآورد خسارت
کاال در زمان بروز حوادث.
آشنننایی با روشهای برآورد موجودی کاال(سننود
نا خالص و خرده فروشنننی) همراه با م ثال و با
استفاده از مثالهای کتاب راهنما.
طرح یک مثال جامع بر اسنناس روشهای ارزیابی
موجودی کاال.

تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سوال
فرم کاردکس ،رسننن ید روش
نمایش و حل مسئله است.
انبار و حواله انبار.
ان جام ف عال یت های پیش بینی
شده در کتاب توسط هنرجو.
ارائه مسائل پایان فصل برای کار
در خانه
مرور مطالب جلسنننه قبل وحل
ایجاد سوال
فرم کاردکس ،رسننن ید مسائل آن.
تدریس این بخش با اسننتفاده از
انبار وحواله انبار.
روش
نمایش و حل مسئله واکتشافی
است.
ان جام ف عال یت های پیش بینی
شده در کتاب توسط هنرجو.
ارائه مسائل پایان فصل برای کار
در خانه

مرور مطالب جلسات قبل – آزمون میانترم

فصل چهارم
حسننابداری تعدیالت
خریدکاال
آشننن نایی با مدارك
شانزدهم برگشنننت از خر ید و
حسنناب «برگشننت از
خرید و تخفیفات» در
روش ادواری
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هدف کلی درس

وسایل کمک آموزشی

مالحظات

ایجاد توانایی در:
بیان سنؤال در مورد مواردی که امکان دارد کاالی
خریداری شده برگشت داده شود.
بیان مراحل خروج کاال با اسنننتفاده از فلوچارت و
مدارك ارائه شده در کتاب درسی و کتاب راهنما.
معرفی ح ساب برگ شت از خرید و تخفیفات وطرح
چند رویداد و حل آن بر اسنناس روش ادواری و با
توجه به کاالهای م شمول و غیرم شمول مالیات بر
ارزش افزوده

تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سؤال
فرم برگشنننت از خر ید روش
اکتشافی ،نمایش و حل مسئله
کاال،
است.
مجوز خروج کاال
فاکتور برگشت ازخرید انجام فعالیتهای کتاب توسننط
هنرجو.
تکم یل نمودن فرم ها توسنننط
هنرجویان

کلیات
ماه جلسه

تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سوال
ایجاد توانایی در:
فصل چهارم
حسننابداری تعدیالت آشنایی با انواع تخفیفات و نحوه ثبت آنها در دفاتر فننا ک تورهننای بننا ا نواع روش
اکتشافی ،نمایش و حل مسئله
خریدار همراه با مثال های متنوع و مسنننائل ذکر تخفیف.
خرید کاال
است.
تخته وگچ
آشننننننا یی بننا ا نواع شده در کتاب راهنما.
ان جام ف عال یت های و اسننن ناد
هیجدهم تخفیفات و ثبت آنها آشنایی با حساب «تخفیف نقدی خرید» در روش
طراحی شنننده ک تاب توسنننط
ادواری و نحوه ثبت و محاسنبات آن در حالتهای
در روش ادواری
هنرجو.
پردا خت بدهی در دوره تخفیف و ب عد از دوره
حل مسائل توسط هنرجو
تخفیف و بر اساس کاالهای مشمول و غیرمشمول
مالیات بر ارزش افزوده.

فروردین ماه

ایجاد توانایی در:
فصل چهارم
حسننابداری تعدیالت ارا ئه م جدد روش های ادواری و دائمی و ب یان
تفاوت و شباهتهای این دو روش.
خرید کاال
ثبتهای برگشنننت از معرفی ح ساب موجودی کاال و نمایش گردش این
خرید در روش دائمی حسننناب با توجه به رویدادهای موجود در روش
دائمی.
طرح سؤال برگشت کاالی خریداری شده ،حل آن
در کاردکس کاال و نحوة نمایش کاالی برگشنننتی
در کاردکس کاال و با توجه به کاالهای مشننمول و
غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده و نیز بر اساس
روشهای ارزیابی موجودی کاال.
ثبتهای روش دائمی و معرفی حسننناب «مغایرت
نرخ انبار» وزمان استفاده از این حساب.

تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سؤال
روش
فرم کاردکس کاال
اکتشافی ،نمایش و حل مسئله
تخته و گچ
فرم برگشنننت از خر ید است.
کاال و خروج کاال از انبار انجام فعالیتهای کتاب توسننط
هنرجو.
حل مسائل توسط هنرجو
ت ح ق یق در مورد ن حوه ثبننت
برگشننننت از خرینند کنناال در
موسسات بازرگانی.
ارا ئه تمرین های پا یان فصنننل
برای کار در خانه.

اسفند ماه

هفدهم

عنوان درس

هدف کلی درس

وسایل کمک آموزشی

مالحظات

مرور مطالب جلسات قبل – حل مسائل
تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سؤال
ایجاد توانایی در:
فصل چهارم
حسننابداری تعدیالت آشنایی با انواع تخفیفات و نحوه ثبت آنها در دفاتر فننا ک تورهننای بننا ا نواع روش
اکتشافی ،نمایش و حل مسئله
خریدار همراه با مثال های متنوع و مسنننائل ذکر تخفیف.
خرید کاال
است.
تخته وگچ
آشننننننا یی بننا ا نواع شده در کتاب راهنما.
ان جام ف عال یت های و اسننن ناد
تخفیفات و ثبت آنها نحوه ثبت تخفیفات در روش دائمی و آشننننایی با
طراحی شنننده ک تاب توسنننط
م حاسننن بات آن در مورد تخفی فاتی که در ز مان
در روش دائمی
هنرجو.
خرید کاال باید محاسننبات صننورت گیرد و برخی
حل م سائل تو سط هنرجو برای
زمنان پرداخنت بندهی وآنهم در دوره تخفیف.
جلسه آینده
تمامی رویدادها باید بر ا ساس کاالهای م شمول و
غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.
آشنننایی با رویداد برداشننت کاال در مؤسننسننات
بازر گانی و نحوه ث بت آن ها در دو روش ادواری و
دائمی و بر ا ساس کاالهای م شمول و غیرم شمول
مالیات.

نوزدهم

بیستم
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ماه جلسه

عنوان درس

اردیبهشت

فروردین

فصل پنجم
حسننابداری تعدیالت
فروش کاال
آ شنایی با م ستندات
برگشت از فروش
آشننننایی با حسننناب
بیست ویکم
«برگشننت از فروش و
تخفیفات»
در سیستم ادواری

مالحظات

هدف کلی درس

وسایل کمک آموزشی

ایجاد توانایی در:
بیان دالیل برگشت کاالی فروخته شده.
نمایش فرمهای برگ شت کاال و مراحل آن از زمان
اطالع ار برگشنننت کاال تا رسننن یدن آن به ان بار
مؤسسه.
معرفی ح ساب «برگ شت از فروش و تخفیفات» و
ماهیت آن
نحوه ثبت برگ شت کاالی فروش رفته در سی ستم
ادواری و بر اساس کاالهای مشمول و غیر مشمول
مالیات برارزش افزوده.

تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سؤال
مسننتندات برگشننت از روش
نمایش و حل مسئله است.
فروش کاال
شامل ر سید برگ شت به انجام فعالیتهای کتاب توسننط
انبار ،فاکتور برگشننت از هنرجو
تکمیل جدول ارز شیابی فعالیت
فروش
مستمر.
تکمیل اسننناد پیش بینی شننده
در کتاب توسط هنرجو.

ایجاد توانایی در:
بیست ودوم
بیان دالیل برگشنننت کاالی فروخته شنننده در
فصل پنجم
حسننابداری تعدیالت سیستم دائمی
نمایش فرمهای برگ شت کاال و مراحل آن از زمان
فروش کاال
آشننننایی با حسننناب اطالع از برگشت کاال تا رسیدن آن به انبار مؤسسه
«برگشننت از فروش و در روش دائمی.
نحوة ثبت برگشننت کاالی در سننیسننتم دائمی و
تخفیفات»
تفاوت آن با روش ادواری.
در سیستم دائمی
ث بت رو یداد ها در مورد کاال های مشنننمول و
غیرمشمول مالیات برارزش افزوده.
بیست وسوم مرور مطالب جلسات قبل و حل مسائل
تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سؤال
ایجاد توانایی در:
آشنایی با انواع تخفیفات و نحوه ثبت آنها در دفاتر فنناکتور فروش بننا انواع روش
ن مایش و اکتشننننافی و حل
فروشنننده همراه با مثالهای متنوع و مسننائل ذکر تخفیفات
فصل پنجم
مسئله است.
حسننابداری تعدیالت شده در کتاب راهنما.
انجام فعالیتهای کتاب توسننط
نحوة ثبت تخفیفات در روش ادواری و آشنننایی با
بیست و فروش کاال
هنرجو
آشننننننا یی بننا ا نواع م حاسننن بات آن در مورد تخفی فاتی که در ز مان
چهارم
تکمیل جدول ارز شیابی فعالیت
تننخننفننیننف در روش فروش کاال باید محاسنننبه صنننورت گیرد و برخی
مستمر.
زمان دریافت مطالبات و آنهم در دوره تخفیف.
ادواری
تکمیل اسننناد پیش بینی شننده
تمامی رویدادها باید بر ا ساس کاالهای م شمول و
در کتاب توسط هنرجو.
غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.
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تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سؤال
مسننتندات برگشننت از روش
نمایش و حل مسئله است.
فروش کاال
شامل ر سید برگ شت به انجام فعالیتهای کتاب توسننط
انبار ،فاکتور برگشننت از هنرجو
تکمیل جدول ارز شیابی فعالیت
فروش
مستمر.
تکمیل اسننناد پیش بینی شننده
در کتاب توسط هنرجو.

کلیات
ماه جلسه

بیست و
پنجم

بیست و
ششم

عنوان درس

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در:
آشنایی با انواع تخفیفات و نحوه ثبت آنها در دفاتر
فروشنننده همراه با مثالهای متنوع و مسننائل ذکر
شده در کتاب راهنما.
فصل پنجم
حسننابداری تعدیالت نحوة ثبت تخفیفات در روش دائمی و آشننننایی با
م حاسننن بات آن در مورد تخفی فاتی که در ز مان
فروش کاال
آشننننننا یی بننا ا نواع فروش کاال باید محاسنننبه صنننورت گیرد و برخی
تننخننفننیننف در روش زمان دریافت مطالبات و آنهم در دوره تخفیف.
تمامی رویدادها باید بر ا ساس کاالهای م شمول و
دائمی
غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.
آیا کاالهایی که به فروش میرسنننند و مشنننمول
تخفیف میشود ،در کاردکس کاال ثبت میشوند؟
مرور مطالب جلسات قبل و حل مسائل

بیست و
هفتم

مرور مطالب کل کتاب و رفع اشکاالت هنرجوها

بیست و
هشتم

آزمون آزمایشی بهمنظور آمادگی برای امتحان پایانی

وسایل کمک آموزشی

مالحظات

تدریس این بخش با اسننتفاده از
ایجاد سؤال
فنناکتور فروش بننا انواع روش
ن مایش و اکتشننننافی و حل
تخفیفات
مسئله است.
کاردکس کاال
انجام فعالیتهای کتاب توسننط
هنرجو
تکمیل جدول ارز شیابی فعالیت
مستمر.
تکمیل اسننناد پیش بینی شننده
در کتاب توسط هنرجو.

بودجه بندی درس حسابداری خرید و فروش به صورت جلسهای بر اساس  20جلسه تنظیم شده است.
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کلیات

فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری:
اجرای آموزش و تدریس ،مفاهیم مختلفی مانند نگرشها ،گرایشها ،باورها،
عادتها و شیوههای رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی را که میخواهیم در
شاگردان ایجاد کنیم ،در بر میگیرد .هدف از تدریس ،افزایش توانایی یادگیری
است .تدریس خوب منجر به خوب یادگرفتن میشود .تدریس عبارت است از
تعامل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم ،برای ایجاد تغییر در
رفتار شاگرد.
انتخاب روش تدریس جزء مراحل اولیه طراحی آموزشی ،است .هنرآموز بعد از
انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله ،باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود
را انتخاب کند .به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف و با توجه به
شرایط و امکانات اتخاذ میشود ،روش تدریس میگویند.
امروزه نظامهای آموزشی در موقعیتی به فعالیتهای خود ادامه میدهند که
تغییرات سریع علم و فن آوری بر تمام جوانب زندگی بشر تأثیر گذاشته است.
دیگر نمیتوان با طرز تلقی گذشته به فراگیران و آموزش آنها نگریست .مقتضیات
دنیای مدرن سبب شده است که برای دستیابی به اشتغال حداکثری،
خوداشتغالی و کارآفرینی ،مسئولیتهایی بر دوش نظام آموزش بخش فنی و
حرفهای قرار گیرد .روشهای تدریس موجود در اکثر مقاطع نه بر اساس تغییرات،
بلکه بر اساس پایه نگرشها ،تفکرات و رویکردهای سنتی شکل گرفته است .در
این حالت فارغ التحصیالن فنی و حرفهای یا دچار ضعف مهارت هستند و یا
مهارتهای آنها با نیازهای اجتماعی هم سو نیست.
در دنیای امروز تأکید بر تولید دانش است و اشخاصی میتوانند آن را انجام دهند
که در آموزش تخصصی مدارس و دانشگاهها این توان را به دست آورده باشند.
الزمه این توان ،پرورش خالقیت و تفکر در هنرجویان است که مستلزم استفاده از
روشهای فعال تدریس است.
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کلیات

1

روش
سخنرانی

2

روش
نمایشی

3

روش
بحث
گروهی

4

روش حل
مسئله

5

روش
پیش
سازمان
دهنده

1

روش
اکتشافی

انواع روشهای تدریس
این روش که سابقهای طوالنی در نظامهای آموزشی دارد ،به ارائه
شفاهی مفاهیم از طرف معلم و یادگیری آن از طریق گوش دادن
دانشآموزان میپردازد .در این روش معلم نقش اصلی را دارد و
هنرجویان منفعل هستند و کمتر مشارکت دارند و یک نوع یادگیری و
رابطه ذهنی بین معلم و شاگرد ایجاد میشود.
این روش بر مشاهده و دیدن استوار است .هنرجو مهارتها را از طریق
دیدن فرا میگیرد .دراین روش ،معلم میتواند مهارتی را به تعداد زیادی
از هنرجویان و در طی زمانی کوتاه ارائه دهد .مهمترین مزایای این
روش ،بهکارگیری اشیای واقعی در آموزش است و بیشتر برای دروسی
که جنبة عملی و فنی دارد ،به کار گرفته میشود.
گفتوگویی است سنجیده و منظم دربارة موضوعی خاص که مورد
عالقه مشترك شرکتکنندگان در بحث است .در این روش ،شاگردان
فعاالنه در فعالیتهای آموزشی شرکت میکنند و مسئولیت یادگیری
را به عهده میگیرند .آنها در ضمن مباحثه ،از اندیشه و نگرشهای خود
با ذکر دالیل متّکی بر حقایق ،مفاهیم و اصول علمی دفاع میکنند.
در این روش ابتدا هنرآموز باید مسئله را مشخص کند ،سپس هنرجویان
اطالعات را جمعآوری کنند و بر اساس این اطالعات فرضیه سازی و در
نهایت فرضیهها آزموده و نتیجهگیری شود .اگر روش حل مسئله درست
انجام شود ،میتواند منجر به بارش یا طوفان فکری گردد.
در روش پیش سازمان دهنده ،یک مطلب کلی در مقدمه تدریس میآید
تا مبحثی را که به شاگردان ارائه میشود ،با مباحث پیشین همان درس
مربوط سازد و پایهای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود .در این
الگو ،معموالً مطالب از کلی به جزئی بررسی میشود .هدف این روش،
معنی دار کردن یادگیری است.
فرایندی است که هنرجو طی آن باید مسئله مورد نظر را مشخص کند
و راه حلهای ممکن را برای آن در نظر گیرد .سپس هنرجو باید این
راه حلها را با توجه به شواهد آزمایش کند ،با توجه به این آزمایش،
نتیجه گیری های مناسبی به دست آورد ،نتیجهگیریها را در
موقعیتهای جدید به کار گیرد و سرانجام به قوانین کلی و قابل تعمیم
برسد.
با افزایش سریع عصر دیجیتال و نوآوری در آموزش و پرورش ،در زمانی
که دانش آموزان از گوشیهای هوشمند و تبلت به عنوان ابزار یادگیری
استفاده میکنند و با وجود حجم وسیعی از اطالعات آنالین موجود ،به
نظر شما ،آیا هنوز جایی برای تدریس سنتی وجود دارد؟ تمرکز
شیوههای تدریس نوین بیشتر بر یادگیری فعال گرایش دارد .در این
روشها هنرجویان آزادانه با یکدیگر تعامل دارند و در روند تدریس
مشارکت میکنند.
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مقایسه روشهای تدریس سنتی و نوین:
سنتی
هنرجویان مفاهیم و قوانین را میخوانند و
حفظ میکنند.
هنرآموز معموالً با استفاده از روش سخنرانی و
حل مسائل ،تدریس خود را ارائه میکند؛ به
گونهای که تمرین میدهد و به حل تمرینها
کمک میکند و با مثال مفاهیم را توجیه
میکند.

نوین
هنرجویان ضمن انجام فعالیتها و یا کسب تجربه،
در تولید مفاهیم شرکت مؤثر دارند.
هنرآموز راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ
مستقیم به پرسشها ،میکوشد تا با پرسشهای
متعدد از هنرجوان ،آنها را به پاسخهای صحیح
هدایت کند و به فکر کردن ترغیب نماید.

هنرآموز معموالً جزوه میگوید ،مطالب کتاب هنرآموز به فراگیران پاسخ کلیشهای نمیدهد،
را خالصه میکند و هنرجویان را به سوی پرسشهایی را مطرح میکند که قابل بحث باشد
استفاده از کتابهای حل مسائل سوق میدهد .و فرصت گفتوگو را برای هنرجویان ایجاد
میکند.
یاددادن وتکیه بر کسب دانستنیهای ضروری هدف یادگیری است و فراگیران به یادگیرندههای
مادامالعمر تبدیل میشوند.
و غیرضروری است.
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کلیات

فصل 1
حسابداری خرید و فروش کاال

رسول اکرم(ص) می فرماید:
کسی هک رد کار خرید و فروش است باید از جنپ خصلت دوری گزیند وگرهن داد و ستد نکند :ریا،سوگند ،کتمان عیب
کاال،ستایش از کاال هن گام فروش وبدگویی از آن رد هن گام خرید.
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واحد یادگیری حسابداری خرید و فروش کاال
قبل از تدریس
زمان تدریس
بعد از
تدریس
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تکلیفو
ارزیابی ازخود

ارزشیابی

مرور

ارائه مطالب

شروع

قبل از تدریس

نمونه تدریس جلسه اول:
*تمام فرایندهای تدریس تمرین شود.
*چک لیستی از کارهای کالس و لوازم تدریس (مدارك حسابداری)
تهیه شود.
*محتوا در قالب اسالید تهیه شود.
*طرح درس تنظیم گردد.
* با طرح سؤال آغاز کنید.
*نمایش اسناد و مدارك مثبته
*نمایش اسالید فلوچارت خرید
*معرفی مؤسسات بازرگانی ونحوه کسب درآمد آنها
*معرفی واژه کاال درمؤسسات بازرگانی
*معرفی انواع خرید
*چرخه عملیات مؤسسات بازرگانی
*معرفی آیین نامه معامالت وگواهی ثبت نام ارزش افزوده
*طبقه بندی خرید
*ارائه انواع خرید و روشهای آن.
*دید کلی بدهید
*هدف را بگویید
*تصویری از کل مطالب را در ذهن هنرجویان ایجاد کنید.
*همانند ابتدای تدریس با هیجان باشید.
*در حین مرور چند پرسش نیز مطرح کنید.
*تکمیل برخی فرمها توسط هنرجوها
*انجام فعالیتها توسط هنرجوها.
*تکمیل جدول ارزشیابی مستمر توسط هنرجو و هنرآموز.
*جستوجوی مستندات خرید شرکتهای متفاوت توسط
هنرجویان برای جلسه بعد.
*نظر مخاطبان در رابطه با تدریس خودتان را بخواهید.
فیلم یا فایل صوتی تدریس خودتان را بررسی کنید.

حسابداری خرید و فروش کاال

ارائه راهکار آموزشی پیشنهادی:
هنرآموزان محترم میتوانند برای انجام مراحل تدریس از راهکار آموزشی
پیشنهادی استفاده کنند.
ثبت معامالت در مؤسسات بازرگانی بر اساس اسناد و مدارك مثبته و آیین نامه
معامالت و در برخی مؤسسات به صورت مرحلهای صورت میگیرد؛ لذا پیشنهاد
میشود در این فصل ابتدا هنرآموز محترم با طرح مسئله در مورد طبقهبندی
مؤسسات از لحاظ نوع فعالیت ،هنرجویان را به بحث گروهی هدایت کند .در ادامه
ضمن معرفی مؤ سسات بازرگانی و اسناد مثبته مربوط به این واحد اقتصادی و
همچنین آییننامه معامالت ،مراحل خرید کاال در این مؤسسات را با ارائه
مستندات خرید ،شامل فرم درخواست کاال از انبار ،درخواست خرید کاال ،استعالم
بها ،پیش فاکتور و فاکتور فروش به همراه فلوچارت مربوط برای هنرجویان توضیح
دهید .با نمایش آیین نامه معامالت که نمونهای از آن در پیوست راهنمای هنرآموز
ارائه شده است ،می توان طبقهبندی خرید کاال را از لحاظ مبل  ،محل و روشهای
خرید توضیح داد.
برای آموزش حسابداری خرید کاال بهتر است ابتدا قانون مالیات بر ارزش افزوده
بیان شود .سپس با معرفی روشهای ادواری و دائمی در ثبت معامالت مربوط به
کاال در مؤسسات بازرگانی ،تمامی رویدادهای خرید کاال بر اساس روش ادواری
همراه با مثالهای متنوع(مشمول و غیر مشمول مالیات) و نیز ثبتهای خرید کاال
بر اساس روش دائمی تدریس شود .شما میتوانید برای آموزش حالتهای مختلف
مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از مثالهای کتاب راهنما نیز استفاده کنید.
همچنین پیشنهاد میشود هنرآموز محترم قبل از تدریس ،چند نمونه فرم و چند
رویداد متفاوت و کوتاه تنظیم کند و پس از ارائه هر مرحله از تدریس ،از هنرجویان
بخواهد با تکمیل فرمها و حل مسائل در فرایند بهتر آموزش یاری نمایند.
هنرآموزان محترم میتوانند همین روند تدریس را برای فصل کمک حسابدار
فروش کاال نیز انجام دهند.
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چرخه عملیاتی در مؤسسات بازرگانی

تعریف مؤسسات بازرگانی:
واحدهای اقتصادی هستند که از طریق خرید اجناس از مؤسسات تولیدی یا سایر
مؤسسات بازرگانی به صورت جزئی و عمده و فروش آن به مشتریان ،به اهداف
خود میرسند.
دراین شرکتها محوریت چرخة عملیاتی بر روی کاال است و مراحلی که از خرید
کاال و ورود آن به انبار تا فروش و تحویل به مشتری طی میشود ،به همراه
رخدادهای مالی متناظر با آن ،برای این واحد اقتصادی حائز اهمیت است.
تفاوت اصلی حسابداری در مؤسسات خدماتی و بازرگانی ،نحوه کسب درآمد این
مؤسسات است .در مؤسسات خدماتی ،درآمد از طریق حقالزحمه انجام خدمات
به دست میآید ،ولی درآمد در مؤسسات بازرگانی از طریق فروش کاال به دست
میآید؛ لذا فروش کاال مهمترین عامل کسب درآمد این مؤسسات است .برای
تعیین سود عالوه بر هزینههای عملیاتی ،باید بهای تمامشدة کاالی فروشرفته از
مبل نهایی فروش کاال نیز کسر شود .بهای تمام شده کاالی فروش رفته نیز از
مهمترین هزینههای مؤسسات بازرگانی است.
تعریف کاال:
اجناسی است که مؤسسات بازرگانی خریداری میکنند و بدون تغییر ماهیت ،آن
را به فروش میرسانند .این اجناس میتواند مواد اولیه شرکتهای دیگر محسوب
شود و یا اینکه کاالی ساختهشده و آماده برای فروش باشد.
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حسابداری خرید و فروش کاال

تذکر :حسابدار شرکت بازرگانی در مرحله اول قبل از ثبت خرید اجناس باید
تشخیص دهد که جنس خریداریشده بهمنظور ارائه به مشتریان تحصیل شده یا
برای استفاده در فعالیتهای شرکت خریداری شده است .لذا هنرآموز محترم در
این بخش کتاب باید با چند مثال ،تفاوت اجناس خریداریشده به عنوان کاال با
خرید دارایی ثابت یا ملزومات را برای هنرجویان روشن کند .برای مثال ،خرید
تلویزیون در فروشگاه لوازم خانگی ،کاال محسوب میشود و در حالیکه خرید این
جنس در بنگاه معامالت خودرو به عنوان اثاثه ثبت خواهد شد.
مدیریت خرید:
«خرید به معنی مبادله پول یا شبه پول با کاال و خدمات است» .اهمیت مدیریت
خرید در افزایش سوددهی و اجتناب از زیانهای احتمالی واحدهای اقتصادی بر
کسی پوشیده نیست .اگر مدیریت خرید در تأمین اقالم از منابع معتبر ،باکیفیت
مطلوب ،در زمان مناسب و با گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب اقدام کند،
سود بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی تضمین خواهد بود ،در غیر این صورت،
خطرات احتمالی زیادی را برای این مؤسسات در بر خواهد داشت.
مدیریت خرید عبارتست از «فرآیندی شامل تصمیمگیری و اجرای برنامهای
مدون به منظور تهیه و تأمین نیازمندیهای سازمان در زمان مناسب ،با قیمت و
کیفیت مطلوب از منابع مطمئن و قابل اتکا با توجه به توانمندیها و امکانات
سازمان و در چارچوب مقررات و استانداردهای حاکم بر سازمان».
بهای تمام شدة خرید کاال:
مخارج خرید ،شامل بهای خرید و هرگونه هزینه دیگر از قبیل حقوق و عوارض
گمرکی ،هزینه حمل ،بیمه و مالیاتهای غیر قابل برگشت که مستقیماً به خرید
مربوط میگردد .تخفیفات تجاری و توافقی از بهای خرید کسر میشود.
عوامل مؤثر برای موفقیت در مدیریت خرید:
الف) چه چیزی :در ابتدا الزم است مشخصات و نوع کاالی مورد نیاز برای خرید
مشخص گردد .این کار از طریق بررسی و کسب نظرات شفاهی یا مکتوب واحد یا
واحدهای درخواستکننده و نیز سایر واحدهای مرتبط با کاالهای مذکور مانند
واحدهای تولید ،بازاریابی ،فروش و نظیر آن صورت میپذیرد.
ب) چه زمانی :موفقیت در امر خرید تا حدود زیادی به مناسب بودن زمان خرید
بستگی دارد ،از این رو باید زمان دقیقی که کاال باید خریداری شود و در اختیار
واحدهای درخواستکننده قرار گیرد و نیز فواصل زمانی خریدهای فعلی و آتی
سازمان ،برای مدیران خرید و کارپردازان سازمان مشخص گردد.
ج) چه منبعی :واحدهای خرید همواره به دنبال یافتن منابع مطمئن و قابل اعتماد
برای خریدهای خود هستند .این موضوع حساسیت خاصی برای سازمان دارد ،زیرا
عالوه بر تأثیر مستقیمی که بر فرایند خرید و متغیرهای آن ،مثل قیمت و کیفیت
دارد ،در کاهش هزینههای زمانی و حتی قیمت (در خریدهای آتی سازمان به
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عنوان یک مزیت نسبی) و کیفیت و امثال آن نیز نقش دارد .بر همین مبنا،
سازمانها تالش میکنند منبعی مناسب برای خریدهای مداوم و مکرّر خود
انتخاب کنند.
وظایف مدیر خرید اثربخش:
 تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در فرایند تأمین کاال بازدید منظم از نمایشگاههای مرتبط با اقالم مورد نیاز در حوزه فعالیت مدیر آگاهی از مقررات ،بخشنامهها و دستورالعملهای صادر شده و مقررات خریدسازمان و آیین نامة معامالت
 هدایت و کنترل مسیر خرید و پرسنل بخشهای مربوط انتخاب فروشنده مناسب و سایر عوامل مرتبط با تأمین کاالارتباط مدیریت خرید با سایر علوم:
مدیریت خرید نیز به مانند سایر شاخههای مدیریت ،ترکیبی از علم ،فن و هنر
است و چون با مسائل اقتصادی و رفتاری سروکار دارد ،زیرمجموعه علوم اجتماعی
به حساب میآید .در واقع ،هر مدیریت خرید در ترکیب این علم با سایر علوم
همچون اقتصاد ،حسابداری ،جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،روان شناسی ،آمار و
حقوق است.
مدیر خرید برای تعیین مقدار نیاز به کاال باید از آمار کمک بگیرد .برای پیدا کردن
منبع مناسب و عقد قرارداد ،از یک طرف باید با علم روانشناسی و از طرف دیگر
با قوانین و مقررات جاری در جامعه آشنا باشد .همچنین در بحث خریدهای عمده
و خارجی نیز مسائل سیاسی و حقوقی از جایگاه باالیی برخوردار است.
ضرورت آیین نامه معامالت:
با توجه به رشد کمّی و کیفی سرمایهگذاریها ،حرکت اقتصاد کشور به سوی
فضای رقابتی ،افزایش سهم بنگاههای اقتصادی کشور در زنجیره تأمین نیازها و
مسئولیتی که شرکتها در قبال حفظ و ارتقای روند توسعه و افزایش سهم خود
در زنجیره فعالیتها دارند ،ضروری است ضمن ارتقای نسبی شیوههای انجام
معامالت و مبادالت در تمام زمینهها ،خصوصاً ضرورت ایجاد یک نظام هماهنگ
درجهت تعیین حدود و مقرراتی که رعایت آن موجب اجرای صحیح و اقتصادی و
شفافیت بیشتر معامالت ،تقویت امر نظارت و کنترل و رعایت منافع و مصالح
شرکت از نظر مسائل فنی ،بازرگانی ،حقوقی و مالی که نهایتاً منجر به اتخاذ بهترین
و مناسبترین تصمیمگیری جهت نیل به اهداف استراتژیک گردد ،آییننامه
معامالت تدوین میگردد.
باید دقت شود تا که خریدها با توجه به به امکانات مالی شرکت به نحوی مناسب
انجام گیرد و با بهترین کیفیت مورد نظر ،کمترین قیمت و در زمان مقرر صورت
پذیرد .عالوه بر آن در مورد سایر معامالت شامل فروش ،اجاره ،پیمانکاری ،اجرت
کار و تعمیرات نیز موارد ذکر شده رعایت شود.
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جدول زیر نمونهای از راهنمای تهیه آییننامه معامالت خرید است:
طبقه بندی ،نوع و روش

جزئی

انجام معامالت
جایگاه
سازمانی

تأییدکننده

مأمور خرید

عمده

متوسط
مدیران تدارکات
معاونت
داخلی/پشتیبانی و
مربوطه
رفاه حسب مورد

کمیسیون
معامالت

مدیران تدارکات
مورد معامله تصویب کننده

داخلی /پشتیبانی معاونت مربوط
و رفاه حسب مورد

خرید داخلی مواد اولیه و کاال،
ابزارآالت ،لوازمیدکی ،اثاثه و تا
ملزومات اداری وآگهی تبلیغاتی

مدیر عامل مدیر عامل

بیش از

بیش از

بیش از

الی

الی

الی

کالن
کمیسیون
معامالت و
مدیرعامل
هیئت
مدیره

بیش از

 انواع روشهای خرید
روشهای خرید با توجه به هر شرکت و مجموعه شرایط ،متفاوت است .در این
قسمت به بررسی انواع روشهای خرید کاال در شرکتهای مختلف میپردازیم:
 انواع خرید ازلحاظ مکان فروشندگان:
الف)خریدهای داخلی :خرید زمانی داخلی محسوب میشود که کاال با ویژگیها،
قیمت و کیفیت مورد نیاز شرکت از داخل کشور خریداری شود .به عبارت دیگر،
معامالت داخلی به خرید یا فروش کاالیی گفته میشود که مبنای تسویه حساب
بهای کاال بین طرفین معامله برحسب واحد پول رایج کشور (ریال ) باشد.
ب)خریدهای خارجی :شرکتها و مؤسسات تجاری بخشی از نیازهای خود به
مواد و کاال را از فروشندگان خارج از مرزهای جغرافیایی تهیه میکنند که به خرید
خارجی شناخته میشود .خرید خارجی در مقایسه با خرید داخلی ،فرایند متفاوت
و پیچیدهتری دارد .وجود مسافت زیاد بین خریدار و فروشنده و نیز تفاوت در
قوانین تجاری و سیاسی کشورها باعث میشود ریسک خرید خارجی بیشتر از
خرید داخلی مشابه باشد.
نحوة پرداخت قیمت کاالی خریداریشده از خارج:
برای تسهیل در امر مبادالت خارجی ،سیستم بانکی به عنوان یک واسطه معتبر
عمل میکند و از طریق ابزار اعتبارات اسنادی (ال سی) 1و سایر ابزارها ،تا حدود
زیادی ریسکهای مبادلة تجاری بین طرفین(خریدار و فروشنده) را کاهش
)Letter of Credit(LC
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میدهد .برای خرید کاال از کشور دیگر ،خریدار با فروشنده کاال ( فروشنده خارجی)
مکاتبه میکند و در صورت توافق و پس از بررسی و ارزیابی ریسک و میزان قابل
اعتماد بودن طرف مقابل ،فروشنده پیشفاکتور(پروفرما) را برای خریدار ارسال
مینماید .در فرم پیشفاکتور مواردی همچون تعداد ،وزن ،قیمت ،تاریخ تحویل،
محل بارگیری کاال ،نحوة پرداخت و نظیر آن درج میشود .مراحل خرید خارجی
در تصویر نشان داده شده است( .همانطور که گفته شد ،فرایند خرید خارجی،
پیچیده و مستلزم طی کردن فرایندهای مختلفی است ،در تصویر زیر ،این فرایندها
به صورت کلی و ساده ارائه شده است).

فرایند خرید خارجی

تعریف اعتبارات اسنادی(:)Letter Of Credit
تعهد مشروط یک بانک (براساس درخواست خریدار) مبنی بر پرداخت یا تعهد
پرداخت مبل اعتبار به ذی نفع (فروشنده کاال یا ارائه کننده خدمات) ،در صورت
ارائه اسناد حمل کاال یا انجام خدمات ،مطابق شرایط اعتبار و نیز تحقق کامل آنها
است.
مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی:
 -1اطمینان فروشنده از دریافت وجه کاال پس از ارائه اسناد حمل ،مطابق شرایط
اعتبار از بانک کارگزار(بانک در کشور فروشنده).
 -2امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال.
 -3تعهد بانک مبنی بر پرداخت بهای کاال در معامالت به جای خریدار.
ارکان اعتبارات اسنادی:
 -1بانک گشاینده اعتبار:
رکن اصلی هر اعتبار اسنادی ،بانک گشاینده اعتبار است که در مقابل ذینفع
اعتبار ،متعهد به پرداخت وجه اعتبار به صورت مشروط است.
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 -5متقاضی اعتبارات اسنادی:
شخصی است که از بانک گشاینده اعتبار اسنادی درخواست میکند تا نسبت به
افتتاح اعتبار به نام و به سود ذینفع اعتبار ،اقدام کند و از طرف وی متعهد مشروط
به پرداخت وجه اعتبار به فروشنده شود.
 -3ذینفع اعتبارات اسنادی:
شخصی است که اعتبار اسنادی به نام و به نفع او توسط بانک گشایش کننده
اعتبار افتتاح شدهاست .در صورت رعایت شرایط اعتبار ،وجه اعتبار را دریافت
خواهد کرد.
 -4بانک ابالغ کننده:
بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبارنامه اسنادی
را به ذینفع اعتبار ابالغ کند .بدین ترتیب ،بانک ابالغ کنندة اعتبار اسنادی ،صرفاً
یک واسطه بین بانک گشاینده اعتبار و ذینفع اعتبار اسنادی است.
اینکوترمز (International Commercial Terms) :بهمعنی اصطالحات
بینالمللی بازرگانی است.
اینکوترمز مجموعهای از قواعد بینالمللی است که تفسیری آسان از قوانین
بینالمللی را درخصوص شرایط خرید خارجی ارائه میکند.
طبقه بندی اصطالحات اینکوترمز
تحویل کاال به خریدار در محل تعیینشده (بدون بارگیری)
تحویل کاال به حمل کننده در محل تعیینشده ( با بارگیری )
تحویل کاال در کنار کشتی در بندر تعیینشده
تحویل کاال در روی عرشة کشتی در بندر تعیینشده

… Ex Works
Free Carrier
…
Free
Alongsipe
… Ship
Free On Board
…

EXW
FCA

FAS

FOB

هزینه و کرایة حمل تا بندر مقصد بر عهده فروشنده است و انتقال
مالکیت در بندر مبدأ

Cos And
… Fright

CFR

هزینة بیمه و کرایة حمل تا بندر مقصد بر عهده فروشنده است و
انتقال مالکیت در بندر مبدأ

Cost Insurange
… And Fright

CIF

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

Carriage Paid
To

CPT
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طبقه بندی اصطالحات اینکوترمز
بیمه وکرایة حمل تا مقصد تعیینشده بر عهدة فروشنده و انتقال
مالکیت در بندر مبدأ

Corriage And
Insurance Paid
To

CIP

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

Delivered At
Frontier

DAF

تحویل کاال بر روی کشتی در بندر تعیینشده ( بدون تخلیه و
ترخیص)

Delivered Ex
Ship

DES

تحویل کاال بر روی اسکله در بندر تعیینشده ( بدون تخلیه و
ترخیص)

Delivered Ex
Quay

DEQ

تحویل کاال روی هر نوع وسیلة نقلیه در مقصد تعیینشده ( بدون
تخلیه و عوارض گمرك )

Delivered Duty
Unpaid

DDU

تحویل کاال روی هر نوع وسیلة نقلیه در مقصد تعیینشده ( بدون
تخلیه و عوارض گمرك )

Delivered Duty
… Paid

DDP

در این بخش ،برخی از شرایط حمل کاال از جمله سیآی اف،(CIF)1
فوب ،(FOB)2دی دی پی (DDP)3و تحویل در محل کارخانه  (EXW)4و نیز
تصویری ساده در مورد قوانین اینکوترمز ارائه شده است:

1

Cost, Insurance and Freight
Free On Board
3 Delivered Duty Paid
4 Ex Works
2
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 :CIFمخصوص حمل دریایی است .در این نوع شرط ،هزینه حمل و بیمه تا
بندر مقصد به عهده فروشنده است .ریسک ،هزینهها و مخارج اضافی پس از
تحویل کاال به خریدار منتقل میشود.
 :FOBفوب مبدأ مخصوص حمل دریایی است و به معنی تحویل کاال بر روی
عرشه کشتی در بندر مبدأ (بندرکشور فروشنده) است و از این پس تمامی
ریسکها و هزینه حمل و بیمه بر عهده خریدار است( .حالت دیگر فوب ،فوب
مقصد است که در این حالت تمامی هزینههای بارگیری ،حمل و بیمه تا انبار
خریدار بر عهده فروشنده میباشد).
 :DDPبرای هر نوع حملی بهکار میرود و به معنی تحویل کاال در محل مقرر
در کشور خریدار با ترخیص کاال و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.
 :EXWبرای هر نوع حملی بهکار میرود و به معنی تحویل کاال در محل کار
فروشنده است .تمامی هزینهها ،اعم از بارگیری ،حمل و نقل ،بیمه ،گمرك و
ریسک خرابی کاال بر عهده خریدار است.

انواع اعتبارات اسنادی
 -1از دید تعهد:
الف) اعتبار اسنادی برگشت پذیر()Revocable L/C
از آنجایی که اعتبار اسنادی تعهد بانک به شمار میرود ،اگر بانک به صورت
مستقل(به دلیل مشکالت ارزی) و یا براساس تقاضای خریدار بتواند تعهدات خود
را تغییر دهد یا بهطور کلی از آنها عدول کند ،اعتبار اسنادی برگشت پذیر است.
ب) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر()Irrevocable L/C
در این نوع اعتبار ،امکان هیچ گونه تغییر یا ابطال در تعهد بانک وجود ندارد؛ مگر
اینکه تمامی ارکان اعتبار(بانک گشایش کننده ،فروشنده و خریدار) در این
خصوص همنظر باشند.
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-5از دید پشتوانه:
الف)اعتبار اسنادی تأیید شده()Confirmed L/C
اگر اعتباری نزد بانک ثالثی تأیید شود ،یعنی بانک ثالث متعهد میشود که در
صورتی که بانک گشایشکننده قادر به پرداخت وجه نباشد ،وجه را به فروشنده
پرداخت نماید ،این نوع اعتبار را اعتبار اسنادی تأیید شده میگویند.
معموالً زمانی که فروشنده به وضعیت سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار مطمئن
نباشد ،خواهان افتتاح اعتبار اسنادی تأیید شده میگردد تا در صورت انجام نشدن
تعهد بانک گشایش کننده ،بانک تأیید کننده وجه اعتبار را به وی بپردازد.
ب)اعتبار اسنادی تأیید نشده()Unconfirmed L/C
در این نوع اعتبار ،فقط بانک گشایشکننده اعتبار ،تعهد پرداخت را به عهده دارد.
 -3از نظر زمانی:
الف)اعتبار اسنادی دیداری()At Sight L/C
اگر فروشنده مدارك خود را به بانک ارائه کند و بانک پس از بررسی و نبود اشکال،
وجه را به فروشنده پرداخت نماید ،اعتبار اسنادی از نوع دیداری خواهد بود.
ب)اعتبار اسنادی یوزانس()Usance L/C
اعتبار اسنادی که در آن برای خریدار مهلت معینی برای پرداخت وجه معین
شدهاست که پس از گذشت مدت مشخص وجه آن را پرداخت میکند که نرخ
بهره این مدت نیز براساس نرخ اعالم شده توسط لیبور محاسبه و در مبل اعتبار
منظور می گردد.
 انواع خرید بر اساس ساختار سازمانی
خرید در سازمانها متناسب با نوع ساختار آنها به یکی از روشهای زیر انجام
میشود:
 -1خرید متمرکز
در این ساختار ،یک واحد سازمانی خاص(با عناوینی مانند تدارکات ،کارپردازی و
امثال آن) مسئولیت تهیه و تدارك نیازمندیها را در شرکت بر عهده دارد .بدین
صورت که واحدهای مختلف نیازهای خود را به واحد مذکور ارجاع میدهند و آن
واحد نیز بر اساس درخواستهای انجام شده ،اقالم مورد نیاز را خریداری میکند.
مزایای خرید متمرکز:
الف) ایجاد تیمهای تخصصی ،آشنا به بازار و با تجربه در امر خرید.
ب) دریافت تخفیف و کاهش قیمت به دلیل متمرکز بودن خریدها.
ج) کنترل دقیق موجودی و خرید به میزان مورد نیاز شرکت.
د) صرفه جویی در نیروی انسانی شاغل در بخش خرید شرکت.
هن) سفارش کاال در زمان مناسب به دلیل داشتن برنامه منظم و از پیش تعیین
شده.
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 -5خرید غیر متمرکز
در نظام غیرمتمرکز ،هر سازمانی نسبت به خرید کاالی مورد نیاز خود رأساً اقدام
میکند.
مزایای خرید غیر متمرکز:
خرید دقیق و صحیح به دلیل آشنا بودن هر واحد با مشخصات فنی و کیفی کاالی
مورد نیاز واحد.
خرید منطبق با نیازهای واقعی واحدها صورت میپذیرد.
سرعت در تحویل کاال.
سیستم خرید غیرمتمرکز برای شرکتهایی که نیاز آنها به خرید کاالی اختصاصی
زیاد است و نیز شرکتهای دارای پراکندگی جغرافیایی (دارای شعب متعدد در
شهرها و کشورهای متعدد) مناسبتر از سیستم متمرکز است.
انواع خرید بر اساس قابلیت پیشبینی:
الف -خریدهای برنامه ریزی شده
معموالً در ابتدای هر سال یا دوره زمانی معین و بر اساس برنامههای پیشبینی
شده صورت میپذیرد .کاال یا اقالم خریداری شده در این حالت ،معموالً شامل
کاالهای اساسی و مورد نیاز برای پروژهها و برنامههای خاص و نیز کاالهای مصرفی
و مواد اولیه درخواست شده از سوی واحدهای مختلف شرکت است ،که حجم و
میزان خرید آنها بر اساس برآورد واحدهای مختلف و با بهکارگیری مدلهای
ریاضی که در این زمینه وجود دارد ،تعیین میشود.
ب -خریدهای موردی( برنامه ریزی نشده)
کاالها بر اساس درخواست واحدها و برای رفع نیازمندیهای پیشبینی نشده و
اضطراری خریداری میشوند .بسیاری از خریدهای موردی ،اجناس مصرفی
غیرروزمره یا دارای تاریخ انقضای محدود هستند .ممکن است سایر اقالم مورد نیاز
از این طریق تهیه شوند .البته واحد خرید باید خریدهای برنامهریزی نشده را تا
حد امکان کاهش دهد .خریدهای برنامهریزی نشده اکثراً از محل تنخواه گردان
انجام میشوند« .تنخواه گردان مبلغی است که از طرف امور مالی شرکت در اختیار
مأموران خرید (کارپردازان) قرار داده میشود تا برای خریدهای ضروری و احیاناً
پیشبینی نشده استفاده شود».
 انواع خرید بر اساس زمان
خریدها از نظر زمان خرید به چند دسته تقسیم می شوند:
الف -پیش خرید
به شرایطی که خرید کاال و اقالم مورد نیاز ،مدتی قبل از استفاده یا عرضه برای
فروش صورت پذیرد ،پیش خرید میگویند .در صورتی که کاال و قطعات مورد نیاز
برای آینده ،از قبل به طور قطعی مشخص باشد ،پیش خرید میتواند از تأثیر
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نامطلوب نوسانات کوتاه مدت عرضه محصول و قیمت آن بر فعالیتهای مؤسسه
جلوگیری کند .در پیش خرید باید به افزایش هزینههای نگهداری کاال نیز توجه
کرد و بین هزینههای نگهداری و نوسانات قیمت و نظیر آن تعادل برقرار کرد.
ب -خرید به موقع
روش خرید به موقع تالشی است به منظور پایین نگه داشتن سطح موجودی کاالی
انبار ،تا فاصله زمانی بین خرید و مصرف به حداقل ممکن برسد و موجودی انبار
بیش از مصرف چند روز آینده نباشد .این روش که با عنوان «روش دست به
دهان» و یا «موجودی صفر» نیز خوانده میشود (انبار مجازی) ،به شرکت اجازه
میدهد تا با کاهش هزینههای موجودی کاال ،به راندمان بهتر و در نتیجه سود
بیشتر دست یابد .همچنین بهکارگیری صحیح این روش ،شرکت را در مواجهه با
شرایط محیطی ،انعطاف پذیرتر میکند.
بهکارگیری این روش در شرایط زیر مناسب است:
زمانی که انتظار کاهش قیمتها وجود داشته باشد.
برای محصوالتی که از منابع محلی و نزدیک به شرکت تأمین میشوند.
محصوالت و قطعاتی که نگهداری آنها به شرایط خاصی نیاز دارد و هزینة نگهداری
آنها در انبار ،باال باشد.
مهمترین اهداف استقرار سیستم خرید بهموقع در شرکتهای مختلف عبارت
است از:
ممانعت از اتالف منابع.
کاهش هزینههای نگهداری کاال در انبار.
افزایش راندمان و کارایی سیستم موجودی.
افزایش سود ،بازگشت سرمایه و نظیر آن
کاهش هزینههای ازمدافتادگی ،افت کیفیت و تغییر قیمت.
حذف فعالیتهای زائد (فعالیتهایی که ارزش افزوده ایجاد نمیکنند).
 خریدهای دولتی
فرایند خرید و نکات مورد توجه آن ،در سازمانهای دولتی از جنبههای مختلفی
با بخش خصوصی متفاوت است .در بخش خصوصی ،خرید تابع مصوبات و
دستورهای مدیران سازمان است .میزان و نوع کاالیی که توسط متصدیان خرید و
تدارکات خریداری میشود ،طبق اختیاراتی است که از سوی مدیران سازمان به
آنها تفویض میشود .در صورتی که در بخش دولتی خریدها تابع مقررات و ضوابط
قانونی است و دقیقاً باید طبق تشریفات مربوط انجام شود و اقدامی فراتر از آن
مجاز نیست.
مهمترین آییننامهها و قوانین ناظر بر معامالت دولتی و اموال دولتی عبارتند
از:
قانون محاسبات عمومی
آییننامه معامالت دولتی
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آییننامه اموال دولتی
قبل از هرنوع خرید در بخش دولتی باید با توجه به مقررات و آیین نامههای
شرکت ،میزان خرید مشخص شود و با توجه به مقدار آن ،مراحل خرید کاال انجام
شود .طبق ماده  01قانون محاسبات عمومی ،معامالت دولتی(اعم از خرید یا
فروش) از نظر مبل مورد معامله (سقف معامله) به شرح ذیل تقسیم شده است:
الف) معامالت جزئی
ب) معامالت متوسط
ج) معامالت عمده
الف) خریدهای جزئی (خرید با تعداد و مبالغ کم) :در این حالت کارپرداز یا
مسئول خرید باید با عنایت به شرایط معامله در ارتباط با بهای آن تحقیق کند و
ضمن اطالع از حدود بهای کاال ،با رعایت صرفه دولت و هماهنگی و تأیید مسئول
مافوق ،با مراجعه مستقیم به فروشنده اقدام به خرید نماید .مسئولیت این نوع
خرید به عهده مسئول خرید است .طبق قانون سال  1305معامالتی که تا سقف
مبل دویست میلیون ( )2111111111ریال باشد ،خریدهای جزئی شناخته
میشود.
ب) خریدهای متوسط :در این حالت مسئول خرید باید از چندین فروشنده
(حداقل از سه فروشنده) بهای فروش (استعالم بها) را اخذ کند و سپس از
فروشندهای که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده است ،خرید کند.
در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده خدمت در محل خرید کم تر از سه نفر
باشد ،مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضا کند .مأمور
خرید پس از استعالم بها ،جدول مقایسه بها را از فرمهای استعالم بهای اجرا شده
تهیه میکند و با مشخصکردن فروشنده و منبع خریدی که کمترین قیمت را
ارائه کرده است و با دریافت فاکتور خرید ،معامله را انجام میدهد .بر اساس قانون،
معامالتی که مبل معامله بیشتر از سقف معامالت کوچک باشد و از مبل دو
میلیارد ( )2111111111ریال تجاوز نکند ،به عنوان خریدهای متوسط معرفی
میگردد.
ج) خریدهای عمده با تعداد و مبالغ زیاد (مناقصه ) :در این حالت مسئول خرید
باید با ذکر تمامی اطالعات کاالی مورد نیاز خود در جراید ،امکان شرکتکردن
همه فروشندگان آن نوع کاال را در ارائه شرایط خود فراهم آورد .معامالتی که مبل
براورد اولیة آنها بیش از دو میلیارد ( )2111111111ریال باشد ،به عنوان
خریدهای عمده شناخته میشود.
 مراحل اداری خریدهای دولتی
خرید کاالی مورد نیاز در سازمانهای دولتی مستلزم سپریکردن فرایند اداری
خاصی است .برای خرید کاالی مورد نیاز ،ابتدا واحد متقاضی کاال فرم «درخواست
کاال از انبار» تکمیل میکند و به امضای مسئوالن واحد مذکور میرساند ،سپس
آنرا به واحد انبار تحویل میدهد .در صورت وجود کاال در انبار ،به واحد درخواست
39

کننده تحویل میگردد ،اما در صورتیکه کاال در انبار موجود نباشد ،فرم
«درخواست خرید کاال» توسط مسئول انبار (یا واحد متقاضی) تکمیل میشود و
به واحد تدارکات تحویل داده میشود .واحد تدارکات بهوسیله مأمورین خرید طبق
فرایند و مطابق با قوانین خریدهای دولتی ،کاالی درخواستی را تهیه میکند و
تحویل انبار میدهد آنگاه مسئول انبار «حوالة انبار» را برای واحد متقاضی صادر
میکند .واحد متقاضی نیز بر اساس حواله مذکور ،کاالی مورد نیاز را از انبار تحویل
میگیرد .در برخی سازمانها فرم درخواست کاال از انبار و فرم در خواست خرید
کاال با همدیگر ادغام شده و فرم جدیدی با عنوان فرم «درخواست و خرید کاال»
بهکار گرفته میشود.
 شناسایی منابع عرضه کاال
مدیریت خرید باید بتواند اقالم و کاالی مورد نیاز شرکت را از منابع مطمئن و
قابل اتکا تهیه کند .مطمئن و قدرتمند بودن منابع را باید بر اساس عوامل مختلف
و اولویتبندی آنها تعیین کرد؛ بدین ترتیب که عواملی مانند کیفیت محصول،
قیمت ،تکنولوژی و توان تولیدی باید به صورت یک مجموعه کلی مورد توجه قرار
گیرند .منابع خرید هر شرکت تا حدودی عملکرد آن شرکت را تحت تأثیر قرار
میدهند و لذا باید در انتخاب آنها باید بسیار دقت کرد.
برخی روشهای شناسایی وکسب اطالعات در مورد منابع عرضه کاالها (منابع
داخلی یا خارجی) عبارت است از:
اسناد و سوابق مربوط به خریدهای گذشته شرکت.
اسناد دریافتی از عرضه کنندگان(کاتولوگ ،نامه و بروشور).
کتب و نشریات تخصصی مرتبط با صنعت.
بانکهای اطالعاتی و نرم افزارهای کامپیوتری مربوط.
شبکه اطالع رسانی گویای مرکز توسعه صادرات ایران.
کتابهای راهنمای بازرگانی.
منابع اطالعاتی شرکتهای مشابه.
مراجعه به سفارتخانه های خارجی.
اطالعات موجود در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
شبکههای جهانی(اینترنت).
شرکت در نمایشگاههای ملی و بین المللی و کسب اطالعات مورد نیاز از آنها.
برگزاری مناقصه و دریافت پیشنهاد از عرضه کنندگان.
تحقیق از مسئوالن تدارکات و کارپردازان مراکز دیگر(دولتی و غیر دولتی)
 ارزیابی عرضه کنندگان
با استفاده از منابع اطالعاتی فوق میتوان فهرستی از عرضهکنندگان مختلف
بهدست آورد .بانک اطالعاتی هر کدام از آنها دارای مشخصات و ویژگیهای مربوط
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به خود و متفاوت با سایرین است .گام بعدی ،ارزیابی عرضهکنندگان مذکور و
انتخاب عرضهکننده مناسب و مطمئن است.
انتخاب منبع مناسب مستلزم تهیه و تنظیم معیارهای مورد نظر برای تحقق اهداف
خرید شرکت است .مهمترین اهداف خرید یک مؤسسه ،خرید اقالم در وضعیت
فنی و اقتصادی مناسب (خرید رقابتی و عاقالنه) است .شاخصههای بررسی یک
خرید رقابتی و عاقالنه عبارت است از:
 -1کیفیت -2 ،قیمت -3 ،زمان -4 ،مقدار -5 ،منبع.
 دریافت قیمت و انعقاد قرارداد
پس از شناسایی فروشندگان و عرضهکنندگان مختلف ،خریدار باید قیمت محصول
مورد نظر را از آنها دریافت کند این کار متناسب با شرایط خریدار و نوع بازار و نیز
تحت قوانین مؤسسه انجام میگیرد.
قیمت و شرایط دریافت شده لزوماً قطعی نیست و هر کدام از طرفین (خریدار و
فروشنده) از طریق مذاکره سعی میکنند شرایط را به نفع خود تغییردهند و در
نهایت ،قرارداد را منعقد میکنند.
 دریافت قیمت
 -1انواع بازار
وجود بازارهای گوناگون با قیمتهای متفاوت غالباً باعث بروز ابهامات و اشتباهاتی
در تصمیمگیری خریداران میشود .برای پرهیز از این اشتباهات ،الزم است تا انواع
کاالها و بازارهای مربوط به آنها شناسایی شود .برای این کار میتوان از دستهبندی
بازارها بر اساس میزان رقابتپذیری آنها استفاده کرد .بر این اساس بازارها به دو
دسته تقسیم می شوند:
 -1-1بازارهای سازمان یافته:
در این بازارها که با نامهایی چون بازار رقابت کامل (شبه کامل) ،بازار بورس و
عناوین مشابه شناخته میشوند ،به دالیل متعددی همچون تعداد زیاد
عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان ،متجانس بودن کاالها و آزادی ورود و خروج از
بازار ،قیمت محصوالت تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا است و هیچ یک از عرضه
یا تقاضاکنندگان به تنهایی در تعیین قیمت مؤثر نیستند .همچنین در این بازارها
قیمت تا حدود زیادی مشخص است و تفاوت قیمت عرضه کنندگان بسیار اندك
است .لذا دریافت قیمت در این بازارها و رسیدن به تفاهم قیمتی با عرضهکنندگان
به سادگی صورت میپذیرد .از جمله این بازارها میتوان به بازار بورس فلزات ،نفت،
فراوردههای کشاورزی و امثال آن اشاره کرد.
 -1-5بازارهایی با قیمت القایی یا تنظیم شده:
بر خالف آنچه درباره روشهای تعیین قیمت در بازارهای سازمانیافته گفته شد،
به قیمتهایی که از سوی تولیدکنندگان و بر پایه هزینههای تولید تعیین شود،
قیمتهای القایی یا تنظیم شده میگویند.
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مهمترین ویژگی این قیمتها انعطاف ناپذیری آن در برابر شرایط متغیر بازار است.
زیرا به دلیل اینکه قیمتها بر اساس هزینههای تولید محصوالت تضمین میشوند،
تمایل فروشندگان برای کاهش قیمتها کمتر است.
از آنجا که توان تولیدی و هزینههای عرضهکنندگان مختلف ،متفاوت است ،لذا
قیمتها نیز در این بازارها متفاوت بوده و الزم است خریداران از طریق مختلف
برای دریافت قیمت مناسب اقدام کنند .بازار بسیاری از فراوردههای صنعتی ،لوازم
یدکی و قطعات از این نوع بازارها هستند.
 -5روشهای دریافت قیمت
برای دریافت قیمت در بازارهای غیرسازمان یافته روشهای مختلفی وجود دارد
که سازمانهای دولتی بنابر قوانین وضع شده و سازمانهای غیردولتی بر اساس
مقررات و تصمیمات داخلی خود برخی از این روشها را به کار میگیرند .مهمترین
این روشها عبارتند از:
 -2-1مکاتبه مستقیم
 -2-2استعالم بها
 -2-3مناقصه
 برنامهریزی خرید
 برنامهریزی و فرایند خرید
اقدام به خرید در هر سازمانی مستلزم انجام مراحل متعددی است .در این قسمت
به بررسی و شرح مراحل و فرایند اجرایی خرید میپردازیم.
فرایند اجرایی خرید در نمودارهای صفحات بعد نشان داده شده است:
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برگ درخواست کاال از انبار:
برای این که هر واحدی اعم از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی اجناس مورد نیاز
خود را از انبار دریافت کند ،با تکمیل فرم درخواست کاال تقاضای خود را به اطالع
انبار میرساند .فرم در خواست کاال از انبار تکمیل میشود و به امضای واحد
متقاضی میرسد و توسط مدیر مربوط تأیید میشود و برای تحویل گرفتن اجناس
مورد نیاز به انبار مربوط مراجعه میشود.
انباردار بر حسب موجودی و مشخصات اجناس یا کاالی تقاضا شده و صحت برگ
درخواست کاال از انبار ،چنانچه اجناس یا کاالی درخواستی موجود باشد ،کاالی
درخواستی متقاضی را تحویل میدهد و سند حواله انبار را صادر میکند .در صورت
نداشتن موجودی ،فرم درخواست خرید کاال را تهیه و تنظیم میکند و آن را واحد
تدارکات و خرید ارجاع میدهد.
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فرم درخواست كاال از ان بار
واحد درخواست كننده .....................نام شركت  ..........تاريخ درخواست............
شماره درخواست...........
نام درخواست كننده.......................
مقدار
مقدار
شماره
مالحظات
واحد
عنوان كاال
رديف
درخواستي تحويلي
كاال

توزيع نسخ :

.1سفيد :حسابداري .2آبي :سرپرست انبار .3زرد :درخواست كننده كاال

این فرم برای دریافت کاال از انبار استفاده میگردد و توسط مصرف کننده تکمیل
میشود و دارای کاربردهایی به شرح زیر است:
الف ) ذکر مشخصات و مقادیر اقالم درخواستی از انبار.
ب ) مجوز تحویل جنس به درخواست کننده.
ج) مبنای صدور درخواست خرید.
تشخیص نیازهای خرید
مدیریت تدارکات برای خرید ،باید از نیازمندیهای واحدهای مختلف سازمان
آگاهی یابد تا بر پایه آن اقدام به خرید کاال و تجهیزاتی نماید که مورد نیاز شرکت
است .آگاهی واحد خرید از نیازمندیهای شرکت ،به ساختار خرید در آن شرکت
و جریان اطالعات از واحدهای مختلف به واحد خرید بستگی دارد .روند کلی
تشخیص نیازها توسط واحد خرید بدین شکل است که پس از درخواست واحد
متقاضی ،انبار در صورت داشتن موجودی ،پس از طی مراحل اداری و قانونی ،کاال
را به واحد درخواستکننده تحویل میدهد امّا در صورت عدم موجودی ،فرم
درخواست خرید کاال را تکمیل میکند و به واحد تدارکات و خرید ارجاع میدهد
و واحد خرید نیز اقدام به طی مراحل اجرایی خرید میکند.
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نمودار گردش فرم درخواست خرید کاال:
پس از تکمیل فرم درخواست خرید کاال و امضای آن توسط انباردار و مسئول
مالی ،گردش این فرم را بر اساس نمودار زیر میتوان نشان داد:
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بر اساس تقاضای رسیده از بخشها ،مراحل زیر برای خرید کاال انجام
میگیرد:
 -1انباردار برگ درخواست خرید را در دو نسخه تنظیم میکند و هر دو نسخه را
به واحد تدارکات ارسال میفرستد.
 -2واحد تدارکات نسخ برگ درخواست خرید را به تأیید حسابداری (تعهدات و
اعتبارات) و مسئول بخش اداری و مالی میرساند.
 -3تدارکات نسخة دوم فرم را به انبار میفرستد و نسخة اول را برای انجام عملیات
خرید نزد خود نگه میدارد.
 -4انباردار نسخه دوم را تا زمان دریافت کاال ،موقتاً نزد خود نگهداری مینماید.
 -5انباردار پس از دریافت کاال و مقایسة آن با نسخه دوم برگ درخواست خرید
کاال ،رسید انبار را بر اساس کاالی دریافتی مطابق نمودار ارائهشده ،تنظیم میکند
و نسخة دوم برگ درخواست خرید را پس از ثبت اطالعات در کارت انبار ،بایگانی
میکند.
 -1واحد تدارکات بر اساس فاکتورهای خرید صورتحسابی تهیه میکند و آن را
همراه نسخه اول برگ درخواست خرید و فاکتورها و اسناد ضمیمه دیگر به
حسابداری میفرستد.
 -0حسابداری فرمهای دریافتی را با هم و سپس با رسید انبار مقایسه میکند و
پس از انجام عملیات مالی الزم ،نسخه اول برگ درخواست خرید را همراه سایر
مدارك ،حسب مورد ،بایگانی میکند یا به حسابداری دفتر مرکزی میفرستد.
در صفحه بعد نیز بررسی درخواست خرید یک شرکت نمایش داده شده است.

48

49

21

حسابداری خرید و فروش کاال

برگ درخواست خرید:
برگ درخواست خرید ،فرمی است که توسط انبار در صورت کسری موجودی
کاالها و با در نظر گرفتن سیستم کنترل موجودی صادر میشود و با استناد به
آن ،واحد بازرگانی و خرید قادر است اقالم و کاالی مورد نیاز را خریداری و تأمین
کند.
فرم درخواست خريد
شركت .................. :
انبار..................... :

تاريخ ........... :
شماره .......... :
واحد
شماره
درخواست شماره كاال
رديف
كننده

نام كاال

داخلي
نوع خريد :
خارجي
واحد

شماره :

سفارش خريد
برگ ارسال و تحويل

مقدار تقاضا مقدار خريد شماره رسيد موارد مصرف

مالحظات

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

.1سفيد :دايره خريد  .2آبي :حسابداري  .3نارنجي :كاردكس مركزي  .4زرد :انبار

این فرم توسط انبار تکمیل میگردد و به منظور خرید اقالم برنامهای یا بر اساس
مصوبات شرکت مورد استفاده قرار میگیرد .مسئول خرید وقتی فرم درخواست را
دریافت میکند ،با گذشتن از مراحل قانونی خرید ،اقدام به خرید نموده و کاالی
مربوطه را به انبار تحویل میدهد و مسئول انبار آنها را در فرم رسید موقت انبار
ثبت میکند.
نحوة تکمیل فرم درخواست خرید کاال:
 تاریخ :تاریخ صدور برگ درخواست خرید. شماره :شمارة مسلسل برگ درخواست خرید.کد کاال :با توجه به کدبندی کاالها در انبار باید شمارهای که کاال تحت آن ،درانبار نگهداری میشود ،درج شود.
 شرح کاال :نام و مشخصات کاال نوشته میشود. واحد :مبنای اندازهگیری کاالی درخواستی درج میگردد. واحد درخواست کننده :نام واحدی که کاالی مورد نظر را درخواست داده است،درج میشود.
در قسمت پایین فرم ،انباردار ،حسابداری و مسئول مالی ،محلهای مربوط را امضا
میکنند.
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در بسیاری از شرکتها فرم درخواست کاال از انبار و فرم درخواست خرید کاال با
همدیگر ادغام شده است و در قالب فرم «درخواست و خرید کاال» استفاده
میشوند .تمامی درخواستهای خرید باید با تأیید مدیر مالی صورت گیرد.
برگ انصراف از خرید کاال:
امکان دارد خریدار قبل از تحویل گرفتن کاال ،قرارداد خرید را تغییر دهد و یا
انصراف خود را از خرید کاال اعالم نماید .در این صورت میتواند از فرم زیر استفاده
کند .طبق قرارداد ،چنانچه با انصراف خریدار ،زیانی متوجه فروشنده شود ،در این
صورت خریدار باید زیانهای فروشنده را جبران کند.
فرم انصراف یا تغییر خرید کاال
شماره:
تاریخ درخواست13 / / :
درخواست کننده:
ردیف

* شماره ردیف و
درخواست خرید

شرح
تغییر یا انصراف

تعداد
درخواست
شده

تعداد /تاریخ مورد
نیاز فعلی

1
2
3
علت تغییر:
امضای مدیر واحد درخواست کننده:
نظر مدیر پشتیبانی /سرپرست تدارکات:
نظر تأیید کننده درخواست خرید:
نظر تصویب کننده درخواست خرید:
مورد درخواست اعمال گردید

امضا:
نام وامضا:
نام وامضا:
تاریخ 13 / / :نام و امضاء اقدام کننده:

توزیع -1 :تدارکات  -5واحد در خواست کننده  -3انبار
* با استعالم شفاهی از انبار تکمیل شود.

استعالم بها:
استعالم به معنای آگاهی خواستن و پرسیدن ازچیزی است .اکثر خریدهای
مؤسسات در قالب استعالم بها صورت میگیرد .مسئول خرید مؤسسه با در نظر
گرفتن صالح مؤسسه ،پس از شناسایی فروشندگان کاال« ،استعالم بها» را انجام
میدهد.
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استعالم بهای کاال را میتوان از طریق ارائه فرمهای مخصوص به چند فروشنده و
یا از طریق نرم افزار اتوماسیون استعالم بها انجام داد استعالم بهای کاال حداقل از
سه فروشنده الزامی است.

فرم استعالم بها شامل تمامی مشخصات کاال ،تعداد ،بهای واحد ،نشانی فروشنده،
مدت اعتبار استعالم ،شرایط حمل و محل مهر و امضای فروشنده است .تا این
مرحله ،هیچگونه ثبتی دردفاتر مالی مؤسسه ایجاد نخواهد شد.
تذکر

در مؤسسات عمومی خریدهای کالن یا با تعداد و مبال زیاد از طریق مناقصه
صورت میگیرد .لذا مسئول خرید یا واحد خریدکننده باید با ارائه تمامی اطالعات
کاالی مورد نیاز خود در روزنامه ،امکان شرکت کردن همه فروشندگان آن نوع
کاال را فراهم آورد .همچنین شرکت میتواند با بررسی قیمتها و شرایط
شرکتکنندگان ،کاالی مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت
خریداری کند.
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چند نکته در مورد استعالم بها:
در برخی از شرکتها آییننامه معامالت وجود دارد و تمامی موارد انجام تشریفات
خرید یا فروش را مشخص کردهاند .اما نبود سیستم مناسب کنترلهای داخلی
باعث سوء استفاده خواهد شد .این موارد عبارت است از:
 مسئول خرید معموالً سعی میکند از منابعی که در دسترستر است برایاستعالم استفاده کند.
امکان دارد مسئول خرید از مراکزی که «اشانتیون» میدهند ،خرید کند یاقیمتها را در اختیار رقبای مؤسسه قرار دهد که این کار باعث ضربه زدن به
مؤسسه خواهد شد .لذا مسئول استعالم باید از ارزشهای اخالقی باالیی برخوردار
باشد(فعالیت ص.)0
 برخی از منابع خرید وجود دارند که چندین مُهر مختلف دارند و ممکن استمأمور خرید به همان یکجا مراجعه کند و  3فقره استعالم را از همانجا دریافت
کند.
 در بسیاری موارد ،کیفیت کاالها در استعالم به درستی مشخص نمیشود وقیمتها با کیفیت مطابقت ندارد.
پیشفاکتور:
عبارت است از سیاهه خریدی که فروشنده از مبدأ به عنوان پیشنهاد فروش یا
تعیین ارزش کاال یا خدمات و شرایط فروش با تعیین مدت اعتبار به درخواست
خریدار و به نام وی صادر میکند باید مرکز تهیه و توزیع مربوط آن را تأیید کند.
تفاوت پیشفاکتور و فاکتور فروش:
 -1پیشفاکتور در حکم سند فروش کاال نیست و فقط اعالم قیمت است ،امّا
فاکتور فروش در حکم فروش است.
 -2صدور پیشفاکتور هیچ تأثیری در موجودی انبار و حساب اشخاص ندارد و
فقط برای چاپ استفاده میشود ،ولی فاکتور روی موجودی انبار تأثیر میگذارد.
 -3در پیشفاکتور ،کنترلی بر روی موجودی کاال صورت نمیگیرد و حسابدار
میتواند به هر میزان که میخواهد برای یک کاال پیشفاکتور صادر کند.
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پیشفاکتور سندی است که از سوی فروشنده مهر و امضا میشود و طی آن شرح
مختصری از شرایط معامله به اطالع خریدار میرسد و ابزاری برای انتقال اطالعات
از فروشنده به خریدار است.
پیشفاکتور شامل موارد زیر است:
نام ،نشانی و مشخصات کامل فروشنده.
مشخصات دقیقی از کاال یا خدمات مورد معامله.
حجم مبادله و تعداد یا وزن محموله پیشنهادی.
قیمت و شرایط پرداخت بهای کاال از سوی خریدار.
زمان ،مکان و شرایط تحویل.
مدت زمان اعتبار پیش فاکتور.
سایر نکات اساسی و مهم از نظر طرفین مثل حمل و نقل.
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پیشفاکتور همراه با درخواست خرید کاال به واحد تدارکات و خرید ارسال میشود.
واحد مزبور نیز پس از بررسی و تأیید مشخصات فنی ،قیمت و سایر شرایط پیش
فاکتور ،تخصیص منابع مالی الزم برای خرید کاالی مذکور را درخواست میدهد
و پس از تخصیص منابع ،به عقد قرارداد و خرید کاال از فروشنده اقدام میکند.
گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده:
به موجب ماده  10قانون مالیات بر ارزش افزوده « مؤدّیان مکلفند به ترتیبی که
سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم مینماید ،نسبت به ارائه اطالعات
درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند».
این گواهی یکی از مجوزهای فعالیت در این نهاد مالیاتی و معیار شناسایی مؤدیّان
مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده این گواهینامه ،بهصورت  1ماهه
یا یک ساله صادر میشود .بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی
ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی هستند .تمامی خریداران موظفند هنگام
پرداخت مبل مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان ،گواهینامه
ثبت نام را از آنها درخواست کنند و پس از رؤیت آن و اعتبار تاریخ ،این مالیات را
بپردازند .دریافت این مبل با مجوز سازمان مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا است.
بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه دوره  3ماهه مالیات بر ارزش افزوده میتوانید
نامهای بنا به درخواست آن سازمان تنظیم کنید و برای گرفتن مجوز فوق اقدام
نمایند.
صدور گواهینامه ثبت نام مؤدّیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت
الکترونیکی انجام میشود.
بر اساس دستورالعمل معاونت مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراهم آمدن امکان
صدور گواهینامه ثبت نام مؤدّیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه
الکترونیک به نشانی  ،www. evat. irلذا از ابتدای سال  04صدور گواهینامه
مذکور صرفاً از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان پذیر
خواهد بود.
شرایط صدور گواهینامه ثبت نام:
 -1ثبت نام نهایی مؤدّی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی
 www. tax. gov. irو تکمیل ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به
نشانی .www. evat. ir
-2درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط
مؤدّی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده.
 -3راستیآزمایی و تکمیل اطالعات پرونده مؤدّی مطابق دستورالعمل.
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 -4ارائه تمامی اظهارنامههای دوره های مشمولیت مؤدّی که تاکنون رسیدگی
نشدهاند.
 -5پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی
شده

.

بررسی اعتبار ثبت نام تأییدشده :برای بررسی اعتبار ثبت نام کنندگان در سامانه
مالیات بر ارزش افزوده میتوانید از وبگاه/تارنمای اداره دارایی استفاده کنید.
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سفارش خرید:
مسئول خرید پس از بررسی استعالمهای انجام شده و انتخاب بهترین شرایط،
فرمی به نام سفارش خرید به فروشنده ارسال میکند .این فرم دارای اکثر اطالعات
درج شده در استعالم بها است و از آنجا که فروشنده قبالً با ارائه استعالم بها با
تمامی شرایط موافقت کرده است ،لذا کاال را با توجه به سفارش خرید ارسال
میکند.
سفارش خريد كاال
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.
اسم و آدرس فروشنده :
شماره فروشنده .......... :
شماره در خواست ........ :
مقدار

رديف

مبدأ ........... :
كارخانه ................... :
مقصد ........ :
تاريخ تحويل :
شرايط پرداخت :

واحد

شماره كاال

توضيحات

مشخصات كاال قيمت واحد

تاریخ تحویل کاال:

محل تحویل کاال

بسته بندی:

نحوه پرداخت
مهرو امضا فروشنده کاال
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مهرو امضا خریدار

تاريخ ........... :
شماره ........... :
محل تحويل :
قيمت كل

حسابداری خرید و فروش کاال

رسید انبار:
رسید انبار یا قبض انبار از فرمهای رایج و مهم انبار است که بیانگر دریافت جنس
و تحویل به انبار است که توسط انباردار تکمیل می گردد.

در موقع رسیدن کاال به انبار مراحل زیر انجام میگیرد:
 -1انباردار در هنگام تحویل کاال ،فرم رسید انبار را در دو نسخة سفید ضخیم و
رنگی نازك تنظیم میکند و پس از امضا ،نسخة اول سفید ضخیم را به واحد
تدارکات میفرستد و نسخة دوم رنگی را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی میکند.
 -2واحد تدارکات کنترلهای الزم را بر روی نسخه اول رسید انبار انجام میدهد
و سپس آنرا همراه فاکتورها و مدارك دیگر به حسابداری میفرستد.
 -3حسابداری پس از رسیدن مدارك از واحد تدارکات ،آنها را با نسخه اول رسید
انبار مقایسه میکند و عملیات مالی الزم را انجام میدهد و سپس نسخه اول رسید
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انبار به همراه مدارك دیگر ،حسب مورد ،بایگانی یا به حسابداری دفتر مرکزی
ارسال میکند.
رسید موقت انبار:
فرمی است موقت که ارزش آن تا زمان صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از
آن استفاده میشود که انجام فرایندی برای امکان صدور رسید قطعی الزم باشد.
رسید موقت انبار برای کنترل اقالم از نظر مقداری و کیفی قبل از برگ رسید دائم
صادر میشود .این فرم از نظر حسابداری مبنای انجام عملیات نیست.
معموالً تحویل کاالی خریداری شده در معامالت متوسط و عمده پس از تنظیم
صورت جلسه انجام میشود .باید توجه داشت که فرم سفارش کاال ،فاکتور
فروشنده و گزارش تحویل کاال و قبض انبار باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد.
هرگاه کاالیی به انبار وارد میشود ابتدا رسید موقت صادرمیگردد و بعد از
کنترلهای الزم ،رسید دائم صادر میشود.
رسيد موقت ان بار
شماره رسيد موقت ........ :
تاربخ صدور رسيد........ :
رديف

كدكاال

شرکت................... :
انبار...................... :
شماره برگ
شرح كاال
درخواست

تاريخ درخواست كاال..................... :
تاريخ خريد كاال.......................... :
واحد اندازه گيري

مقداريا تعداد

مالحظات

اقالم فوق تحت بارنامه شماره  ..................... :توسط آقاي  .......................... :با وسيله نقليه ...............
درتاريخ ..............................دريافت گرديد .امضاء دريافت كننده ................. :تاييد سرپرست انبار .........
توزيع نسخ:

.1انبار  :آبي  .2تحويل دهنده  :سفيد

فرم رسید موقت بیانگر این است که جنس به انبار رسیده و تحویل انباردار شده
است ولی به دالیلی مانند نرسیدن کامل اجناس ،تحویل قطعی نشده است .فرم
رسید موقت دارای کاربردهای زیر است:
الف) نگهداری اطالعات کلی اقالم وارد شده هنگامیکه بررسی دقیق اقالم به
سرعت امکان پذیر نباشد.
ب) به عنوان رسید موقت در دست تحویل دهنده است.
ج) مبنای پرداخت پس کرایه حمل است.
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نکته

برای حصول اطمینان از کیفیت کاالی خریداریشده ،از واحدکنترل کیفیت (در
صورت وجود) درخواست میشود نظرات کارشناسی خود را با استفاده از فرم
کنترل کیفیت اعالم کند.

در این مرحله ،واحد کنترل کیفیت ،کاال را از لحاظ مطابقت با اصول و مالكهای
پذیرش کاال بازبینی میکند و در صورت ناهمخوانی ،مراتب را اعالم میکند تا
مسئول انبار فرم کاالی ناپذیرفتنی را تکمیل کند و به مسئول تدارکات یا خرید
ارجاع دهد.
فرم كاالي غ ير قابل قبولان بار
شماره .................
تاريخ .................
رديف

كدكاال

شرکت................................. :
انبار.................................... :
شرح كاال

واحد

شماره سفارش خريد كاال .........................
نام موسسه فروشتده .............................
آدرس و تلفن فروشنده ...........................
تعداد

علت عدم قبول كاال توسط انبار

نام و امضاي انباردار  .................نام اقدام كننده ....................
نام تحويل دهنده .......................
نتيجه اقدام كننده .................
نام و امضاي انبار دار در زمان برگشت كاال ........................
توزيع نسخ :

.1تداركات  :سفيد  .2انبار  :زرد

رسید دائم انبار
پس از کنترل اجناس خریداریشده و تطبیق آنها با اسناد مربوط و تأیید مقامات
مسئول ،تحویل دائم صورت میگیرد.
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رسيد دائم ان بار
نام فروشنده.............................. :
شماره سند حسابداري.................... :
تاريخ سند حسابداري..................... :

شماره سفارش خريد  ................................ :شرکت................ :
شماره رسيد موقت  .................................. :انبار................... :
تاريخ صدور رسيد دائم.............................. :
تاريخ صدور رسيد موقت............................ :
توسط حسابداري تكميل گردد
شماره
شماره
شماره
واحد مقدار يا تعداد
شرح كاال
مبلغ كل
ترخ
كاال
رديف درخواست

توسط انبار تكميل ميگردد.
اقالم فوق تحت بارنامه شماره ........................
كاميون ...............تحويل گرديد .تحويل گيرنده ................
خير
آري
در كارت سفارش ثبت شد
تاييد سرپرست انبارها دركارت موجودي ثبت شد
در كارت دارايي ثبت شد
دركارت سفارش ثبت شد
دركارت حسابداري ثبت شد

مالحظات

توسط حسابداري تكميل گردد.
امضاء ..............
تكميل كننده :نام ...................

توزيع نسخ :

آري

خير

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

هنگام رسید کاال به انبار ،این فرم به منزلة تأیید تحویل کاال است و توسط انبار
تنظیم میشود .رسید انبار دارای کاربردهای زیر است:
الف) اعالم و تأیید رسید اقالم وارد شده به انبار وذکر مشخصات اقالم.
ب) اعالم رسید محمولههای برگشتی از فروش به انبار محصول.
ج) اعالم رسید اقالم امانی به انبار.
د) قیمتگذاری اقالم وارده.
ه) ثبت کارتهای موجود و حسابداری آنها.
برگ رسید انبار به صورت زیر تکمیل میشود:
 تاریخ :تاریخ صدور برگ و رسید انبار شماره :شماره مسلسل برگ رسید انبار شماره برگ درخواست خرید :شماره برگ درخواست خریدی که کاال طی آنسفارش داده شده است.
 شماره کاال :شمارههایی که کاال تحت آن در انبار نگهداری میشود. مقدار :مقدار کاالی رسیده قیمت واحد :قیمت واحد کاال -قیمت کل :قیمت کل کاال
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رسید انبار مستقیم
در مواقعی که جنس خریداریشده مستقیماً و بدون ورود به انبار ،به محل مصرف
تحویل داده شود ،از فرم رسید انبار مستقیم استفاده میشود (مانند مصالح
ساختمانی).
مراحل و نحوة استفاده از فرم «رسید انبار مستقیم» به شرح زیر است:
پس از تحویل جنس به مصرف کننده که معموالً با نظارت مستقیم انباردار باید
صورت گیرد ،انباردار موظف است که کاال یا جنس را با نسخة سفارش خرید و
بارنامه مطابقت دهد و سپس رسید انبار مستقیم را صادر کند.
در این موارد ،این فرم نقش قبض انبار و «حوالة انبار» را خواهد داشت .با توجه
به فرم رسید انبار مستقیم ،تمامی عملیات مربوط به ورود و خروج کاال در کارتها
و دفاتر انبار منعکس میگردد.
رسید انبار مستقیم پس از صدور ،توسط تحویل دهنده و نمایندة بخش مصرف
کننده تأیید و امضا میشود.
فرم رسید انبار مستقیم در چهار نسخه به شرح زیر تنظیم و توزیع
میشود.
نسخه اول ن حسابداری
نسخه دوم ن تدارکات
نسخه سوم ن بهانضمام نسخه دوم سفارش خرید به انبار
نسخه چهارم ن مصرف کننده
در بعضی از مؤسسات ،فرم رسید انبار مستقیم به امور مالی ارسال میشود و در
کاردکس حسابداری انبار ثبت میگردد و عملیاتی در انبار انجام نمیشود.
رسيد ان بار م ستقيم ( اقالم غ ير ان بار )
شرکت ......................... :

.........................
تاريخ :
.........................
شماره:
نام فروشنده......................... :

شماره سفارش اعتبار ......................... :
شماره سفارش خريد......................... :
خريد خارجي
خريد داخلي
تحويل گيرنده نهايي ......................... :

توسط انباردار تكميل شود
رديف

توسط حسابداري تکميل شود

شماره

نام واحد ..................................... :
شرح كاال

واحد

مقدار

شماره كاال

نرخ

مبلغ

هزينه

تحويل گيرنده  ................. :تكميل كننده  .................. :تاييد سرپرست انبار ................... :
نام  ..............................:نام  ............................ :نام ..................................... :
امضاء  ......................... :امضاء  ........................ :امضاء ................................. :
توزيع نسخ :

نام :

امضاء :

در كارت سفارش ثبت شود
در كارت معين هزينه ثبت شود
در كارت داراي ي ثبت شود

.1سبز  :سرپرست انبار  .2سفيد  :حسابداري  .3آبي  :درخواست كننده  .3نارنجي  :تداركات
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سیستم کنترل داخلی
سیستم کنترل داخلی ،مجموعه ،سیاستها و روشهایی است که مدیریت واحد
اقتصادی برای اطمینان نسبی از ادارة امور واحد اقتصادی به گونهای منظم و
اثربخش به کار میگیرد .سیستم کنترل داخلی موضوعاتی فراتر از آنچه مستقیماً
به نقش سیستم حسابداری مربوط میشود ،در بر میگیرد.
اهداف برقراری سیستم کنترل داخلی عبارتند از:






حفاظت از دارایی ها در برابر تقلب و سوء استفاده.
پیشگیری و کشف تقلب و اشتباهات.
افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارك حسابداری.
تهیه به موقع صورتهای مالی قابل اعتماد.
حصول اطمینان از رعایت رویهها و دستورالعملهای مدیریت.

از آنجا که موجودیهای مواد و کاال یکی از اقالم با اهمیت دارائی است که به
راحتی میتواند دستخوش تحریف باشد ،استقرار سیستم مناسب کنترل که خرید
و فروش و جریان کاال ،یکی از الزمات اداره صحیح و کارامد مؤسسات بازرگانی و
تولیدی است .خرید ،دریافت کاال ،انبار کردن مواد وکاال و ارسال آن وظایفی عینی
است که بهطور مستقیم بر موجودیهای مواد و کاال اثر میگذارد .مؤسسات
بازرگانی مختلف بر حسب حجم و نوع معامالت و اندازه و شکل حقوقی ،سازمان
متفاوتی را برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به خرید کاال ایجاد میکنند .در
واحدهای اقتصادی کوچک ،به دلیل محدود بودن تعداد کارکنان شاید امکان
تفکیک وظایف فراهم نشود و یک نفر به تنهایی وظایف و مسئولیتهای مربوط به
خرید را به عهده داشته باشد .اما در واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ که امکان
استقرار کنترلهای داخلی وجود دارد ،هر یک از فعالیتهای مربوط به خرید به
اشخاص یا دوایر مختلفی واگذار میشود .ممکن است مخارج استقرار سیستم
کنترل بیشتر از منافع حاصل از آن باشد .از این رو ،سیستم کنترل داخلی هر
مؤسسه باید به متناسب با نیازهای آن طراحی و اجرا شود.
برای دستیابی به یک سیستم کنترل داخلی مناسب در ارتباط با خرید ،باید تقسیم
و تفکیک وظایف افراد و قسمتها به نحوی صورت گیرد که وظایف مربوط به
خرید ،دریافت و ثبت کاال به افراد و واحدهای مختلفی واگذار شود.
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وظیفه هر یک از این واحدها را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
وظیفه خرید :تهیه و تحصیل کاال باید به یک واحد مستقل واگذار شود.
وظیفه دریافت کاال :تمام کاالهای دریافتی شرکت باید توسط دایرهای دریافت
شود که از واحدهای خرید ،انبار و ارسال کاال مستقل باشد.
وظیفه انبار :واحد انبار پس از تحویل و دریافت کاال ،مقادیر دریافتی را باید
بازرسی و شمارش کند و سپس رسید دریافت آنها(رسید انبار) را به واحد
حسابداری ارسال نماید.
کنترل داخلی در خصوص دریافت کاال
در این خصوص باید بررسی شود که آیا برای همه کاالهای دریافتی ،رسید انبار و
برگه کنترل کیفی و یا رسید موقت انبار صادر شده است و این کاال وارد انبار شده
است یا خیر؟ آیا کاال از نظر کمیت و کیفیت آزمایش شده است یا خیر؟
برای مطالعه صحت عملیات فوق باید از طریق بررسی مراحل اجرایی ،عملیات
مربوط به گردش انبار ،کنترل شماره چاپی پیاپی رسیدهای انبار و سایر مدارك
را به دقت مشاهده و بررسی کرد.
به نکات ذیل باید توجه شود:
آیا تمامی برگههای رسید انبار کاال به موقع در اختیار کاردکسنویس انبار قرار
گرفته و در کارتهای انبار یا سیستم رایانهای ثبت شده است؟
آیا همه برگههای رسید انبار کاال به منظور ثبت در کارتهای حسابداری انبار
تحویل داده شده است؟
آیا روش محاسبه به عنوان رویه جاری قیمت گذاری در سازمان وجود دارد تا به
نحو درستی قیمتها در کارتهای حسابداری انبار درج گردد؟
آیا برگههای رسید انبار با صورتحسابهای فروشندگان و دستور پرداخت مربوط
همراه با مدارك مثبته دیگر به منظور مقابله با موجودی کاال وجود دارد؟
آیا در مواردی که کاال از سایر انبارهای سازمان دریافت میشود ،برگههای رسید
انبار با برگههای انتقال کاال و بارنامههای مربوط مقابله شده است؟
آیا در صورتی که اجناس به انبار برگشت شود ،روش تهیه و تصویب برگه برگشت
به انبار و انتقال آن به نحو درستی انجام میگیرد و میتوان آنها را با اسناد
حسابداری مربوط ،مورد رسیدگی و آزمایش قرار داد؟
سیستم تدارکات الکترونیک چیست؟
مدیریت فرایند تدارکات ،به عنوان یکی از فرایندهای زنجیره تأمین با هدف تهیه
کاالی مورد نیاز با کمترین هزینه و در بهترین شرایط زمانی ،مکانی ،کمی و کیفی
جایگاه ویژهای در مدیریت کسب و کار دارد .در یک نگاه کلی ،فرایند تدارکات از
مرحله شناسایی نیازمندیها تا دریافت کاالی خریداریشده ،برای رفع نیازهای
مؤسسات را شامل میشود .به دلیل ارتباطی که بین این فرایند و دیگر فرایندهای
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زنجیره تأمین وجود دارد ،هرگونه بهبود در آن ،میتواند بر عملکرد کسب و کار و
حتی کل زنجیره تأثیر بگذارد .در هر فرایند تدارکات سه جزء اصلی وجود دارد که
عبارت است از :خریدار ،فروشنده و موجودیت مورد معامله هر یک از این موارد
دارای ویژگیهایی هستند و به نحوی در تصمیمات ظاهر میشوند.
اینترنت فرصتهای بسیاری را برای بهبود فعالیتهای زنجیره تأمین به خصوص
در حوزه تدارك فراهم کرده است .یکی از این زمینههای نوظهور ،تدارکات
الکترونیک است .استفاده از اینترنت برای انجام فرایندهای تأمین و تدارکات را
تدارکات الکترونیک مینامند .با استفاده از راهحلهای ارائهشده در زمینه تدارکات
الکترونیک میتوان فعالیتهای تدارك را در طول زنجیره یکپارچه کرد .تدارکات
الکترونیک با استفاده از تکنولوژی اینترنت فعالیت خرید و تأمین را در سازمانها
مکانیزه میکند .با توجه به این که بسیاری از سازمانها درصدد کاهش هزینههای
ستادی و مدیریتی خود هستند و به مدیریت جریان نقدی به نحو مطلوبتر عالقه
دارند ،سیستمهای تدارکات الکترونیک میتوانند به عنوان ابزارهایی کارا و مؤثر
در این زمینه مطرح شوند .تدارکات تهیه و خرید اقالم و تجهیزات مورد نیاز است
و میتواند موارد انتخاب تأمینکننده ،ثبت و بررسی نیازها و درخواستهای خرید،
تأیید سفارشها ،پردازش سفارش خرید ،اقدام برای به اجرا گذاردن سفارشها،
هماهنگی پرداخت قیمت اقالم ،بارگیری و دریافت اقالم را شامل شود .در واقع
تدارکات الکترونیک انجام امور یادشده از طریق اینترنت است.
تعاریف مختلفی از سیستم تدارکات الکترونیک به عنوان بخشی از تجارت
الکترونیک مطرح شده است .بر اساس انتشارات بررسی شده از گروه تحقیقاتی
فناوری اطالعات ،تدارکات الکترونیک اساساً یک سیستم کاربردی خرید و تدارك
مبتنی بر اینترنت ،اینترانت یا سرویس میزبانی است که جریان خرید شرکای
تجاری را آسان میکند ،بهرهوری تجارت را از طریق زنجیره تأمین باال میبرد و
تواناییهای استراتژیک تجارت الکترونیک را در دنیای اینترنت فراهم میسازد .به
بیان دیگر ،سیستمهای تدارکات الکترونیک ،در راستای بهدست آوردن مواد و
قطعات از طریق وب یا بهکارگیری استانداردهای سنتی تبادل الکترونیک اطالعات،
برای ساخت داخلی (تهیه مستقیم) یا تدارکات و تجهیزات اداری (تهیه
غیرمستقیم) استفاده میشود .به بیانی دیگر ،تدارکات الکترونیک ،تکنولوژی است
که برای تسهیل تهیه کاالها به وسیله سازمانهای تجاری یا دولتی از طریق
اینترنت طراحی شده است .تدارکات الکترونیک خرید و فروش ،تدارکات و خدمات
میان مؤسسات یا مؤسسات با مشتری از طریق اینترنت است .وب سایتهای
تدارکات الکترونیک به کاربران شناختهشده و امکان جستوجوی فروشندگان و
خریداران کاالها و خدمات را میدهند .به عبارتی دیگر ،سیستمهای تدارکات
الکترونیکی بهطور معمول کامالً مبتنی بر وب هستند و از طریق اینترنت کنترل
و هدایت میشوند و کامالً خودکار هستند .این سیستمها جریان تأمین کاال و
خدمات را بین تأمینکننده و خریدار کامالً یکپارچه میکنند .ارائه اطالعات به
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موقع و مفید در راستای افزایش اثربخشی تصمیمات خرید نیز از دیگر مزایای این
سیستمها است.
در تصاویر زیر دو نمونه از فرم استعالم بهای الکترونیک ارائه شده است:
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مدیریت فروش چیست ()Sale Management؟
فروش را میتوان یکی از ارکان اساسی فعالیت در مؤسسات بازرگانی دانست و
بدین خاطر است که اجرای سیاستها و راهکارهای شایستة فروش ،بسیار حساس
و سرنوشتساز تلقی میشود .مدیریت فروش به برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت
و کنترل نیروی فروش تاکید میکند .برای درك اهمیت مدیریت فروش ،ابتدا باید
مشخص کرد فروش چیست؟
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تعریف فروش:
فرایند معرفی یک محصول و مشخصات آن به مشتری برای انتخاب درست .به
عبارت دیگر ،هرگونه فعالیتی که برای ترغیب مشتری به خرید کاال طراحی
میشود و میتواند مستقیماً به واسطه افراد و یا از طریق تلفن ،رایانامه و سایر
رسانههای ارتباطی صورت پذیرد.
همچنین فروشندگی حرفهای پیچیده و قابل تأمل است .موفقیت در این حرفه
درگرو برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با
دیگران است .برخالف تفکرات رایج ،فروشندگی ،مجبور کرد مشتری به خرید
نیست .فروشنده حلقه ارتباطی زنجیره سازمان با مشتری است .فروشنده کسی
است که نیاز مشتری را درك کند ،به منظور انتخاب صحیح ،مشتری را صادقانه
راهنمایی نماید و سرانجام قادر باشد توافق و اعتماد مشتری را برای خرید جلب
کند.
فروش کاال:
فروش کاال در اجرای سفارش رسیده از طرف خریداران انجام میشود .این سفارش
در خردهفروشیها به شکل شفاهی و در مؤسسات بزرگتر به طور کتبی صورت
میگیرد .فروش کاال مهمترین منبع درآمد مؤسسات بازرگانی است.
حالتهای فروش کاال در مؤسسات بازرگانی به شکلهای زیر است:
داخلی :در صورتی که محصول برای فروش داخل کشور از انبار خارج میشود.
خارجی :در صورتی که محصول برای فروش خارج از کشور از انبار خارج میشود.
مصرف :در صورتی که محصول برای مصرف در داخل مؤسسه ،از انبار خارج
میشود.
تخفیفی :در صورتی که محصول به عنوان تخفیف تعدادی به مشتری ،از انبار
خارج میشود.
هدیه :در صورتی که محصول به عنوان هدیه از انبار خارج میشود.
فرایند فروش شامل سه مرحله زیر است:
 .1درك نیازهای مشتری
 .2ارائه راه حلی برای رفع این نیازها
 .3کسب رضایت مشتری
کاالها و خدمات توسط مؤسسات تولید و روانه بازار میشوند و با انجام عملیات
فروش توسط فروشندگان به دست خریداران میرسند .فروشندگان نقش پل
ارتباطی بین تولیدکننده و مصرفکننده را ایفا میکنند ،لذا فعالیتهای
فروشندگان باید توسط مدیران فروش برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل
شود.
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وظایف مدیر فروش چیست؟
وظایف مدیر فروش شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،گزینش نیروی انسانی ،هدایت
و کنترل نیروهای تحت سرپرستی خود است.
مدیر فروش باید اهداف فروش را مشخص کند آنها را با اهداف بازاریابی و نیز
اهداف کل مؤسسه هماهنگ سازد .به عبارت دیگر ،اهداف بازاریابی مؤسسه به
اهداف فروش تبدیل میشوند .اهداف فروش نیز حجم فروش را با توجه به هر خط
تولید تعیین میکند .اهداف فروش را میتوان برحسب مبال فروش یا واحدهای
فروشرفته تعیین کرد .این اهداف را میتوان بر مبنای مناطق فروش ،انواع
مصرفکنندگان و دورههای زمانی نیز تقسیم بندی کرد .به عالوه باید اهداف را
همواره ارزیابی ،نظارت ،کنترل و در صورت لزوم تعدیل کرد ،تا از طریق فروش،
سود کافی حاصل گردد.
برنامهریزی
مدیران فروش ابتدا باید به برنامهریزی فروش بپردازند .فرایند برنامهریزی عبارت
است از مجموعهای از تصمیمات به هم پیوسته که در نهایت تصویر تمامنمایی از
مراحل عملیات را ارائه میکند .برنامهریزی فروش باید با برنامهریزی کلی مؤسسات
هماهنگ و در قالب چهارچوب آن باشد.
برنامهریزی به معنای دوراندیشی و پیشبینی راهحلهای احتمالی آینده است.
یکی از اهرمهای مهم برنامهریزی فروش که مدیران فروش میتوانند از آن استفاده
کنند ،تدوین بودجه دقیق فروش ،هزینه های توزیع و فروش ،تعیین مناطق فروش
و ایجاد سهمیههای فروش برای فروشندگان است .مدیران فروش برای تدوین
بودجه فروش باید دست به پیشبینی بزنند .پیشبینی فروش یک تخمین از
فروشهای نقدی یا واحدهای فیزیکی بر پایه یک دوره زمانی معین در آینده است
که تحت یک برنامه بازاریابی طراحیشده و مجموعه مفروضاتی از شرایط و عوامل
محیطی انجام میگیرد .اساساً پیش بینی و بودجه فروش پایة تمامی برنامه
ریزیهای عملیاتی یک مؤسسه است.
سازماندهی
دومین وظ یفه مدیر فروش سازماندهی است که نسبت به مسائل موجود در
فعالیتهای تجاری و بازرگانی کاری دشوار و حساس و نیازمند دانش و تجربه باال
است .سازماندهی زمانی به درستی انجام میشود ،که فرایند طرحریزی به دقت
انجام شود و اهداف مؤسسه به طور عام ،و اهداف بخش فروش بهطور خاص
مشخص شده باشد.
مدیر فروش باید به خوبی بخش خود را سازماندهی کند تا به نحو مطلوب و مؤثری
وظایف متعدد و متنوع این بخش به انجام رسد .زمانی که ساختار سازمانی بخش
فروش به خوبی طراحی شود ،خطوط گزارشدهی و روابط کاری ،مسئولیتها و
اختیارات ،تفویض آنها ،روشها وکنترل ها مشخص خواهد شد .مجموع این عوامل
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موجب میگردد تا تیم فروش با یکدیگر به خوبی همکاری کنند و در جهت اهداف
شرکت به نحو موثری حرکت نمایند.
تأمین نیروی انسانی
فروش عملی است که به نیروی انسانی نیاز دارد و خدمات کامپیوتری نمیتواند
آن را از انسان بینیاز کند .چنانچه قرار باشد عملیات فروش به نحو مطلوبی صورت
گیرد ،در درجه اول تواناییها ،دانش ،معلومات و کوشش جمعی افراد استخدامشده
در بخش فروش اهمیت مییابد.
موفقیتآمیز بودن عملیات فروش به انتخاب و گزینش صحیح فروشندگان بستگی
دارد؛ بنابراین مدیر فروش باید به امر انتخاب و به کارگیری ،آموزش و سیستم
پرداخت حقوق و مزایای فروشندگان بسیار توجه کند .مدیر فروش برای تأمین
نیروی انسانی مورد نیاز به برنامهریزی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند نیروی
متخصص مورد نیاز خود را به نحو مطلوب انتخاب کند.
یکی از موضوعات مهم در برنامهریزی نیروی انسانی ،آموزش است .مدیران فروش
با برگزاری دورههای آموزشی مختلف سعی میکنند که شناخت فروشندگان از
ساختار موسسه ،محصوالت ،اهداف و برنامهها ،مشتریان و شیوههای فروش افزایش
یابد.
•هدایت
وظیفه دیگر مدیر فروش ،مدیریت نیروی فروش است .او باید نیروهای انتخاب
شده برای پستهای مختلف بخش فروش را به گونهای هدایتکند که به نحو
مطلوبی انتظارات مؤسسه را برآوردهکند.
اصوالً مدیران فروش با تخصیص مناطق فروش و سهمیه فروش برای فروشندگان
میتوانند فرایند عملیات فروش آنها را هدایت کنند.
•کنترل
برای اطمینان از اینکه فعالیتهای نیروی فروش در چهارچوب برنامهریزی انجام
شده صورت میپذیرد ،از کنترل فرایند مدیریت فروش استفاده میشود .کنترل به
معنای مقایسه نتایج بهدست آمده با نتایج مورد انتظار و بررسی دالیل مغایرت
آنها است.
فرایند مدیریت فروش
بهطور کلی فرایند مدیریت فروش شامل  5مرحله زیر است:
 -1تعریف و ایجاد پایگاه اطالعاتی به منظور جمع آوری اطالعات مربوط به فروش
در این گام با مطالعه دادههای مربوط به فروش محصوالت مختلف مؤسسه ،پایگاه
اطالعاتی تعریف و ایجاد میشود .در این پایگاه تمامی اطالعات الزم جمع آوری
میشود.
-2تحلیل اطالعات و بهدست آوردن روندهای مختلف
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در این مرحله با انجام تحلیلهای مختلف بر روی دادههای فروش ،روندهای
مختلف بهدست می آید .در این گام از تکنیکهای مختلف آماری برای تحلیل
اطالعات استفاده می شود.
-3پیشبینی فروشهای آتی بر اساس روندهای قبلی
در اینجا براساس روندهای قبلی ،میزان فروشهای آتی تخمین زده میشود .اهداف
بازاریابی موسسه نیز در تعیین این میزان دخالت دارد.
-4تعیین سهمیه و مناطق فروش
در این مرحله بازار هدف مؤسسه به مناطق مختلف تقسیم میشود و بر اساس این
مناطق سهمیه فروش تعیین خواهد شد.
 -5تعیین تعداد فروشندگان و عامالن فروش
در مرحله پایانی تعداد فروشندگان و عامالن فروش بر اساس سهمیههای فروش
تعیین میشوند.
روشهای فروش کاال:
فروش نقد ):(cash sale
معاملهاى است که براى تسلیم کاال و پرداخت بهاى آن موعدى در آینده مقرر
نشود و تحویل کاال از طرف فروشنده و پرداخت بهاى آن از طرف خریدار به طور
همزمان باشد .اغلب فروشگاهها و خرده فروشان ،کاالهاى خود را نقدى مىفروشند.
دریافت وجه در این نوع معامالت از طریق واریز به صندوق فروشگاه ،دستگاه posو
حواله اینترنتی صورت میگیرد.
فروش نسیه):(credit sale
معاملهاى است که کاال در زمان حال تحویل داده شود و براى پرداخت بهاى آن
موعدى در آینده مقرر شود و فروشنده موافقت کند که مبل را مدتى پس از
تحویل کاال از خریدار دریافت نماید.
فروش کاال و دریافت اسناد تجاری:
معاملهای که کاال به مشتری به تحویل داده شود و بهای آن از طریق دریافت سفته
یا چک مدت دار تسویه میگردد.
فروش اقساطی :
معاملهای است که کاال به مشتری به تحویل داده شود و خریدار تعهد کند در
سررسیدهای مشخص بهای کاال را به صورت اقساط پرداخت نماید .مانند فروش
کاال در تعاونیهای مصرف کارمندان که امکان دارد مبل اجناس فروختهشده به
صورت اقساط از حقوق خریداران (کارمندان) کسر گردد.
فروش کاال از محل پیشدریافتها:
تحویل اجناس به مشتریان از محل وجوهی که قبالً به صورت علیالحساب دریافت
شده بود .وجه دریافتی میتواند تمام یا بخشی از بهای کاال باشد.
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فروش کاال از محل بدهیهای مؤسسه:
در این نوع معامله ،مؤسسه بازرگانی اجناس خود را بابت بدهی قبلی خود به
مشتری یا بابت دریافت خدمات در گذشته ،به فروش میرساند.
فروش امانی:
واحدهای بازرگانی برای افزایش حجم فروش محصوالت خود و در نتیجه کسب
سود بیشتر ناچار به گسترش دامنه فعالیتهای خود در مناطق جغرافیایی دیگر
(اعم از داخل یا خارج از کشور) هستند .یکی از این راهها ،فروش امانی است .بدین
طریق که براساس قراردادی محصوالت خود را به صورت امانی در اختیار یک
شخص حقیقی یا حقوقی قرار میدهند تا به نمایندگی از طرف واحد بازرگانی،
کاالها را به فروش برساند .در این گونه موارد ،واحد بازرگانی فرستنده کاال ،آمر و
شخص یا مؤسسهای که کاال را به منظور فروش دریافت کرده است ،حقالعملکار
و کاالی ارسالی آمر که تصرف آن به امانت نزد حقالعملکار است ،کاالی امانی
نامیده میشود.
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تعیین قیمت فروش کاال:
قیمت یک کمیت عادی است که ارزش مبادله کاالیی را در مقابل کاالهای دیگر
مشخص میکند .قیمتها در واقع بیانگر ارزش مبنی کاالها و خدمات هستند و از
این طریق امکان مبادلة آنها میسر میشود .بنابراین قیمت در مبانی نظری علم
اقتصاد جایگاه ویژهای دارد .دولتها عموماً در مقابل افزایش قیمتها عکسالعمل
نشان میدهند و سعی میکنند از طریق نظارت و یا اعمال سیاستها از افزایش
قیمتها و یا ایجاد تورم در کشور جلوگیریکنند .قیمتها در یک سیستم اقتصادی
وظایف متعددی را بر عهده دارند که مهمترین آنها به شرح زیر است:
 )1هدایت مصرفکنندگان
 )2ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان
 )3ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران
 )4قیمت و تخصیص منابع اقتصادی
روشهای مختلف قیمت گذاری
در مورد قیمتگذاری کاالها ،سه دیدگاه وجود دارد؛ مکانیزم بازار (قیمت
اقتصادی) ،بهای تمامشده (قیمت حسابداری) و قیمت بر پایة میزان کار اجتماعی.
در اکثر مؤسسات بازرگانی قیمتهای کاال بین دو حد پایین و باال و با توجه به
شرایط بازار توسط کارشناسان تعیین میشود ،حد پایین ،حدی است که در آن
هیچ سودی برای شرکت ندارد و حد باال ،حدی است که در آن هیچ تقاضایی برای
خرید کاال وجود ندارد .بهای تمامشده کاالی خریداریشده و حد پایین قیمت کاال
به همراه دریافتهای ذهنی مصرفکننده ،حد باالی قیمت فروش را تعیین
میکند؛ لذا شرکت برای تعیین بهترین قیمت فروش در بین این دو حد باید
قیمتهای فروش رقبا و سایر عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شرایط بازار را مد
نظر قرار دهد.
اعتبارسنجی مشتریان:
فروش سالم به فروشی گفته میشود که به وصول مطالبات منجر گردد تا مطالبات
وصولشده به چرخه نقدینگی سازمان وارد شود .فروش بدون وصول ،هدیه دادن
است .مؤسسات سه هدف اصلی درند )1 :بقا  )2رشد  )3سود .این سه اصل زمانی
تحقق مییابد که فرایند فروش مؤسسه برنامهریزی شده باشد و طبق اهداف فروش
تعریف شده ،میزان فروش تحقق یابد و نهایتاً منجر به وصول مطالبات گردد.
وصول موفقیتآمیز مطالبات زمانی امکانپذیر خواهد بود که مراحل اعتبارسنجی
مشتریان به درستی و با دقت انجام شده باشد .در واقع اعتبار سنجی گام اول
وصول مطالبات و یک فعالیت هویتی ،حسی و ارتباطی است .اعتبارسنجی اندازه
گیری میزان قابلیت اعتماد به مشتری برای کاهش ریسک وصول نشدن مطالبات
است .در برخی نرم افزارهای مالی میتوان برای مشتریان سقف اعتبار تعیین نمود.
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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
امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» (ماده  103قانون مدنی).
قرارداد یا عقد عبارت ا ست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر
درباره انجام کاری توافق بکنند و مورد قبول آنها قرار گیرد .توافق دو یا چند نفر
جزء اصلی تعریف قرارداد است؛ برای مثال ،در خرید یک کاال دو نفر توافق میکنند
که یکی (فروشنده) کاالی خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری متقابالً پولی
به فروشنده پرداخت کند.
اجزا یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد عبارت است از:
 .1عنوان قرارداد
 .2طرفین قرارداد
 .3موضوع قرارداد
 .4مدت قرارداد
 .5مبل قرارداد
 .1محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد
 .0محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد
 .0حق فسخ
 .0هزینه انجام موضوع قرارداد
 .11فورس ماژور :عبارتست از واقعه پیشبینی ناپذیر که طرفین نتوانند مانع بروز
آن بشوند ،مثل وقوع سیل ،زلزله و یا جنگ که موجب تعطیلی بانکها و بازار شود
و یکی از طرفین نتواند به تعهدات مالی خودش به موقع عمل کند.
اهداف صدور قرارداد فروش کاال:
 قطعیکردن فروش کاالها یا خدمات سازمان به ارگانها و مؤسسات بزرگ. اعالم شرایط فروش به مشتری برای دریافت وجه از وی و ایجاد تعهد برایمؤسسه.
اصالحیه یا الحاقیه یا متمم قرارداد فروش:
در صورتی که طبق توافق خریدار و فروشنده ،نیاز باشد بر روی قراردادی اصالحات
تعدادی و یا ریالی انجام شود ،الزم است که بر مبنای قرارداد مورد نظر ،اصالحیه
یا الحاقیه قرارداد صادر شود .این اصالحیه ،خود به منزلة یک قرارداد جدید است.
مستندات فروش کاال:
برگ سفارش فروش کاال(درخواست فروش کاال):
درخواست فروش برای سرویسدهی بازاریابی فروش مشتریان استفاده میشود.
فرم درخواست فروش حاوی اطالعاتی از قبیل :تاریخ ،مرکز هزینه ،نام مشتری،
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واسطه مشتری ،نحوة فروش ،نحوة دریافت وجه ،مکان تحویل ،کد و مشخصات
کاال ،مقدار کاال ،قیمت و امثال آن است.

فاکتور فروش کاال:
انواع صورتحسابهای فروش:
ماده  10قانون مالیات بر ارزش افزوده لزوم صدور صورتحساب را تبیین کرده
است و بدین منظور صورتحساب مزبور با رعایت نکات مطرح شده در قانون نظام
صنفی و نیز رعایت استانداردهای حسابداری ،در دو قالب صورتحسابهای
عمومی فروش کاال و خدمات و همچنین ویژه ماشینهای فروش ( )posبرای
تمامی عرضه کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور اعالم شده
است.
صورتحساب عمومی فروش کاال:
صورتحساب فروش عادی است که در حال حاضر فروشندگان از آن استفاده
میکنند .اینگونه صورتحسابها توسط تمامی فروشندگان کاالها و ارائه
دهندگان خدمات کنه بنه عرضه کلی یا جزئی کاالها و خدمات اشتغال دارند،
صادر میشود .صورتحسابهای مذکور در معامالت بین فعاالن اقتصادی با
یکدیگر و همچنین بین فعاالن اقتصادی و مصرفکنندگان استفاده میشوند .این
صورتحساب برای خریداران به منزله فاکتور خرید است.
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فرم نمونه یک  -صورتحساب عمومی فروش کاال

صورتحسابهای ویﮋه ماشینهای فروش (:)pos
این صورتحسابها معمنوالً در فروشنگاههای عرضه کاال و یا ارائه خدمات برای
مصرفکننده نهایی صادر میشود .در هنگنام صندور این صورتحسابها
اطالعنات طنرف معامله (خریدار) معموالً در صورتحساب ثبت نمیشود .بنابراین
مالیات و عوارض پرداختی طی این صورتحساب برای خریدار اعتبار مالیاتی به
حساب نمیآید .بدیهی است چنانچه خریدار بخواهد از مالیات و عوارض ارزش
افزوده پرداختی به عننوان اعتبنار مالیناتی اسنتفاده کند ،یا باید از فروشنده صدور
صورتحساب نمونه شماره  1را درخواست کند یا اینکنه از فروشننده بخواهند تا
اطالعات کامل وی را به عنوان خریدار در صورتحساب نمونه شماره  2قید کند
و آن را با مهنر و امضا تأیید نماید .در صورتیکه صورتحساب صادرشده
دربرگیرندة کاالی معناف ،مشمول و یا بانرخهای متفاوت باشد و نیز در زمان تعلق
تخفیف که باید مبلن تخفیفات در هنر ردیف ذکر شود ،فروشنده باید
صورتحساب نمونه  1را به جای صورتحساب نمونه  2صادر کند.
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فرم نمونه دو  -صورتحساب عمومی فروش کاال
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عنوان صورتحسابهای عمومی:
تاریخ صورتحساب :منظور همان تاریخ صدور صورتحساب به تقویم هجری
شمسی است.
شماره سریال چاپی :شمارهای سریالی و چاپی است که بنگاه اقتصادی به
صورتحسابها اختصاص داده است و مختص همان بنگاه است شماره مزبور برای
دوره مالی دارای سریال (پی در پی) است و باید رعایت شود .در صورتحسابهای
دستی شماره سریال باید به صورت چاپی از قبل (در زمان چاپ) منظور شده
باشد .اما در صورتحسابهای رایانهای شماره سریال را میتوان از طریق رایانه در
صورتحساب درج کرد (تقدم و تأخر تاریخ و شماره فاکتورها نیز باید رعایت شود؛
برای مثال اگر فاکتور شماره  15در تاریخ  05/11/11صادر شده باشد ،فاکتور
شماره  11نباید در تاریخی قبل از  05/11/11صادر شده باشد).
اطالعات مربوط به فروشنده :اطالعات ضروری در بخش مشخصات فروشنده،
شامل :نام یا عنوان فروشنده ،شماره اقتصادی ،شماره شناسایی ملی (در مورد
اشخاص حقیقی) ،نشانی کامل و کد پستی ده رقمی.
اطالعات مربوط به خریدار :اطالعات ضروری در بخش مشخصات خریدار ،شامل:
نام یا عنوان خریدار ،شماره اقتصادی ،شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص
حقیقی) ،نشانی کامل و کد پستی ده رقمی.
اطالعات مربوط به مورد معامله :شامل کد کاال (این کد براساس استاندارد ملی
«ایران کد» تعیین و درج گردد) ،شرح کاال یا خدمت ،مقدار یا تعداد ،واحد اندازه
گیری ،مبل واحد ،مبل کل ،تخفیفات اعطایی ،مبل خالص فروش کاال و خدمات،
مبل مالیات ارزش افزوده ،کل مبل صورتحساب (فاکتور) .الزم به توضیح است
که مطابق قانون تمامی تخفیفات اعطایی نباید مأخذ مالیات قرارگیرد ،این
تخفیفات از مبل کل کسر میشود تا مبل خالص فروش بدست آید که مرجع
محاسبه مالیات و عوارض است.
مهر و امضای فروشنده و خریدار :در پایان باید صورتحساب دارای مهر و امضای
فروشنده باشد.
تعریف کیفیت :کیفیت یعنی شایستگی برای استفادة مخصوص .میزانی است که
یک محصول انتظارات مصرف کننده خود را برآورده میسازد.
تعریف کنترل :کنترل به معنی اعمال ضوابط و راهنماییها در مورد کسی یا
چیزی برای اطمینان از کسب نتایج مورد نظر است.
تعریف کنترل کیفیت :سیستمی است برای رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت
یک کاال و نگهداری آن با برنامهریزی دقیق ،استفاده از ماشینآالت و تجهیزات
مناسب ،بازرسی مستمر و عمل اصالحکننده هرگاه که الزم باشد.
تعریف دیگر از کنترل کیفیت :کنترل کیفیت عبارت است از اطمینان از تهیه
و تولید کاال و خدمات بر طبق استانداردهای تعیینشده .هدف از کنترل کیفیت،
رسیدن به سطح کیفیت معلوم با حداقل هزینه است.
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کنترل کیفیت روش منظمی است که به موجب آن،
 -1کیفیت اندازهگیری میشود.
 -2کیفیت با استانداردهای از پیش تعیین شده مقایسه میشود.
 -3اقدامی مؤثر برای کاهش اختالفات با استانداردها انجام میشود.
کیفیت یک کاال معموالا در رابطه با سه عامل زیر تعیین میشود:
الف)کیفیت طرح
ب)کیفیت انطباق(ساخت)
ج)کیفیت عملکرد
انواع استانداردها:
 -1استانداردهای ملی که شامل استانداردهای اجباری و تشویقی است.
 -2استانداردهای بینالمللی.
 -3استانداردهای منطقهای.
تصویر زیر مراحل و وظایف واحدهای مختلف یک مؤسسه بازرگانی در ارتباط با
کنترل کیفیت را نمایش می دهد:

حوالة انبار:
حوالة انبار به منزله مجوزی برای انباردار بهمنظور خروج محصول از انبار و تحویل
آن به مشتری است .مسئول انبار بعد از دریافت فرم درخواست کاال از انبار و
تحویل کاال به واحدهای متقاضی یا خریداران و خروج کاال از انبار اقدام به صدور
سند حواله میکند .این سند به منزلة تأیید نهایی خروج کاال از انبار است و در
حسابداری ثبت میشود.
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حواله ان بار
تاريخ حواله.......................:

شماره حواله(:سلاير چاپ شود)
تاريخ درخواست................ :
شماره درخواست ............... :
شماره
رديف

شركت .................. :
انبار .................... :

شماره
شماره
درخواست كاال

انباردار:
توزيع نسخ :

عنوان كاال

تحويل گيرنده :

سرپرست انبار:

كد قسمت مصرف كننده................................ :
علت درخواست ........................................ :
نام قسمت مصرف كننده ............................... :
نرخ جمع
نرخ واحد
مقدار
مالحظات
لاير
لاير
تحويلي

سرپرست قسمت مصرف كننده:

.1سفيد و آبي  :حسابداري  .2سبز :سرپرست انبار  .3زرد :درخواست كننده

برگ حوالة انبار در سه نسخه تنظیم میشود:
 نسخة اول توسط مشتری برای دریافت کاال و ظهرنویسی پس از تحویلمبنی بر صحت از لحاظ کمی و کیفی به انبار ارسال میشود.
 نسخة دوم در پایان هر روز به انبار ارسال میشود. نسخة سوم برای اقدامات مالی به حسابداری فرستاده میشود.نحوة تکمیل فرم حواله انبار:
 تاریخ درخواست :تاریخ درخواست جنس از انبار قسمت مصرفکننده :نام قسمت متقاضی جنس شماره :شماره مسلسل برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار تاریخ :تاریخ تحویل جنس به قسمت درخواستکننده شرح کاال :نام و مشخصات کاالی درخواستی شماره کاال :شمارههایی که کاال تحت آن در انبار نگهداری میشود. واحد کاال :واحد اندازه گیری کاال مقدار درخواستی :مقدار کاالی مورد نیاز است. مقدار واحد :قیمت واحد کاالی تحویلی قیمت کل :قیمت کل کاالی تحویلی مالحظات :توضیحات دیگر در این ستون آورده میشود.در قسمت پایین فرم ،مسئول قسمت درخواست کننده ،تحویل گیرنده ،بخش
اداری و مالی ،و قسمت مصرف کننده محل مربوط را امضا میکنند .برگ حواله
انبار هنگام تحویل کاال به متقاضی تنظیم میشود و وسط انبار تکمیل میشود و
دارای کاربردهای زیر است :
الف ) اعالم نوع و مقدار اقالم صادرشده از انبار برای هر یک از واحدهای
درخواستکننده.
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ب ) مبنای ثبت کارت موجودی و حسابداری انبار
ج ) مبنای تهیه صورت خالصه گردش اقالم در انبار
د ) مبنای قیمت گذاری اقالم صادر شده.
ارسال کاال و تحویل آن به مشتری:
پس از اقدامات انجام شده برای فروش کاالهایی که در فرم سفارش مشتریان
منظور شده بود ،کاالهای مربوط طبق فرم زیر برای مشتری ارسال میشود.
فرم ارسالو تحويل كاال
شماره .......................... :
شماره رسيد و
شماره
رديف
تحويل مستقيم
درخواست

شرکت ........................... :
شـــــــــــــرح

تاريخ .............................. :
واحد

مقدار

مالحظات

اقالم فوق در  .....................بسته طي بارنامه شماره  ....................وسيله نقليه شماره  ....................توسط آقاي  ....................ارسال گرديد.
انبار شرکت
تداركات مركزي
تأييد كننده ..................... :
تحويل گيرنده ................... :
تأييد كننده ..................... :
تهيه كننده .................. :
تاريخ دريافت ................. :
نام و امضاء .................... :
تاريخ ارسال ................... :
نام و امضاء ................ :
توزيع نسخ :

.1سفيد  :تحويل دهنده  .2آبي  :سرپرست انبار  .3نارنجي  :تداركات

تعریف بارنامه:
عبارت است از سندی که برای هر فقره کاال توسط مؤسسه حمل و نقل
صادرمیگردد و مشخصات کاال ،کرایه و سایر اطالعات الزم در آن قید میشود.
بارنامه از لحاظ حقوقی دارای سه ویژگی است:
 )1داللت بر انعقاد قرارداد حمل دارد.
 )1داللت بر بارگیری کاال به روی وسیله نقلیه دارد.
 )3سند مالکیت محسوب میشود و قابل انتقال است.
محتویات بارنامه:
بارنامه های دریایی ،زمینی و هوایی هرکدام محتوای خاصی دارند که در اینجا به
موارد مشترك آنها اشاره میشود:
 .1نام و نشانی گیرنده  .2نام و نشانی فرستنده  .3مبدأ حمل  .4مقصد حمل .5
مشخصات کاال  .1تعداد بستهها  .0وزن بستهها  .0حجم بستهها.
در سالهای اخیر صدور بارنامهها به صورت آفالین از طریق نرم افزار و نیز به
صورت آنالین از طریق شرکتهای حمل و نقل صادر میشوند .تصویر زیر بخشی
از سایت یک شرکت حمل و نقل است که برای صدور بارنامه طراحی شده است:
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برگ باسکول (توزین):
برای انواع کاالها وزن قانونی تعیین شده است.
وزن قانونی با توجه به ضوابط و استانداردهایی که در مورد انتخاب ظرف وجود
دارد ،بر حسب نوع کاال و ظرف آن تعیین می شود .برای این کار الزم است اوزان
تقریبی ظروف بر حسب نوع کاالیی که در آن بسته بندی می شود ،به موجب
قانون تعیین شود .در آیین نامه قانون گمرك اوزان تقریبی ظروف بر حسب نوع
کاال محتوی آنها تعیین میشود برگ باسکول برگ توزین کاال است که دارای
اطالعات کلی شماره پروانه و شماره کامیون حمل کننده است.
فرایند فروش کاال و کنترلهای داخلی الزم:
برای دستیابی به یک سیستم کنترل داخلی فروش کاال ،وظایف زیر حتی المقدور
باید از هم تفکیک شوند:
 -1دریافت سفارش فروش از مشتری :فرایند فروش کاال با دریافت از مشتریان
آغاز میشود .فرمهای ثبت سفارش اهمیت باالیی دارند؛ به گونهای که با داشتن
آن میتوان اطالعات مشتریان و روشهای ارتباط با آنها را به بهترین شکل دریافت
کرد .هنگامی که سفارش از مشتری دریافت میشود ،مقادیر و اقالم سفارش داده
شده به منظور تأمین آن در فاصله زمانی معقول بررسی میشود .سفارش فروش
به عنوان یک رهنمود در واحدهای مختلف مؤسسه مانند واحد اعتبارات ،انبار،
حسابهای دریافتنی و نظیر آن استفاده میشود.
 -5تصویب اعتبار مشتری :همانطور که در بحث اعتبارسنجی مشتریان گفته
شد ،قبل از تحویل سفارشها به مشتریان ،باید اعتبار آنان بررسی شود.
 -3صدور کاال از انبار :صدور کاال از انبار زمانی انجام میشود که اعتبار مشتری
تصویب شده باشد.
 -4حمل و ارسال کاال :پس از دریافت کاال از انبار ،حال نوبت ارسال و نحوه حمل
کاال برای مشتری است .در این واحد مدارك حمل مانند بارنامه (که در فصل اول
کتاب درسی نمونة آن را مشاهده میکنید) و برگ باسکول توزین کاال تهیه و ثبت
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میشود و نسخهای از این مدارك برای واحد صدور صورتحساب فروش( فاکتور)
ارسال میشود.
 -2تهیه و تنظیم صورتحساب فروش :پس از تأیید حمل و ارسال کاال،
صورتحساب فروش برای مشتری تنظیم میشود .تهیه صورتحساب باید توسط
واحدی انجام شود که زیر نظر مدیریت فروش نباشد .این کار توسط واحد
حسابداری انجام میشود.
همچنین درآمد فروش زمانی شناسایی میشود که شواهد کافی مبنی بر وقوع
یک جریان آتی ورودی منافع اقتصادی وجود داشته باشد و این منافع را بتوان
بهگونهای اتکاپذیر اندازهگیری کرد .فرایند شناسایی فروش کاال مطابق با اصل
تحقق درآمد است .طبق این اصل درآمد بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد،
باید هنگامی شناسایی شود که دو شرط زیر برقرار باشد:
 -1مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
 -2فرایند کسب سود کامل شده باشد .به این معنی که تمامی مخارج ضروری
الزم برای فروش کاال یا ارائه خدمات انجام شود یا به نحوی معقول قابل برآورد
باشد و اطمینان کافی از دریافت وجه آن از خریدار وجود داشته باشد.
اطالعات اولیه قبل از انجام ثبت رویدادهای مالی:
سیستم حسابداری:
سیستمی که اطالعات مالی موجود و مورد نیاز یک مؤسسه را برای تصمیمگیری
اشخاص ذینفع فراهم میکند.
عملکردهای یک سیستم حسابداری عبارتاست از:
 -1عملکرد اطالعاتی :مهمترین وظیفه یک سیستم حسابداری است .هر سیستم
حسابداری باید اطالعات موجود درباره معامالت ،عملیات مالی و رویدادهای دارای
اثر مالی بر یک مؤسسه را جمع آوری کند و بر حسب پول به عنوان مقیاس اندازه
گیری مشترك ،سنجیده و ثبت نماید.
-5عملکرد کنترلی :عملکرد یک سیستم حسابداری بر وظیفه اطالعاتی آن
متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطالعات مناسبی را فراهم آورد که
مدیران واحد اقتصادی را در برنامهریزی و کنترل فعالیتها یاری کند.
 -3عملکرد خدماتی :تنظیم روابط مؤسسه با دیگران ،دادن اطالع صحیح به
آنان ،انجام تعهدات در سررسید و وصول مطالبات مؤسسه در موعد مقرر ،عملکرد
خدماتی سیستم حسابداری را تشکیل میدهند.
عوامل سیستم حسابداری:
 -1کارکنان :مهمترین عامل هر سیستم حسابداری وجود کارکنان مستعد و
متخصص است.
 -5فرمها :انجام عملیات حسابداری مستلزم وجود مدارکی است که چگونگی
وقوع و شرایط انجام معامالت مالی را نشان دهد .مانند صورتحساب یا فاکتور
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فروش ،رسید دریافت وجه ،رسید انبار ،قبضهای برق و آب ،قبض سوخت و امثال
آن.
 -3روشها :روشهای حسابداری شامل نحوة گردآوری اسناد و مدارك اولیه،
ثبت و طبقهبندی اطالعات مالی و تهیه انواع گزارشهای مالی است.
 -4وسایل و تجهیزات :مجموعه وسایلی و تجهیزاتی که برای اجرای یک سیستم
حسابداری نیاز است ،مانند :مداد ،رواننویس ،ماشینحساب ،ماشینهای صندوق،
انواع پوشه ،فایل ،رایانه به همراه نرم افزار حسابداری مرتبط با فعالیت مؤسسه.
نحوه کار یک سیستم حسابداری:

روشهای ثبت رویدادهای مالی و کنترل موجودی کاال:
تعیین بهای تمام شده کاالی فروش رفته در یک مؤسسه بازرگانی به سیستم ثبت
موجودی کاال در آن شرکت بستگی دارد .لذا این موسسات برای ثبت رخدادهای
کاال و نیز نگهداری موجودی آن از دو روش زیر استفاده میکنند:
الف) روش ثبت ادواری:
در این سیستم برای ثبت رخدادها در طی سال مالی از حسابهای موقت (خرید
و فروش) استفاده میشود حساب «موجودی کاال» در این مدت گردشی ندارد و
حساب موجودی کاال در ابتدای سال (در صورت داشتن مانده) بر اساس مانده
سال قبل ،افتتاح میشود و در پایان سال مالی بر اساس عملیات انبارگردانی و
پس از ارزیابی بر اساس روشهای موجود ،مبل موجودی کاال اصالح میگردد .در
این روش محاسبه قیمت تمامشده کاالی فروشرفته به شکل زیر انجام میشود:
ارزش موجودی کاال درآخر دوره ( بهای تمام شده کاالی خریداری شده +
ارزش موجودی کاال در اول دوره)
در روش ادواری برای بهدست آوردن قیمت تمامشده کاال در پایان دوره ،باید
انبارگردانی صورت گیرد .در بسیاری از مؤسسات این کار یکبار در سال انجام
میگیرد .در این روش ،تنها در انتهای سال قادر به ارزیابی بهای موجودی انبار
هستند .هر چند در روش ادواری صدور سند حسابداری و ثبت عملیات سادهتر
است ،ولی به خاطر کاستیهای موجود در این روش ثبت گزارشهای سود و زیان
و ترازنامه تا انتهای دوره مالی واقعی نیستند.
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ب)روش ثبت دائمی:
در این سیستم برای ثبت رخدادها در طی سال مالی از حساب دائمی «موجودی
کاال» استفاده میشود و این حساب دائما در گردش است .در نتیجه ،بهای تمام
شده کاالهای موجود به طور مستمر در طول دورة مالی در مدارك مالی منعکس
است.
در این روش هر بار که عملیات فروش کاال ثبت میشود ارزش کاالی فروشرفته
محاسبه میگردد و همزمان با ثبت اطالعات درآمد فروش ،معادل ارزش کاالی
خارجشده ،از بهای موجودی کاال کسر میشود.
در روش دائمی صورت حسابهای سود و زیان و ترازنامه در هر لحظه به شکل
صحیح ارائه میشود و برای تنظیم آنها به انبارگردانی نیاز نیست .برخی نرم
افزارهای حسابداری ،رویدادهای مالی مربوط به کاال را بر اساس روش ادواری ثبت
میکنند ولی حساب کاال را بر اساس روش دائمی نگه میدارند.
تعریف مالیات :مالیات مخارجی است که افراد جامعه آن را برای بهرهوری از
امکانات ،منابع ،خدمات عمومی و ضروری ،تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران
و آبادانی یک کشور ،به دولت خود پرداخت میکنند .دولت مالیات را در راستای
تأمین نیازهای عمومی افراد جامعه مانند تأمین امنیت ،بهداشت و درمان ،آموزش
و نظیر آن مصرف میکند .افراد جامعه مالیات خود را متناسب با به درآمد و ثروت
خود و با توجه به نرخ مالیاتی که دولت تعیین میکند ،پرداخت میکنند .وضع
مالیات از طرف دولت است و در این باره اصل  51قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران بیان میکند که «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون».
همچنین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بر اساس قانون مشخص
میشود.
مالیات بر ارزش افزوده:
اقتصاددانان ارزش افزوده را چنین تعریف میکنند :ارزش افزوده عبارت است از
مابهالتفاوت ستانده و داده .به عبارت سادهتر و در عمل ارزش افزوده یعنی فروش
منهای خرید.
ماده  :3ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضهشده با ارزش کاالها
و خدمات خریداری یا تحصیلشده در یک دوره معین است.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحلهای است ،که در مراحل مختلف
زنجیره واردات ،تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کاالهای فروخته
شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ میگردد ،ولی مالیاتی که باید پرداخت
شود در هر مرحله از زنجیره به مرحله بعدی زنجیره انتقال مییابد تا نهایتاً توسط
مصرف کننده نهایی پرداخت شود.
مالیات بر ارزش افزوده مابهالتفاوت مالیات دریافتی بابت فروش محصوالت و
مالیات پرداختی بابت خرید مواد اولیه و محصوالت برای تولید کاال است که از
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جانب مؤدی به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود و یا در صورت اضافه
پرداختی توسط مؤدی از جانب سازمان امور مالیاتی به او برگشت داده میشود و
یا به حساب مطالبات موسسه منظور میشود.
انواع نرخهای مالیات بر ارزش افزوده:
 .1نرخ استاندارد :به نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده گفته میشود که بیشتر
کاالها و خدمات با آن مشمول مالیات میشوند.
 .5نرخ زیر استاندارد :نرخ زیر استاندارد کمتر از استاندارد است و در موارد
حمایتی اعمال میشود.
 .3نرخ فوق استاندارد :نرخ باالتر از استاندارد است و برای کاالها و خدمات تجملی
و لوکس در نظرگرفته میشود.
 .4نرخ صفر :به مواردی گفته میشود که ضمن عدم شمول مالیات بر فروش
مالیاتهای متعلقه قبلی به خریدهای مؤدی ،مشمول نرخ صفر ،مسترد میگردد.
این نرخ معموالً در مورد صادرکنندگان به کار گرفته میشود.
مزایای نظام مالیات برارزش افزوده:
الف) شفافیت فعالیتهای اقتصادی
ب) ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطافپذیر برای دولت
ج) پایة مالیاتی گسترده
د) جلوگیری از فرار مالیاتی
ه) تسهیل ورود به پیمانهای منطقهای و جهانی
و) پایین بودن هزینه وصول و زمان قطعیت بسیار کوتاه
مدارک الزم برای تنظیم دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده:
فاکتورها ،رسیدها و صورتحسابهای فروش
فاکتورهای خرید کاال و خدمات
فاکتورهای هزینههای جاری
اسناد واردات و صادرات
گواهیهای گمرك برای واردات و صادرات
مکاتبات تجاری
صورتحسابهای بانکی
گواهیهای تخفیف قیمتها و هرگونه سندی که نشاندهنده تغییر در فرایند
معامله و شرایط آن باشد.
نحوة محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر
روش صورتحساب ارائه میشود:
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هنگام خرید یا دریافت خدمات :خریدار یا دریافتکننده خدمات عالوه بر بهای
کاالی خریداریشده یا خدمات تحصیلشده ،حاصل ضرب نرخ مالیات بر ارزش
افزوده در بهای آن کاال یا خدمات را به فروشنده یا ارائه دهنده خدمات میپردازد.
(اعتبار مالیاتی)
هنگام فروش :فروشنده عالوه بر بهای محصول حاصل ضرب نرخ مالیات بر ارزش
افزوده در بهای کاالی فروخته شده را از خریدار اخذ میکند.
پایان هر دوره مالیاتی(معموالً دوره سه ماهه است) :مؤدی مابهالتفاوت مالیات بر
ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید کاال یا دریافت خدمات با مالیات اخذ شده
در زمان فروش را به سازمان امور مالیاتی میپردازد.
ماده  11قانون مالیات بر ارزش افزوده:
هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ،تقسنیم منیشنود .در صنورتی
کنه شنروع ینا خاتمنه فعالیت مؤدی در خالل یک دوره مالیاتی باشد ،زمان
فعالیت مؤدی طی دوره مربوط ،ینک دوره مالیناتی تلقنی میشود.
گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده بر اساس رویدادهای مؤسسات به شرح زیر
است:
ردیف

بدهکار

شرح

بستانکار

**
**
**
**

 1خرید کاال و مواد اولیه
 2هزینه های انجام شده
 3خرید دارایی های ثابت
 4برگشت از فروش و تخفیفات
**
 5فروش کاال و ارائه خدمات
**
 1فروش دارایی های ثابت
**
 0برگشت از خرید و تخفیفات
**
 0سایر درآمدها
**
 0برداشت کاال توسط صاحب مؤسسه
نحوة محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تهاتر آن با اداره دارایی (با فرض
اینکه نرخ مالیات برارزش افزوده  2 %و عوارض بر ارزش افزوده  3 %باشد):
اگر فرض کنید خرید کاال موسسه ای معادل  1101110111ریال باشد.
محاسبات آن به شرح زیر است:
مالیات بر ارزش افزوده خرید  1110111ریال و عوارض بر ارزش افزوده خرید
 3110111ریال است.
اگر فروش کاالی این موسسه در این مدت  1205110111ریال باشد .محاسبات
این رویداد عبارت است از:
مالیات بر ارزش افزوده فروش  0510111ریال و عوارض بر ارزش افزوده
فروش  3050111ریال است.
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دوره مالیاتی سه ماهه اول این مؤسسه ،به این دو عملیات مالی خالصه
می شود:
تهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید

 0510111 - 1110111 = 1510111ریال
تهاتر عوارض برارزش افزوده فروش و عوارض برارزش افزوده خرید

 3050111-3110111=050111ریال
جمع بدهی قابل پرداخت دوره  2250111ریال
* اگر در دوره مذکور مؤسسه خرید داشته باشد ولی فروش نداشته باشد ،کل
مبال پرداختی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید به عنوان مطالبات از
سازمان امور مالیاتی قابل استرداد است.
* اگر در دوره مذکور مؤسسه فروش داشته باشد و خریدکاال و دریافت خدمات
صورت نگرفته باشد ،کل مبال دریافتی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش
به عنوان بدهی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.
*چنانچه کل کاالی خریداری شده فاسد شده و به ضایعات تبدیل شود ،کل مالیات
بر ارزش افزوده پرداختی قابل استرداد به مؤسسه خواهد بود.

خریدار زمانی میتواند مالیاتهای پرداختی خود را به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ کند و
از مالیات های دریافتی از دیگران کسر نماید که شرایط زیر وجود داشته باشد:
 کاال یا خدمات خریداری شده معاف از  VATنباشد. فروشنده دارای کد اقتصادی باشد.91
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 از فروشنده فاکتور مطابق با قانونکند.
 حوزه فعالیت اقتصادی خریدار و محصوالت یا خدمات ارائه شده توسط خریدار معافازمالیات  VATنباشد.
VAT

دریافت کند و آن را به عنوان سند نگهداری

نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال (1300زمان اجرا) تاکنون:
سال

مالیات

عوارض

نرخ سال

00

1/ 5%

1/ 5%

3%

00

1/ 5%

1/ 5%

3%

00

1/ 5%

1/ 5%

3%

01

2 / 2%

1/ 8%

4%

01

2 / 9%

2/1%

5%

02

3 / 6%

2 / 4%

6%

03

5 / 3%

2 / 7%

8%

04

6%

3%

9%

05

6%

3%

9%

حسابهای الزم در دفاتر برای نگهداری سوابق مالیات بر ارزش افزوده:
سرفصل سایر حسابهای دریافتنی:
این حساب کل دارای دو حساب معین با نامهای «مالیات بر ارزش افزوده خرید»
و «عوارض بر ارزش افزوده خرید» است .درکتاب این دو حساب معین با یکدیگر
ادغام شده و تحت عنوان «سایر حسابهای دریافتنی -مالیات برارزش افزوده»
ثبت میشود.
مانده این حساب به صورت بدهکار به عنوان مطالبات مؤسسه از اداره دارایی بابت
مالیات بر ارزش افزوده است.
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سرفصل سایر حسابهای پرداختنی:
این حساب کل دارای دو حساب معین با نامهای «مالیات بر ارزش افزوده فروش»
و «عوارض بر ارزش افزوده فروش» است که درکتاب این دو حساب نیز با یکدیگر
ادغام و تحت سرفصل «سایر حسابهای پرداختنی -مالیات بر ارزش افزوده» در
دفاتر ثبت خواهد شد .مانده این حساب به صورت بستانکار به عنوان بدهی مؤسسه
به اداره دارایی است.
سایر حسابهای دریافتنی– مالیات بر ارزش
افزوده
خرید کاال
هزینه ها
خرید دارایی

برگشت از خرید
برداشت کاال

سایر حسابهای پرداختنی –مالیات بر ارزش افزوده
فروش کاال
برگشت از فروش کاال
تخفیف نقدی فروش فروش دارایی های ثابت

ثبت رویدادهای مالی بر اساس روش ادواری:
خرید کاال :مؤسسات بازرگانی در سیستم ثبت ادواری در زمان خرید اجناسی که
برای فروش به مشتریان خود تحصیل کردهاند ،از حساب موقت «خرید کاال»
استفاده میکنند .حساب خرید کاال در طبقهبندی حسابها ،جزء «هزینهها» است
و در صورتحساب سود و زیان ثبت میشود.
خرید کاال
افزایش
بدهکار

تأثیر انواع خرید کاال در روش ادواری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ،بر
معادله حسابداری:
الف) خرید نقدی :پرداخت وجه کاالی خریداریشده در زمان تحویل کاال .این
رویداد باعث کاهش همزمان دارایی و سرمایه میشود.
ب) خرید نسیه :تعهد پرداخت وجه کاال در آینده .خرید نسیه کاال باعث افزایش
بدهی و کاهش سرمایه میشود.
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
از حساب «پیش پرداخت خرید کاال» استفاده میشود.
این رویداد باعث افزایش یک دارایی و کاهش دارایی دیگر میشود و درنتیجه هیچ
تأثیری بر جمع معادله ندارد.
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فروش کاال :مؤسسات بازرگانی در سیستم ثبت ادواری طی فروش اجناس به
مشتریان خود از حساب موقت «فروش کاال» استفاده میکنند .حساب فروش کاال
در طبقهبندی حسابها ،جزء «درآمدها» منظور میشود و در صورتحساب سود
و زیان درج میگردد .افزایش این حساب و نیز مانده آن بستانکار میباشد.
فروش کاال
افزایش
بستانکار

تأثیر فروش کاال در روش ادواری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بر معادله
حسابداری:
فروش نقدی و نسیه :فروش نقد و نسیه کاال باعث افزایش دارایی و افزایش سرمایه
میشود.
پیشدریافت فروش :امکان دارد مؤسسه بازرگانی قبل از تحویل کاال ،تمام یا بخشی
از وجه کاالی مورد معامله را دریافت کند .در این صورت از حساب «پیش دریافت
فروش» استفاده میکند .این رویداد باعث افزایش همزمان دارایی و بدهی مؤسسه
میشود.
رویدادهای متفاوت خرید و فروش کاال در سیستم ادواری با در نظر گرفتن
مالیات بر ارزش افزوده:
حالت اول :خریدار و فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام میکند
و کاالی مورد معامله نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است:
خریدار
مؤدی ثبتنام شده و مشمول
مالیات بر ارزش افزوده است
فروشگاه لوازم خانگی
بارفروش
خریدار عالوه بر بهای کاالی
خریداری شده ،حاصل ضرب
نرخ مالیات و عوارض در بهای
آن کاال را به فروشنده میپردازد.

کاالی مورد
معامله
مشمول مالیات
تلویزیون

فروشنده
مؤدی ثبتنام شده و
مشمول مالیات بر ارزش
افزوده است
فروشگاه صدف
فروشنده عالوه بر بهای
کاال ،حاصل ضرب نرخ
مالیات و عوارض بر ارزش
افزوده در بهای کاالی
فروخته شده را از خریدار
دریافت میکند.
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مثال :در تاریخ  1305/3/21فروشگاه بار فروش تعداد  4دستگاه تلویزیون را به
بهای هر دستگاه  0110111ریال از فروشگاه ص خریداری کرد .فروشگاه بارفروش
جمع فاکتور را با صدور چک به همین تاریخ تسویه حساب نمود.

هنرآموز محترم ،برای محاسبه جمع فاکتور میتوانید با استفاده از ماشینحساب
به یکی از روشهای زیر تدریس کنید:
راه حل اول) 302110111+1020111+010111
302110111× 110 %
راه حل دوم)
= 302110111× 0 %+
راه حل سوم)
302110111×109
=
راه حل چهارم)
/
302110111+0%
راه حل پنجم)
(الزم به ذکر است ،برخی از ماشین حسابها راه حل پنجم را به طور صحیح
محاسبه نمیکنند)

حالت دوم :خریدار و فروشنده در سامانه مالیات برارزش افزوده ثبت نام کردهاند،
ولی کاالی مورد معامله مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست:
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خریدار
مؤدی ثبت نام شده و مشمول مالیات بر
ارزش افزوده است
سوپر مارکت امیر محمد
خریدار نباید وجهی بابت مالیات بر ارزش
افزوده به فروشنده بپردازد و چنانچه در
زمان خرید این کاال ،مالیات بر ارزش افزوده
بپردازد ،حق ندارد به عنوان اعتبار مالیاتی
یا هزینه قابل قبول در دفاتر خود ثبت کند.

کاالی مورد معامله

فروشنده

مؤدی ثبت نام شده و مشمول
غیرمشمول مالیات
مالیات بر ارزش افزوده میباشد
شیر و پنیر

فروشگاه ایلیا
فروشنده حق دریافت مالیات بر
ارزش افزوده را ندارد و درصورت
دریافت آن تخلف کرده و مشمول
جریمه است.

مثال :در تاریخ  1304/11/10سوپرمارکت میم  21کیلو شیربه بهای هرکیلو
 1511ریال از فروشگاه الف به صورت نسیه خریداری کرد.

بر اساس ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده ،محصوالت کشاورزی فراوری نشده ،دام
و طیور زنده ،آبزیان ،زنبور عسل و نوغان ،انواع کود ،سم ،بذر و نهال ،آرد خبازی ،نان،
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
صادرات و واردات وارد کشور میشود (مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات
خواهد بود) اموال غیرمنقول ،انواع دارو ،لوازم مصرفی درمانی ،خدمات درمانی (انسانی،
حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی وحمایتی ،خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق
موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ،خدمات بانکی و اعتباری بانکها ،مؤسسات و تعاونی-
های اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و
کاال در بورسها و بازارهای خارج از بورس ،از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
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حالت سوم :فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کردهاست
درحالیکه خریدار در این سامانه ثبت نام نکرده و کاالی مورد معامله مشمول
مالیات بر ارزش افزوده است.

مثال :در تاریخ  1305/0/15فروشگاه لوازم ساختمانی و بهداشتی الم  01شاخه
لوله  11پلی اتیلن به بهای هرشاخه  1111ریال و  51شاخه لوله  12پلی اتیلن
به بهای هرشاخه  0111ریال از شرکت ثامن خریداری کرد .فروشگاه الم معادل
 41درصد بهای فاکتور را با صدور چک به همین تاریخ پرداخت و مابقی به صورت
نسیه است.
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حالت چهارم :خریدار در سامانه مالیات برارزش افزوده ثبت نام کردهاست
درحالیکه فروشنده در این سامانه ثبت نام نکرده و کاالی مورد معامله مشمول
مالیات بر ارزش افزوده است.
مثال :در تاریخ  05/0/13شرکت ب تعداد  4دستگاه مانیتور جمعاً به ارزش
 1211111ریال از فروشگاه دال به صورت نقدی خریداری نمود.

تذکر

در این حالت چنانچه خریدار (شرکت ب) کاالی خریداریشده را به شخص
دیگری بفروشد ،باید مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و دریافت کند.

مثال :در تاریخ  05/0/31شرکت ب  2مانیتور خود را با  25درصد سود به صورت
نقد به فروش رساند.
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2  300,000 125%  750,000

قیمت فروش کاال :
مالیات بر ارزش افزوده750,000 9%  67, 500 :
750000
جمع فاکتور صادره,  67, 500  817, 500 :

از آنجا که شرکت ب مؤدی ثبتنام شده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
است ،لذا در هنگام فروش محصوالت صرفنظر از اینکه در هنگام خرید ،مالیات
بر ارزش افزوده پرداخت کرده است یا خیر ،باید از مشتری خودمالیات بر
ارزش افزوده دریافت کند.
تهاتر مالیات بر ارزش افزوده:
مؤسساتی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کردهاند ،در پایان هر دورة
سه ماهه به دلیل تهاتر مالیات ارزش افزوده پرداختی و قابل پرداخت سندی به
شرح ذیل در حسابهای ارزش افزوده ثبت خواهند کرد:
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مؤدی حداکثر  15روز پس از پایان هر فصل فرصت دارد (البته امکان دارد اداره
دارایی مهلت اظهارنامه سه ماهه چهارم را پایان فروردین ماه تعیین نماید) که با
مراجعه به سایت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ،اظهارنامة خود را تکمیل کند
و در صورت بستانکار شدن مالیات بر ارزش افزوده ،مبل مورد نظر را بر اساس
قبضهای صادرشده به حسابهای اعالمشده واریز کند تا مشمول جرایم مربوط
نگردد .چنانچه ماندة سایر حسابهای دریافتنی (مالیات و عوارض برارزش افزوده)
بیشتر باشد .این مبل به عنوان مطالبات مؤسسه از معاونت مالیات بر ارزش افزوده
در حسابها منظور خواهد شد.
روش ثبت دائمی:
در سیستم دائمی ارزش ریالی (بهای تمامشده) موجودی کاال در هر مقطع زمانی
از دفاتر شرکت قابل استخراج است .در این روش ورود و خروج کاال از انبار ،در هر
لحظه در دفاتر ثبت میشود .چنانچه تعداد کاالها و همچنین ورود و خروج آن
زیاد باشد ،نمیتوان به صورت دستی اطالعات را ثبت و نگهداری نمود .برای
استفاده از این روش ،الزم است یک نرم افزار انبارداری که ارتباط مستقیمی با
سیستم حسابداری داشته باشد ،تمامی ورود و خروجها را ثبت کند و سند
حسابداری آن را صادر نماید.
به طور کلی میتوان گفت از زمانی که رایانهها و نرم افزارهای حسابداری در بین
شرکتهای بازرگانی رایج شده ،استفاده از سیستم ثبت دائمی موجودی کاال بیشتر
شدهاست.
در سیستم ثبت دائمی «بهای تمامشده کاالی خریداریشده» به حساب موجودی
کاال منظور میشود و در زمان فروش کاال ،هر بار دو رویداد همزمان اتفاق میافتد؛
رویداد اول کسب نوعی دارایی (موجودی نقد ،حسابهای دریافتنی یا اسناد
دریافتنی) و تحقق درآمدی به نام فروش کاال است؛ رویداد دوم کاهش موجودی
کاال و ایجاد هزینهای به نام «بهای تمامشده کاالی فروشرفته» است .در سیستم
ثبت دائمی کاال ،هر دو رویداد مذکور باید در تاریخ فروش کاال در دفاتر ثبت شوند.
موجودی کاال
خرید کاال
پرداخت کرایة حمل
برگشت کاالی فروختهشده

فروش کاال
برگشت کاالی خریداری شده
برداشت کاال
تخفیف نقدی خرید

مثال :1در تاریخ  13xx/1/24فروشگاه لوازم خودرو نون بر اساس فاکتور زیر
اجناسی را به صورت نقدی از فروشگاه لوازم یدکی سین خریداری کرد:
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دفاتر خریدار:
با توجه به اینکه این دو فروشگاه از سیستم ثبت دائمی استفاده میکنند و هر دو
فروشگاه در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کردهاند ،ثبت این رویداد در
دفاتر خریدار به صورت زیر است:

دفاتر فروشنده:
با توجه به توضیحات ارائهشده در مورد سیستم ثبت دائمی ،فروشنده در زمان
فروش از دو ثبت همزمان برای نشان دادن درآمد فروش و بهای تمامشده کاالی
فروش رفته در دفاتر خود استفاده میکند:
درآمد فروش :مبلغی است که فروشنده در زمان فروش کاال ،دریافت میکند و یا
قرار است در آینده دریافت نماید و یا اینکه وجه آن را قبالً دریافت کردهاست .با
توجه به فاکتور فوق ثبت درآمد فروش در دفاتر سامان به صورت زیر است:

111

حسابداری خرید و فروش کاال

بهای تمامشدة کاالی فروشرفته:فروشنده در ثبت دوم باید بر اساس یکی از روشهای ارزیابی موجودی کاال ،بهای
تمامشده کاالی فروشرفته را محاسبه کند و از طرف دیگر همین مبل را از
موجودی کاالی انبار خود کسر نماید .فرض کنید بهای تمامشده اجناس این
فاکتور برای فروشگاه سامان معادل  202410111ریال است .ثبت آن به شکل زیر
خواهد بود:

یادداشت های هنرآموز:

مثال  :2در تاریخ  13xx/3/25شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کاشان مقداری
کاال طبق فاکتور زیر ،از شرکت تولیدی سین خرید و مبل مالیات و عوارض ارزش
افزوده را به صورت نقدی پرداخت کرد و مابقی فاکتور را با صدور سفتهای به تاریخ
 13xx/0/25تسویه حساب نمود:
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مطلوبست :ثبت رخداد در دفاتر شرکت تعاونی مصرف بر اساس سیستم ثبت
دائمی.

موجودی کاال
1300110111

سایر حسابهای دریافتنی
4510111
2250111

اسناد پرداختنی
1300110111

خرید کاال برای استفاده در فعالیتهای مؤسسه:
امکان دارد مؤسسه بازرگانی کاالیی که خریداری کرده است ،در فعالیتهای عادی
مؤسسه استفادهکند .در این صورت این کاال به حساب دارایی مربوط ثبت میگردد.
مثال :در تاریخ  1305/4/21فروشگاه لوازم خانگی ثامن  11دستگاه تلویزیون به
بهای هر دستگاه  4210111ریال به صورت نسیه خریداری کرد .یک دستگاه از
آن را برای فعالیت فروشگاه استفادهشد( .کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده است
و این فروشگاه از سیستم ادواری استفاده میکند).
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نکته

هر گونه تعدیالت در معامالت داراییهای ثابت به حساب همان دارایی ثبت
میشود .اگر مؤسسهای یک دارایی ثابت (به عنوان مثال اثاثه) خریداری کند و
بابت حمل آن مبالغی پرداخت نماید ،حساب اثاثه بدهکار میشود.

همچنین اگر مؤسسه پس از مدتی آن دارایی را برگشت دهد ،از حساب اثاثه
استفاده میشود و این حساب را بستانکار میکند و چنانچه خرید دارایی با شرط
نسیه باشد ،مبل تخفیف نقدی نیز به حساب اثاثه بستانکار میگردد؛ لذا
حسابهای هزینه حمل کاالی خریداری شده ،برگشت از خرید و تخفیفات و
تخفیفات نقدی خرید مخصوص کاال و در سیستم ثبت ادواری میباشد.
به استناد مفاد ماده  10قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات و عوارض پرداختی
مؤدیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل داراییهای ثابت که برای فعالیتهای
اقتصادی خود و به استناد صورتحسابهای صادره پرداخت میکنند با رعایت
تبصرههای ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کاالها و خدمات
غیرمعاف توسط آنها قابل کسر و تهاتر خواهد بود.
هزینه حمل :هزینه حمل به دو صورت زیر است:
هزینه حمل به داخل (هزینه حمل کاالی خریداریشده) و هزینه حمل به خارج
(هزینه حمل کاالی فروشرفته).
هزینه حمل به داخل:
کاالی معامله شده در محل فروشگاه یا کارخانه به خریدار تحویل میشود و معموالً
حمل آن به عهده خریدار است .در این روش ،تعهد فروشنده نسبت به تسلیم کاال،
پس از تحویل آن به خریدار پایان میپذیرد .مطابق استانداردهای حسابداری،
تمامی هزینههای مربوط به تحصیل کاال مانند بارگیری ،کرایه حمل ،بیمه و تخلیه
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جزء بهای تمامشدة کاالی خریداریشده است .لذا بابت هزینه حمل به داخل بر
اساس سیستمهای ثبت معامالت مؤسسات بازرگانی (ادواری یا دائمی) باید سند
حسابداری مربوط را صادر کنید.
روش ادواری:
در روش ادواری ،اگر خریدار بابت کرایه کاالی خریداری شده ،مبالغی را پرداخت
کند ،به حساب «هزینه حمل کاالی خریداری شده» بدهکار میشود .با توجه به
اینکه دریافت خدمات نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است ،لذا در زمان
پرداخت کرایه حمل ،مالیات باید محاسبه و پرداخت گردد.
مثال :در تاریخ  1305/4/15بازرگانی دماوند مبل 2410111ریال بابت حمل کل
کاالهای خریداری شده از حساب صندوق پرداختکرده( :نرخ مالیات برارزش
افزوده  %1و عوارض برارزش افزوده  %3است):

روش دائمی:
در زمان تنظیم صورت حساب سود و زیان بر اساس سیستم ادواری ،حساب هزینه
حمل کاالی خریداری شده با حساب خرید کاال جمع میشود .در سیستم دائمی،
زمان خرید کاال از حساب «موجودی کاال» استفاده میشود؛ به همین دلیل در
زمان پرداخت کرایه حمل خرید کاال در سیستم دائمی ،از حساب موجودی کاالی
استفاده میشود.
مثال :تاریخ  1305/0/10مؤسسه بازرگانی شین بابت کرایه حمل اجناس خود
مبل  1010111ریال از حساب صندوق پرداخت کرد .این شرکت از سیستم
دائمی استفاده میکند و نیز دریافت این خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده
است.
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هزینه حمل به خارج:

چنانچه بر اساس قرارداد فروش کاال ،فروشنده ملزم به پرداخت کرایه حمل
اجناسی باشد که به فروش رسانده است ،در این صورت از حساب «هزینه حمل
کاالی فروش رفته» در دفاتر خود استفاده میکند .ماندة این حساب بدهکار است.
هزینههایی که صرفاً برای فروش انجام میشود ،ارتباطی با بهای تمامشدة کاال
ندارد و باید هنگام تنظیم صورت حساب سود و زیان جز هزینههای عملیاتی و در
طبقه هزینههای توزیع و فروش درج شود .بدین منظور ثبت این رویداد در دو
سیستم ادواری و دائمی یکسان است.
هنرآموز محترم ،میتوانید با طرح سؤال زیر ،ماهیت و کاربرد حساب هزینه حمل
کاالی فروشرفته را برای هنرجویان ارائه کنید:
سؤال :با توجه به اینکه حساب هزینه حمل کاالی خریداری شده با حساب خرید
کاال جمع میشود ،به چه دلیل ،حساب هزینه حمل کاالی فروش رفته با حساب
فروش کاال جمع نمیشود؟
مثال جامع :اطالعات زیر مربوط به عملیات شرکت بازرگانی م (مؤدی مشمول -
ثبت نام شده) در سه ماه اول سال  1305به شرح زیر است:
 :05/1/0خرید کاالی غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک مؤدی ثبتنام
شده به ارزش  4110111ریال و پرداخت وجه آن از حساب جاری فروشگاه.
 :05/1/11خرید کاالی غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک مؤدی ثبتنام
شده به ارزش  3510111ریال به صورت نسیه.
 :05/1/14خرید کاالی غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک مؤدی ثبتنام
شده به ارزش  5110111ریال و صدور سفته دو ماهه در وجه فروشنده.
 :05/1/11خرید کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک مؤدی ثبتنام شده
به ارزش  102110111ریال و پرداخت وجه آن از حساب جاری فروشگاه.
 :05/1/10انعقاد قرارداد خرید کاال با مؤسسه بازرگانی ف (مؤدی ثبت نام شده) و
پرداخت  4010111ریال به صورت علیالحساب از حساب جاری .قرار شد کاال
یک ماه دیگر به مؤسسه م تحویل شود.
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 :05/1/21خرید کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک مؤدی ثبت نام شده
به ارزش  304210111ریال و صدور سفته دو ماهه به همین مبل در وجه
فروشنده.
 :05/1/25خرید کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک مؤدی ثبت نام نشده
به ارزش  201110111ریال به صورت نسیه.
 :05/1/31خرید کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده از یک مؤدی ثبت نام نشده
به ارزش  1510111ریال وپرداخت وجه آن از حساب صندوق فروشگاه.
 :05/2/11برداشت  1410111ریال از کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزودة
فروشگاه توسط صاحب آن برای مصارف شخصی (قیمت کاالی برداشت شده بر
اساس بهای تمام شده است).
 :05/2/10تحویل کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده مورد معامله مورخ 1/10
از مؤسسه ف که قیمت قطعی آن  0110111ریال تعیین شد .و در این تاریخ با
صدور سفته سه ماهه با بازرگانی ف تسویه حساب صورت گرفت.
 :05/3/3فروش کاالی غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده به یک مؤدی ثبت نام
شده به ارزش  100110111ریال به صورت نسیه .بهای تمام شده کاالی فروش
رفته معادل  105210111ریال است.
 :05/3/0فروش کاالی غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده به یک مؤدی ثبت نام
شده به ارزش  3210111ریال و دریافت وجه آن به صورت نقدی و واریز به
حساب صندوق فروشگاه .بهای تمام شده کاالی فروش رفته آن  2050111ریال
است.
 :05/3/0فروش کاالی غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده به یک مؤدی ثبت نام
شده به ارزش  2450111ریال و دریافت  %41فاکتور به صورت نقد و واریز به
حساب صندوق .بابت مابقی ،سفتهای یک ماهه دریافت شد .بهای تمام شده کاالی
فروش رفته این فاکتور پس از محاسبات معادل  2130111ریال تعیین گردید.
 :05/3/11فروش کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده به مبل 100210111
ریال به یک خریدار مشمول و ثبت نام شده و دریافت وجه آن از طریق دستگاه
 posفروشگاه .بهای تمام شده کاالی فروش رفته  100150111ریال است.
 :05/3/10دریافت  1010111ریال از آقای احمدی قبل از تحویل کاال و واریز به
حساب صندوق فروشگاه .الزم به ذکر است ،با توجه به اینکه میزان کاالهای
مشمول مالیات مشخص نبود ،لذا در این تاریخ محاسباتی بابت مالیات در نظر
گرفته نشده است.
 :05/3/25فروش کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده به قیمت 100110111
ریال به یک خریدار ثبت نام نشده و دریافت سفته  41روزه به همین مبل  .بهای
تمام شده آن معادل  100110111ریال محاسبه شده است.
 :05/3/31تحویل کاالی به آقای احمدی که قیمت نهایی فاکتور آن 2110111
ریال تعیین شد .معادل  010111ریال از اجناس آن مشمول مالیات بر ارزش
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افزوده بوده و مابقی غیرمشمول است .مابقی وجه فاکتور به صورت نقدی دریافت
شد .بهای تمام شده آن  1030111ریال میباشد.
مطلوبست :ثبت رخدادهای فوق بر اساس سیستم های ثبت ادواری و دائمی.
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دفاتر روزنامه اختصاصی
در مؤسسات بازرگانی متوسط و بزرگ که همهروزه معامالت و عملیات مالی متعدد
ولی کم تنوعی صورت میگیرد ،می توان از انواع دفاتر روزنامه اختصاصی استفاده
کرد؛ دفتری که در آن نوع خاصی از معامالت و عملیات مالی ،ثبت اولیه میشود.
فواید استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی عبارت است از:
 -1وظایف دفترداری بین چند نفر تقسیم میشود و بدین ترتیب ،ثبت اولیه
معامالت سرعت میگیرد.
 -2ثبت معامالت مشابه به افرادی محول میگردد که برای تحریر آن نوع معامالت
آموزش دیدهاند.
 -3مسئولیتهای مربوط به دفترداری جنبههای مختلف معامالت و عملیات مالی
تفکیک میشود و بدین ترتیب ،سیستم کنترل داخلی تقویت میشود.
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 -4شمار نقل اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل کاهش مییابد و متصدیان
دفترداری یک مؤسسه با سهولت بیشتری میتوانند دفاتر کل و معین را در اختیار
گیرند و بنویسند.
دفاتر روزنامه اختصاصی خرید و فروش:
الف .دفتر روزنامه اختصاصی خرید کاال
این دفتر برای ثبت خریدهای نسیه کاال به کار میرود .شیوة کار به این صورت
است که فاکتور و مدارك مربوط به خریدهای نسیه کاال توسط مسئول خرید در
اختیار مسئول ثبت دفتر روزنامه اختصاصی خرید قرار میگیرد تا او با سرعت
بیشتری سند خریدهای مربوط را ثبت کند و مدیران مالی نیز نسبت به بازپرداخت
بدهیهای خود امکان برنامهریزی داشته باشند .ضمناً خرید نسیه سایر اقالم دارایی
در دفتر روزنامه عمومی و خرید نقدی کاال و سایر اقالم دارایی در دفتر روزنامه
پرداختهای نقدی ثبت میشود.
مثال :خریدهای نسیة «مؤسسه ب» در هفته سوم فروردین سال  1305به شرح
زیر است:
 .1خرید نسیة  5110111ریال کاال از شرکت تهیه و توزیع کاالی وزارت بازرگانی
با شرط (ن )11/2-31/طبق فاکتور فروش  251فروشنده به تاریخ .1305/1/10
 .2خرید نسیة  0510111ریال کاال از شرکت ت با شرط (ن )11/3-31/طبق
فاکتور  444فروشنده به تاریخ .1305/1/10
 .3خرید نسیة  4510111ریال کاال ازشرکت واو با شرط(ن )11/2-31/طبق
فاکتور 023فروشنده به تاریخ .1305/1/21
 .4خرید نسیة  0110111ریال کاال از شرکت واو با شرط (ن )31/طبق فاکتور
 025فروشنده به تاریخ .1305/1/21
مطلوب است :صدور سند حسابداری عملیات فوق در دفتر روزنامه و خرید کاال و
انتقال اقالم به دفاتر کل و معین.
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معموالً در پایان هر روز اقالمی که در دفتر روزنامه خرید ثبت شده است ،به
حسابهای مربوط در دفتر معین و حسابهای پرداختنی منتقل میگردد.
روزنامه خرید صفحه 12
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ب .دفتر روزنامه اختصاصی فروش کاال:
دفتر روزنامه فروش یک دفتر روزنامه اختصاصی است که فقط برای ثبت فروش
نسیه کاال استفاده میشود .مزیت این دفتر و دفتر روزنامه خرید این است که اگر
چندین فقره خرید یا فروش طی یک روز یا یک هفته یا یک ماه انجام گیرد ،فقط
یک بار برای آنها سند زده میشود .ارقام به صورت جزء در هر روز وارد دفتر معین
اشخاص میگردد و جمع کل آن طی یک سند وارد دفتر کل میشود .فروش نسیه
سایر اقالم دارایی در دفتر روزنامه عمومی و فروش نقدی کاال و اقالم دیگر در دفتر
روزنامه دریافت ها ثبت میشود.
مثال :فروشهای نسیة «بهشتی» در هفته سوم فروردین  05به قرار زیر است:
(مؤسسه بهشتی فروشهای نسیه خود را با توجه به خوشحسابی مشتریان و نوع
جنس به آنها میفروشد)
 :1305/1/10فروش نسیة  4050111ریال کاال به شرکت پژوهشگاه معلم و صدور
فاکتور شماره  11به شرط (ن)11/2-31/

 :1305/1/10فروش نسیة  5110111ریال کاال به شرکت تعاونی فرهنگیان و
صدور فاکتور شماره  12به شرط (ن)11/3-31/
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 :1305/1/21فروش نسیة به مبل  4510111ریال به شرکت بازرگانی آموزش و
صدور فاکتور شماره 13به شرط(ن)11/2-31/
 :1305/1/22فروش نسیة به مبل  0110111ریال کاال به شرکت بازرگانی
آموزش و صدور فاکتور شماره  14به شرط (ن)31/
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کاردکس کاال
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واحد یادگیری کاردکس کاال
ارائه راهکار آموزشی پیشنهادی:
تا این قسمت ،هنرجویان با خرید و فروش کاال و نحوة ثبت آنها در دفاتر حسابداری
آشنا شدهاند .در این بخش میخواهیم هنرجو را با مفهوم کاردکس و نقش آن در
مؤسسات بازرگانی آشنا کنیم .هنرآموزان محترم میتوانند با طرح سؤالهایی که
در بخش مقدمه این فصل کتاب درسی آمدهاست ،توجه هنرجو را به نقش و ارزش
موجودی کاال در مؤسسات بازرگانی جلب کنند ،سپس با اشاره به ثبت
سیستمهای ادواری و دائمی و اینکه کدامیک حساب موجودی کاال را به طور
مستمر نگهداری میکند ،ذهن هنرجو را به سمت ابزاری برای نگهداری اطالعات
کامل این حساب هدایت کنند.
روش آموزش این قسمت از فصل کاردکس ،نمایشی همراه با طرح سؤال و روش
اکتشافی است .با نمایش کاردکس ،هنرجو را با بخشهای مختلف آن آشنا کنید.
شما میتوانید با ارائه فرمهای درخواست خرید ،رسید انبار ،حوالة انبار ،فاکتور
فروش و برگشت از فروش که در کتاب نمایش داده شده است ،مفهوم برخی از
بخشهای کاردکس را توضیح دهید .پیشنهاد میشود ،هنرآموزان ابتدا با طرح
سؤالی مبنی بر ورود و خروج یک کاال به صورت تعدادی ،کاردکس کاال را بر حسب
تعدادی برای هنرجو آموزش دهند و سپس با تدریس روشهای ارزیابی موجودی
کاال ،کاردکس تعدادی و ریالی را آموزش دهند .پس از آشنایی هنرجو با بخشهای
مختلف کاردکس و همچنین نحوة تکمیل شدن آن به صورت تعدادی ،پیشنهاد
میشود جدول ارزشیابی فعالیت مستمر کتاب درسی تکمیل شود.
برای آموزش بهتر روشهای ارزیابی موجودی کاال ،هنرآموزان محترم میتوانند از
مثالهای عینی استفاده کنند .مثالً برای آموزش روش اولین صادره از اولین وارده
( )FIFOهمزمان با نمایش تصاویر مربوط به این بخش از کتاب درسی و راهنمای
هنرآموز و ذکر مثال سیستم نانواییهایی که به صورت نواری است ،و یا برای روش
اولین صادره از آخرین وارده ( )LIFOضمن نمایش تصاویر کتاب درسی و راهنما
و بیان سیستم خروج فشنگ از خشاب ،اسلحه این مفاهیم را آموزش دهند.
فرمها و مدارکی که در سیستم انبارداری استفاده میشوند عبارتند از:
فرم رسید موقت انبار
فرم رسید انبار (رسید قطعی)
فرم درخواست کاال از انبار
فرم حواله انبار
فرم کاردکس (کارت حسابداری کاال)
دالیل نگهداری موجودی کاال در انبار مؤسسات بازرگانی
در شرایطی که امکان دسترسی به موقع به مواد و کاالی مورد نیاز در انبار و یا
بازار وجود ندارد و از طرفی باید برای تأمین نقدینگی ،نوع و مقادیر اجناس ،مدت
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زمان تحویل ،نحوة حمل و نقل ،مقدار فضا و حجم مورد نیاز در انبار و نظایر آن
برنامهریزی کرد ،ضرورت نگهداری موجودی کاالها و انبار کردن آنها را
اجتنابناپذیر میکند .اما نگهداری حجم باالی موجودیها در انبار نیز ممکن است
موجب ناباب شدن کاالها و نیز تحمیل هزینههای زیاد بر مؤسسه تجاری شود.
به طور کلی برای انبار کردن موجودیها و نگهداری آنها در انبار میتوان دالیل
زیر را بیان کرد:
 -1استفاده از تخفیفهای کلی در خرید عمده از فروشندگان کاال
 -2جلوگیری از هزینههای کمبود و فقدان موجودیها در انبار
 -3جلوگیری از زیان ناشی از روند افزایش قیمت مواد و کاال
 -4جوابگویی مطمئن در برابر افزایش احتمالی تقاضای مصرف کنندگان
 -5اطمینان نداشتن از تحویل به موقع مواد و کاالی سفارش داده شده
 -1جلوگیری از افزایش دفعات مراحل خرید مواد و کاال و هزینههای سفارش
آن
(کاهش دفعات خرید باعث کاهش هزینههای سفارش میشود)
در بخشهای قبلی توضیحاتی در مورد فرمهای رسید موقت و دائم انبار ،درخواست
کاال از انبار و حوالة انبار ارائه شدهاست .در این بخش به فرم کاردکس انبار و
همچنین روشهای ارزیابی موجودی کاال همراه با مثالهای متنوع میپردازیم.
کاردکس انبار:
به ثبت و نگهداری اطالعات گوناگون مربوط به فعل و انفعاالت یک کاال در انبار
برای آگاهی از مقدار وارده ،صادره ،موجودی و محل استقرار آن در انبار و نیز
آگاهی از روش ارزیابی کاال در انبار ،سیستم کاردکس گفته میشود.
 -1حالتهای ورود کاال به انبار شامل موارد زیر است:
خرید
دریافت از تولید
برگشت از فروش (مرجوعی توسط مشتری)
انبار به انبار
ارسال از مشتری برای تعمیر
برگشت از تعمیر
پس از اصالح
تحویل امانی اموال شخص حقالعملکار
برگشت کاالی مازاد بر نیاز
تمامی ورودها طی برگ رسید کاال (قبض انبار) انجام میشود و به محض ورود
کاال و تأیید کیفی آن ،در کارت انبار مربوط ثبت میگردد .به صورتی که موجودی
ثبت شده در کارت انبار ،باید با موجوی انبار مطابق باشد.
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درمورد برخی اقالم ،کارت انبار به نام کاال صادر نمیشود .در این حالت پس از
ورود کاال و عبور از کانال کنترل کاالی رسیده با به کارگیری برگ رسید کاال،
رسید و مستقیم به مشتری تحویل میگردد.

 -5حالتهای خروج کاال از انبار شامل موارد زیر میباشد:
فروش کاال
برگشت کاالی خریداری شده
انبار به انبار
خروج کاال به منظور اصالح
ارسال کاال برای شعبههای شرکت
ارسال کاال به صورت امانت برای حقالعملکار
نمونة اولیه برای ارسال به مشتری
نحوة استفاده از کاردکس بدین ترتیب است که برای هر قلم کاال ،یک کارت
اختصاص میدهند؛ سپس کارتهای کاردکس با توجه به نام یا شماره کاال در
قفسههای مخصوصی که به «دستگاه کاردکس» معروف است ،قرار داده میشود.
سیستم کاردکس دارای مزایای زیر است:
الف) دسترسی به میزان موجودی جنس
ب) کسب اطالع از میزان سفارش ،حداقل و حداکثر موجودی
ج) تشخیص اقالم گم شده و راکد
د) سهولت ارائه آمارهای مورد نیاز انبار
ه) کسب اطالع از ارزش ریالی اقالم وارده و صادره
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هر سطر از کاردکس فقط برای ثبت یکی از رویدادهای ورود (خرید) ،صدور
(فروش) ،هزینه حمل کاالی خریداری شده ،برگشت از خرید یا برگشت از فروش
استفاده میشود.
واژهها و ستونها در کاردکس انبار به شرح زیر کامل میشود:
 نام کاال :نام متداول یا استاندارد کاالی مربوط شماره کاال :شمارهای که کاال تحت آن در انبار نگهداری میشود. نوع یا مدل :مشخصه شرکت تولید کننده است. واحد کاال :واحد شمارش کاال است. شماره قفسه :محلی که کاال در آن نگهداری میشود. حداقل :مقدار حداقل پیشبینی شده برای موجودی کاال. نقطه سفارش :نقطهای که کاال وقتی به آن مقدار میرسد ،سفارش انجاممیگیرد.
 حداکثر :مقدار حداکثر پیشبینی شده موجودی کاال. تاریخ :تاریخ ورود ،صدور ،برگشت از خرید یا برگشت از فروش کاال در انبار. مقدار سفارش :مقداری که سفارش داده شده. وارده :مقداری که طبق سند به انبار وارد میشود. صادره :مقداری که طبق سند از انبار خارج میشود.119

انواع کاردکس:

-1کاردکس تعدادی :در این نوع کاردکس کاال از نظر ورود ،خروج و مانده بر
حسب تعداد مشخص میشود .وقتی کاردکس یک کاال پر میشود ،ماندة آن به
صفحه بعد مربوط به همان کاردکس وارد میشود .البته در حال حاضر نرم افزار
انبار به این صورت عمل میکند و در صورتی که بنا به هر دلیلی شرکت از نرم
افزار استفاده نمیکند ،این کاردکسها از بازار تهیه میگردد و هر کاردکس در
زونکن خود بایگانی میشود .به کاردکس تعدادی ،کارت موجودی کاال نیز گفته
میشود.
-5کاردکس تعدادی -ریالی :به این نوع کاردکس ،کاردکس حسابداری یا کارت
حسابداری موجودی کاال گفته میشود .در این نوع کاردکس عالوه بر تعداد ورود،
خروج و مانده ،مقادیر ریالی آن را نیز اضافه میکنند که در این کاردکس روشهای
ارزیابی کاالها نیز ثبت میشود.

گردش موجودیها در یک واحد اقتصادی:
جریان ورود و خروج موجودیها در یک مؤسسة بازرگانی میتواند در قالب گردش
فیزیکی و گردش بهای تمام شده صورت گیرد.
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گردش فیزیکی
گردش فیزیکی موجودیها با توجه به ماهیت آن از لحاظ دوام یا نحوه انبار کردن
آن میتواند به اشکال مختلف انجام پذیرد .معموالً در خصوص کاالهای
فاسدشدنی ،ابتدا کاالیی فروخته و از انبار خارج میشود که از لحاظ زمانی زودتر
از بقیه کاالهای مشابه وارد انبار شدهاست .همچنین در صورتی که نحوه انبار کردن
یا تقسیم بندی کاال به گونهای باشد که به هنگام فروش ،دسترسی به کاالهایی
که دیرتر از اقالم مشابه ،خریداری شده و به انبار انتقال یافته است آسانتر باشد،
تحویل کاال از محل آخرین خریدها میتواند انجام شود.
گردش بهای تمام شده()cost flow
از آنجا که گردش بهای تمامشده موجودیها مستقیماً بر قیمت تمامشدة
موجودی کاالی پایان دوره و نیز بهای تمام شده کاالی فروشرفته تأثیر میگذارد
و در نتیجه این دو مبل بر اقالم صورت حسابهای سود و زیان و ترازنامه موثر
است ،لذا این گردش از اهمیت بیشتری در مقایسه با گردش فیزیکی برخوردار
است .برای محاسبه بهای تمامشدة موجودیها در چهارچوب سیستمهای ثبت
موجودی ،میتوان از روشهای زیر استفاده کرد:
بر اساس بند  20استاندارد حسابداری شماره ( 0حسابداری موجودی کاال و
مواد) ،بهای تمام شده موجودی مواد و کاال باید با استفاده از روشهای
شناسایی ویژه ،اولین صادره از اولین وارده یا میانگین موزون محاسبه شود.
بند  31این استاندارد روش اولین صادره از آخرین وارده را برای ارزشیابی
موجودیها مناسب نمیداند .چون معتقد است کاربرد روش مزبور اغلب منجر
به ارائه مبالغی بابت موجودیها در تراز نامه میشود که هیچ رابطهای با سطح
اخیر مخارج ندارد ،و استفاده از این روش نه تنها دربارة مبال منعکس شده
بابت دارایی های جاری گمراه کننده است ،بلکه اگر سطح موجودیها کم شود
و قیمتهای قدیمیتر به سود و زیان راه یابد ،نتایج بعدی نیز بهطور بالقوه
مخدوش خواهد شد.
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روش اولین صادره از اولین وارده(:)First Out ،First In
در این روش فرض بر آن است که کاالی فروش رفته از محل موجودی ها و اقالم
خریداری شدة ابتدای سال (خریدهای قدیم) و در نتیجه موجودی کاالی پایان
دوره ،از محل آخرین خریدها (خریدهای جدید) است .کاربرد این روش که
متداولترین روش ارزیابی موجودیهاست ،بسیار آسان است .گردش اقالم بهای
تمام شده در این روش ،معموالً با گردش فیزیکی اقالم موجودیها مطابقت میکند
و موجب ارزیابی موجودیهای آخر دوره با قیمتهای نزدیک بازار میشود .ضمناً
اجرای این روش در دورههایی که قیمتها در حال افزایش است ،موجب ایجاد
سود ناخالص بیشتر میشود .علیرغم مزایای فوق ،سود بیشتر موجبات مالیات بر
درآمد بیشتر را فراهم میآورد و درآمدهای جاری با اقالم بهای تمام شده نسبتاً
قدیمی مقایسه میشود؛ در نتیجه کارایی و سود بیش از واقع نشان داده میشود.
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ضمن اینکه برای جایگزینی اقالم موجودیها بهای بیشتری نیز باید پرداخته شود.
تطابق اقالم بهای تمام شده قدیمی با درآمدهای جاری موجب ایجاد سود ناشی
از نگهداری موجودیها میشود که به نوبه خود باعث نشان دادن قدرت سودآوری
بیش از واقع و احتماالً گمراهی گروههای ذینفع میشود.
مزایا و معایب روش اولین صادره از اولین وارده
مزایا
نزدیک بودن بهای تمام شده موجودیهای کاال به قیمت بازار
همسو بودن جریان هزینه با جریان فیزیکی کاال
سهولت بهکارگیری این روش در هر دو سیستم دائمی و ادواری
یکسان بودن نتیجه این روش در هر دو سیستم دائمی و ادواری
جلوگیری از تحریف و دستکاری در سود و زیان
نظاممند و معقول بودن
معایب
مقابله جدیدترین (قدیمیترین) اقالم هزینهها با درآمد جاری (رعایت
نشدن اصل تطابق هزینهها با درآمدها)
زمانی که قیمتها رو به افزایش هستند ،سود بیشتری گزارش میگردد و
در نتیجه مالیات بیشتری هم پرداخت میشود که این امر باعث خروج نقد
بیشتر از مؤسسه میشود.
یکی از اصول مهم حسابداری در فرایند گزارشگری ،اصل تطابق هزینهها با
درآمدها است .مطابق این اصل هزینههای انجام شده به منظور تحصیل درآمد
باید در همان دوره تحصیل درآمد به حساب گرفته شود تا سود یا زیان دوره
مشخص شود .نمونه بارز این هزینهها که در همان دوره فروش شناسایی
میشود ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته است.
در روش LIFOفرض بر این است که جدیدترین کاالهای خریداری شده ،قبل از
سایر کاالها به فروش میرسد ،بنابراین جریان خروج هزینه در این روش عکس
جریان ورود هزینه است؛ از این رو مخارج ،رابطه نزدیکی با درآمدهای جاری دارند
و اعمال این روش باعث تطابق مناسب هزینهها با درآمد میشود.
نتیجة روش  LIFOدر دو سیستم دائمی و ادواری یکسان نیست .دلیل این امر آن
است که در سیستم دایمی ،آخرین موجودی پس از انجام هر خرید تغییرمیکند؛
در حالی که آخرین موجودی در سیستم ادواری معنای ثابت و مشخصی دارد.
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مزایا و معایب روش اولین صادره از آخرین وارده
مزایا
تطابق هزینههای جاری با درآمدهای جاری (رعایت اصل تطابق هزینهها با
درآمدها)
سود خالص به مبل جاری نزدیکتر (واقعی تر) است.
بهای تمام شده کاالی فروش رفته به ارزش جاری نزدیکتر است.
گزارش سود کمتر در زمان افزایش قیمتها و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر
(صرفهجویی مالیاتی) .این امر باعث میشود وجه نقد کمتری خارج شود و جریان
وجه نقد بهبود یابد.
کاهش نوسانات سودهای آتی
معایب
ناهمسویی جریان هزینه با جریان فیزیکی کاال
گزارش نشدن موجودی کاال در ترازنامه به قیمت جاری و گزارش آن به قیمتهای
قدیمی
پیچیدگی و پرهزینه بودن اجرای این روش و نیاز به نگهداری سوابق و جزئیات
موجودیها
گزارش سود بیشتر در زمان کاهش قیمتها و در نتیجه پرداخت مالیات بیشتر.
این امر باعث میشود وجه نقد بیشتری خارج شود.
مقایسه روشهای  FIFOو:LIFO
تا زمانی که قیمتها ثابت باشند ،اعمال هر دو روش نتایج یکسانی دارد ،اما
هنگامی که قیمتها به میزان قابل توجهی تغییر کند ،دو روش تأثیرات متفاوتی
بر دارایی ها و سود و زیان خالص خواهد داشت.
هنگامی که قیمتها رو به افزایش است ،اتخاذ روش  LIFOبه گزارش سود
ناخالص کمتر و در نتیجه مالیات کمتری منجر میشود؛ بنابراین در به کارگیری
این روش ،جریان وجوه نقد ،بیشتر از زمانی است که روش  FIFOبه کار میرود.
در روش  FIFOموجودیهای کاال در پایان دوره به گونهای واقعبینانه ارزشیابی
میشود .زیرا ارزشهای تخصیص یافته به موجودیها به قیمتهای جاری
نزدیکتر است.
روش میانگین موزون:
این روش بر این فرض استوار است که تمامی کاالها در هم آمیخته شده و هیچ
گروه خاصی از آنها تماماً در موجودیها باقی نمیماند .بهای میانگین موزون بهای
تمام شده یک واحد از کاالهای آماده برای فروش ،از حاصل تقسیم بهای تمام
شده کاالی آماده برای فروش بر تعداد کل کاالی آماده برای فروش به دست
میآید.
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مزایا و معایب روش میانگین
مزایا
مهمترین مزیت روش میانگین ،کاربرد عملی آن است .این روش ساده و عینی
است و به دلیل سهولت در اندازهگیری اغلب مورد استفاده قرار میگیرد.
در روش میانگین موزون ،تأثیر نوسانات قیمت خرید ،حداقل میشود.
استفاده از روش میانگین موزون در سیستم ثبت ادواری کاربرد دارد ،در این
روش از آنجایی که شمارش کاال در پایان دوره انجام میشود ،قیمت میانگین
موزون یک واحد نیز در پایان دوره مشخص میشود.
روش میانگین متحرك نیز زمانی که از سیستم ثبت دائمی استفاده میشود،
کاربرد دارد.
معایب
با توجه به اینکه موجودی کاالی پایان دوره و بهای تمام شده کاالی فروش
رفته با قیمت میانگین ارزیابی میشوند ،به قیمتهای جاری(قیمت بازار)
نزدیک نیستند.
در این روش میانگین بهای تمام شده کاالی فروش رفته با درآمدهای جاری
مطابقت داده میشود ،به همین خاطر سود به قیمت جاری یا قیمت نزدیک به
آن محاسبه نمیشود.

152

مقایسه سه روش به صورت تصویر:

روشهای برآوردی موجودی کاال:
 -1روش سود ناخالص:
در این روش بدون انبارگردانی و صرفاً با استفاده از اطالعات موجود در دفاتر
حسابداری میتوان ارزش براوردی موجودیها را محاسبه کرد و فرض بر این است
که نسبت (درصد) سود ناخالص به فروش خالص واحد تجاری از یک دوره به دوره
بعد یکسان است .در این روش از درصد سود ناخالص برای تبدیل درآمد فروش به
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نکته

بهای تمام شده کاالی فروش رفته استفاده میشود .سپس بهای تمام شده کاالی
فروش رفته از بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش کسر میگردد تا بدین
ترتیب بتوان براوردی از بهای تمام شده کاالی موجود در اختیار داشت.
ضعف اصلی روش سود ناخالص آن است که این روش بر روابط گذشته مبتنی
است.

مثال :موسسه بازرگانی تهران دارای نسبت سود ناخالص  41 %و مبل فروش
خالص  501110111ریال است .اگر موجودی کاالی اول دوره  104110111ریال
و بهای تمام شده کاالی خریداری شده  303110111ریال باشد ،موجودی کاالی
پایان دوره را براساس روش سود ناخالص برآورد کنید؟
روش اول :هنرآموزان محترم ،میتوانید با توجه به توضیح عبارت «نسبت» ،مبل
بهای تمام شده کاالی فروش رفته را به صورت زیر محاسبه کنید:
سود ناخالص
41
؟
=
=
فروش خالص
111
501110111
از طریق رابطة فوق ،مبل سود ناخالص معادل  2111111ریال محاسبه
میگردد .همچنین میتوانید از طریق رابطه روبهرو سود ناخالص را محاسبه کنید:
 = 501110111×41 % = 201110111سود ناخالص
سپس زیر بهای تمام شده کاالی فروش رفته بر اساس رابطه محاسبه میشود:
سود ناخالص  -فروش خالص= بهای تمام شده کاالی فروش رفته
501110111 - 201110111 = 301110111
روش دوم :با توجه به توضیحات کتاب درسی میتوان گفت که مبل فروش خالص
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.
 11 %بهای تمام شده کاالی فروش رفته
111 %
فروش خالص
سود ناخالص
41 %
برای محاسبات سریعتر ،مبل بهای تمام شده کاالی فروش رفته به صورت زیر
201110111 × 21 % = 301110111
محاسبه میشود:
در ادامه ،بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش از طریق رابطه زیر محاسبه
میشود:
بهای تمام شده کاالی خریداری شده  +موجودی کاالی اول دوره = بهای تمام
شده کاالی آماده برای فروش
با توجه به مثال ،بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش معادل 400110111
ریال محاسبه میشود.
157

در مرحلة آخر ،موجودی کاالی پایان دوره از طریق رابطه زیر براورد میشود:

بهای تمام شده کاالی فروش رفته  -بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش =

موجودی کاالی پایان دوره
در نتیجه ،موجودی کاالی پایان دوره معادل  100110111ریال است.
روش سوم :میتوان بر اساس روابط بین حسابها و به صورت گزارشی مبل
موجودی کاالی پایان دوره را برآورد کرد:
501110111
فروش خالص
104110111
موجودی کاال اول دوره
303110111
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
پس از تنظیم این روابط ،میتوان با استفاده از روش اول یا دوم به مبل
موجودی کاالی پایان دوره رسید.

 -5روش خرده فروشی
در واحدهای بازرگانی که تعداد زیادی کاالهای متفاوت و سریعاً در حال تغییر
دارند ،کاالهای موجود در محوطه اغلب برحسب قیمت فروش به کسر درصد
معمول برای سود ناخالص منعکس میشود .در چنین شرایط خاصی ،این روش را
(که به روش خرده فروشی موسوم است) میتوان تنها روش عملی برای رسیدن
به رقم تقریبی بهای تمام شده ،قابل قبول دانست .این روش نیز برآوردی است،
اما در مقایسه با روش سود ناخالص ،از قابلیت برآورد صحیحتری برخوردار است.
در روش خرده فروشی از رابطه جاری بین بهای تمام شده و قیمت فروش استفاده
میشود.
روش خرده فروشی نیازمند اطالعات زیر است:
 )1موجودی کاالی ابتدای دوره به بهای تمام شده و قیمت خرده فروشی
 )2خریدهای دوره جاری به بهای تمام شده و قیمت خرده فروشی
 )3خرده فروشیهای (فروشهای) طی دوره
در این روش ،ابتدا کل کاالی آماده برای فروش به بهای تمام شده و قیمتهای
خرده فروشی بهدست می آید و سپس درصد بهای تمام شده به خرده فروشی و
نیز موجودی کاالی پایان دوره به قیمت خرده فروشی را بهدست میآوریم .نهایتاً
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موجودی کاالی پایان دوره بر اساس بهای تمام شده از طریق رابطه زیر محاسبه
می شود:
درصد محاسبه شده × موجودی کاالی پایان دوره خرده فروشی =
برآوردی ازموجودی کاالی پایان دوره
مثال:
فرض کنید فروشگاهی تعداد  5بسته از یک نوع کاال را به بهای هر بسته 1211
ریال خریده است و قیمت فروش هر یک از بسته ها معادل  1511ریال است.
با توجه به تعداد و بهای هر بسته ،بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش بر
اساس بهای تمام شده و قیمت خرده فروش به ترتیب  10111و  0511ریال و
نسبت آنها نیز  01 %است.
فرض کنید شرکت سه بسته را به فروش می رساند،

فروش کاال بر اساس قیمتهای فروش است ،لذا بعد از فروش سه بسته ،تنها دو
بسته برای فروشگاه باقیمانده است که قیمت های فروش باقیمانده معادل 3111
ریال است:

ولی موجودی کاالی پایان دوره مؤسسات بازرگانی بر اساس قیمتهای خرید
محاسبه میشود .پس در نتیجه با توجه به قیمتهای فروش باقیمانده و نسبت
محاسبه شده ،موجودی کاالی پایان دوره به صورت زیر برآورد میشود:
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حاال با توجه به برآورد موجودی کاالی پایان دوره بر اساس روش خرده فروشی
میتوانید با تصویر نیز نشان دهید که تعداد موجودیهای باقیمانده نیز همین
مبل است:

روش سود ناخالص برای برآورد ارزش موجودیها و روش خرده فروشی برای
تبدیل ارزش موجودیها از قیمتهای خرده فروشی به بهای تمام شده کاربرد
دارد .میتوان گفت این روشها در مواردی به عنوان روش جایگزین برای
روشهای معمول محاسبه بهای تمام شده بهکار گرفته میشوند.
مثال :یک فروشگاه از روش اولین صادره از اولین وارده( )FIFOاستفاده
می کند.
رخدادهای مالی فروشگاه لوازم خانگی پل سفید در سال مالی  1305به شرح زیر
است .الزم به ذکر است ،نرخ مالیات وعوارض بر ارزش افزوده  0درصد (شامل 1
درصد مالیات و  3درصد عوارض).
 :0/1موجودی کاالی اول دوره  3دستگاه کولر به بهای هر دستگاه  300111ریال.
 :0/21تعداد  4دستگاه کولر از بازرگانی زیراب به بهای هر دستگاه  410111ریال
خریداری کرد .فروشگاه جمع فاکتور را با صدور چک به همین تاریخ در وجه
فروشگاه زیراب صادر کرد( .قبض شماره )111
 :0/22خرید  5دستگاه کولر از بازرگانی مهر به بهای هر دستگاه  410111ریال
به صورت نسیه( .قبض شماره )112
 :0/12فروش  4دستگاه از کولر به بهای هر دستگاه  440111ریال به صورت
نقدی( .حواله شماره )1111
 :0/21فروش  5دستگاه کولر به بهای هر دستگاه  450111را به صورت نسیه به
آقای جعفری (حواله شماره .)1112
مطلوباست :ثبت رخدادهای فوق در کاردکس کاال (کولر) فروشگاه کامش و دفتر
روزنامه بر اساس روش .FIFO
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کاردکس کاال
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موجودی کاال
1140111
1110111
2150111

1540111
2120111

4000111

3510111

153.111
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روش دوم :ثبت رویدادهای بازرگانی پل سفید در کاردکس کاال بر اساس
روش اولین صادره از آخرین وارده:

روش سوم :ثبت رویدادهای بازرگانی پل سفید در کاردکس کاال بر اساس
روش میانگین متحرک:

133

134

فصل 3
تعدیالت خرید و فروش

132

واحد یادگیری تعدیالت خرید و فروش
ارائه راهکار آموزشی پیشنهادی:
راهکار آموزشی ارائه شده مربوط به فصلهای کمکحسابدار تعدیالت خرید کاال
و کمکحسابدار تعدیالت فروش کاال است .لذا هنرآموزان محترم میتوانند برای
انجام مراحل تدریس خود از این راهکار آموزشی پیشنهادی استفاده کنند.
منظور از تعدیالت ،مباحث مربوط به برگشت کاال ،تخفیفات ،کرایه حمل و
برداشت است از این رو ،در ابتدای فصل میتوان با طرح سؤاالتی ،ذهن هنرجو را
به رویدادهایی که امکان دارد خرید و فروش کاالی مؤسسات بازرگانی را تحت
تأثیر قرار دهد ،معطوف کرد.
این دو فصل نیز با ارائه مستندات مربوط به تعدیالت آغاز شده است و هنرآموزان
محترم میتوانند با استفاده از فلوچارت برگشت از خرید که در کتاب راهنما ارائه
شده و نمایش اسناد و مدارك مثبته هر مرحله ،هنرجوها را با این مستندات و
نحوه تکمیل آنها آشنا کنند.
در بخش تدریس مباحث عملی ،با توجه به اینکه مسیر آموزش رویدادهای مالی
بر اساس دو سیستم ادواری و دائمی به طور همزمان است و در کنار این دو
سیستم کاالهای مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد ،لذا
پیشنهاد میشود با دستهبندی مطالب ،تدریس خود را انجام دهند.
کتاب راهنما در کنار کتاب درسی و همراه با آن مباحث حسابداری را ذکرکرده
است و هنرآموزان را در تدریس بهتر یاری میکند .همچنین برخی از مطالب در
کتاب درسی به صورت خالصه بیان شده که در این کتاب به صورت مفصل همراه
با مثال آمده است .برای مثال ،تخفیف مقداری (اشانتیون) به طور کامل در کتاب
راهنما ذکر شده است .لذا پیشنهاد میشود هنرآموزان محترم برای تدریس بهتر،
کتاب درسی را همراه با کتاب راهنما مطالعه کنند.
همچنین پیشنهاد میشود برای این دو فصل از روشهای تدریس نمایشی،
اکتشافی و حل مسئله استفاده شود.
یادداشت هنرآموز:
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برگشت از خرید:
گاهی اوقات مؤسسات تمام یا بخشی از اجناس خریداری شده خود را به دالیل
زیر برگشت میدهد:
 -1اگر کاالی خریداری شده ،ایراد یا اشکال فنی داشته باشد.
 -2اگر کاالی خریداری شده از نظر مشخصات یا ظاهر فیزیکی با اطالعات سفارش
کاال مغایرت داشته باشد.
 -3اگر کاالی خریداری شده ،آسیب دیدگی یا ایراد فیزیکی و ظاهری داشته باشد.
-4اگر مشتری که قرار است کاال تحویل آن شود ،از خرید خود منصرف شود.
-5اگر در اثر حمل و نقل ،آسیب دیدگی ایجاد شده باشد.
 -1اگر سفارش خرید کاال مازاد باشد.
 -0اگر تاریخ مصرف کاال منقضی شده باشد.

137

138

نام برگشت دهنده:

فرم برگشت
کاال به انبار
رديف

سند(فاکتور)حسابداری

شماره حواله:
تاريخ حواله:
کد

شماره
تاريخ

مشخصات کاال
تعداد کارتن
نام

تعداد جز

شماره
تاريخ

علت برگشت کاال

نرخ

توسط حسابداری تکميل می گردد
مبلغ-لاير

1
2
3
4
5
6
توضيحات
نام تحويل دهنده
امضا

نام تحويل گيرنده
امضا

تاييد کننده(مديريت)
امضا
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جمع
درکارت موجودی انبارثبت شد
امضا

تاييد کننده(انبار)
امضا

درکارت موجودی حسابدار ثبت شد
امضا

تکميل کننده(حسابداری)
امضا

امضا

تاييد و ثبت کننده(حسابداری)
شماره سند

فرم برگشت جنس به ان بار ( مرجوعي كاال )
تاريخ .................... :
شماره................... :
رديف شماره كاال

نام كاال

تحويل گيرنده .................... :
در كارت موجودي ثبت شده
توزيع نسخ :

اسقاطي

شرکت .................... :
انبـار .................... :
مقدار
وضعيت
واحد
برگشتي
سالم
اصالحي

تاييد سرپرست .................... :
در كارت حسابداري انبار ثبت شده

واحد برگشت دهنده .................... :
شماره ترتيب انبار .................... :
مبلغ ( لاير )
نرخ
علت برگشت

تكميل كننده .................... :

.1سفيد و آبي  :حسابداري  .2سبز  :برگشت دهنده  .3زرد  :سرپرست انبار

تعدیالت خرید و فروش:
تخفیفات :امکان دارد فروشنده به دالیلی بخشی از بهای کاالی مورد معامله را
کسر کند و یا شرایطی بهوجود آید که بهای تمام شده کاالی خریداری کاهش
یابد .این وضعیت تخفیف نامیده میشود.
انواع تخفیفات :به طور کلی در معامالت مؤسسات بازرگانی ،تخفیفات شامل موارد
زیر است:
 -1تخفیف تجاری:
این تخفیف معمو ًال مربوط به خرید عمده است به این صورت که هر چه کاالی
بیشتری خریداری شود به خریدار درصدی تخفیف داده خواهد شد و این باعث
میشود که بهای تمام شده هر واحد کاالی خریداری شده پایینتر محاسبه شود.
همچنین امکان دارد فروشنده به دلیل تغییر فصل یا تغییر شغل ،درصدی از مبل
اجناس خود را کسر کند.
اعطای کاال به عنوان تخفیف (اشانتیون) :فروشنده به دلیل خرید زیاد مشتری،
تعدادی از همان اجناس یا کاالی دیگری را به صورت رایگان به مشتری اعطا کند.
 -5تخفیف توافقی:
گاهی امکان دارد قیمت اجناس مورد معامله بر اساس توافق طرفین (خریدار و
فروشنده) تعیین شود و در این توافق بخشی از بهای اجناس کسر شود .این نوع
تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام
معامله صورت میگیرد.
 -3تخفیف نقدی:
در هنگام انجام معامالت غیرنقدی (نسیه) معموالً فروشنده مایل است طلب خود
از خریدار را زودتر از موعد مقرر دریافت کند ،از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی
که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت میکنند قائل میشود که از آن
جمله تخفیف است ،به این گونه موارد ،تخفیفات نقدی گفته میشود.
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همانطور که از تعریف تخفیف نقدی استنباط میشود ،اوالً تخفیف نقدی مربوط
به خرید و فروش نسیه است و ثانیاً برای این تخفیف در زمان خرید و فروش هیچ
گونه محاسبه و ثبتی صورت نمیگیرد و فقط در زمان پرداخت بدهی توسط
خریدار در دوره تخفیف ،محاسبه و در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت
میشود.
 -4تخفیف بابت نقص یا معیوب بودن کاال (تخفیف نابابی):
گاهی تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله به دالیلی مانند معیوب بودن ،فاسد
بودن ،مغایرت با صورت سفارش خرید و مازاد بودن ،به فروشنده برگشت داده
شود .در صورتی که نقص یا عیب کاال جزئی باشد ،و فروشنده با اعطای تخفیف
نابابی ،خریدار را از برگشت دادن کاال منصرف میکند.
نحوه ثبت دردفاتر
نحوه ثبت در دفاتر
نام تخفیف
فروشنده
خریدار
تخفیف تجاری

ثبت نمیشود و خرید به ثبت نمیشود و فروش به
مبل خالص (تخفیف -مبل خالص (تخفیف-
خرید) محاسبه و ثبت فروش) محاسبه وثبت
میشود.
میشود.

تخفیف
توافقی(چانه زنی)

ثبت نمیشود و خرید به ثبت نمیشود و فروش به
خالص محاسبه
مبل خالص محاسبه و مبل
وثبت میشود.
ثبت میشود.

تخفیف نقدی

پرداخت بدهی در دوره
دریافت مطالبات در دوره
تخفیف و محاسبه و
تخفیف و محاسبه و ثبت
ثبت تخفیف نقدی
تخفیف نقدی فروش
خرید

تخفیف نابابی

در دفاتر خریدار ثبت در دفاتر فروشنده ثبت
میشود.
میشود.

در دفاتر خریدار ثبت در دفاتر فروشنده ثبت
تخفیف
میشود.
اشانتیون(تعدادی) نمیشود.
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برای ثبت رویدادهای برگشت کاالی مورد معامله و نیز تخفیف به دلیل معیوب
بودن کاال از یک حساب مشترك استفاده میشود:

دفاترفروشنده

دفاترخریدار

برگشت از فروش و

برگشت از خرید و

تخفیفات

تخفیفات

برگشت تمام یا بخشی ازکاالی مورد معامله توسط خریدار

اعطای تخفیف از طرف فروشنده به دلیل معیوب بودن

افزایش

افزایش

بدهکار

بستانکار

مسئله در مورد آموزش و محاسبه تخفیفات:
تاریخ خرید

قیمت طبق
لیست

تخفیف
تجاری

خرید خالص

شرط فروش

تاریخ
پرداخت
بدهی

مبل پرداخت
بدهی

05/12/10
05/14/21
05/15/15

2410111
0010111
؟

5%
؟
4%

؟
0100111
101140111

ن11/2-31/
ن0/3-45/
ن-41/؟11/

05/12/10
05/14/20
05/15/15

؟
؟
101000441

تاریخ :2/0می تواند برای محاسبه مبل «خالص خرید» از فرمولهای زیر استفادهکند:
2410111× 05 %
2410111- 5 %
=2410111× 5 %
تاریخ  :5/5آشنایی با کلید MUماشین حساب :برای محاسبه قیمت طبق فهرستمیتوان از فرمول زیر استفاده کرد101140111 MU 4 %=101510111 :
برگشت از خرید و تخفیفات :همانطور که قبالً توضیح داده شد ،گاهی امکان دارد
بنا به دالیلی تمام یا بخشی از کاالی خریداری شده به فروشنده برگشت داده شود
یا اینکه فروشنده به دلیل معیوب بودن کاال ،به خریدار تخفیف اعطا کند .دراین
دو حالت معامله کالً یا به نسبت کاالی برگشتی و تخفیف نابابی فسخ میگردد و
باعث کاهش مبل خرید میشود .این کاهش معموالً در حسابی به نام «برگشت از
خرید و تخفیفات» بستانکار میشود.
در هنگام برگشت کاال به نسبت کاالی برگشت داده شده ،مالیات بر ارزش افزوده
آن (در صورتی که کاالی مورد معامله مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد) از
فروشنده کاال دریافت میشود.

145

تذکر

تعدیالت خرید و فروش

مثال :شرکت گنبد سه دستگاه دوچرخههای خریداری شده به بهای هر دستگاه
 1110111ریال از شرکت مینودشت را در تاریخ  13xx/4/21برگشت داد.
رویداد  4/21بر اساس سه فرض زیر در دفاتر شرکت گنبد ثبت خواهد شد:
فرض الف) :شرکت گنبد کاال را به صورت نقد خریده بود و شرکت مینودشت نیز
مبل کاالی برگشتی را به صورت نقد پرداخت کرد.
قیمت کاالی برگشت شده 3× 1110111= 100110111
مالیات بر ارزش افزوده 100110111×0 %= 1120111
وجه دریافتی  100110111 ×110 % = 1012111یا
100110111 + 1120111 = 100120111
بستانکار

تاریخ شرح
موجودی نقد-صندوق
برگشت از خرید وتخفیفات
4/21
سایرحسابهای دریافتنی-مالیات برارزش افزوده
برگشت بخشی از اجناس خریداری شده

بدهکار
100120111

جمع:یک میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال

100120111 100120111

100110111
1120111

فرض ب ) :اگر خرید به صورت نسیه باشد:
بستانکار

تاریخ شرح
حسابهای پرداختنی
برگشت از خرید وتخفیفات
4/21
سایرحسابهای دریافتنی-مالیات برارزش افزوده
برگشت بخشی از اجناس خریداری شده

بدهکار
100120111

جمع:یک میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال

100120111 100120111

100110111
1120111

فرض ج) :اگر خرید به صورت صدور چک یا سفته باشد:
تاریخ شرح
اسناد پرداختنی
برگشت از خرید و تخفیفات
4/21
سایرحسابهای دریافتنی-مالیات برارزش افزوده
برگشت بخشی از اجناس خریداری شده
جمع:یک میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال

بستانکار
بدهکار
100110111 100120111
1120111

100120111 100120111

تخفیف نقدی خرید :چنانچه خریدار بدهی خود را با توجه به شرط خرید در دورة
تخفیف بپردازد ،مشمول تخفیف نقدی خواهد شد .حساب «تخفیفات نقدی
خرید» در دفاتر خریدار با ماهیت بستانکار است.
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تخفیفات نقدی خرید
افزایش
بستانکار
مثال :در تاریخ  13xx/1/15مؤسسه بازرگانی اهواز معادل  104110111ریال کاال
با شرط (ن )11/2-41/از شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان خرید.
در تاریخ  13xx/1/24موسسه بازرگانی اهواز بدهی خود را با صدور چک به همین
تاریخ به شرکت تعاونی فرهنگیان پرداخت کرد.
مطلوباست :ثبت این دو رویداد در دفاتر موسسه بازرگانی اهواز(خریدار)

محاسبات پرداخت بدهی:
104110111×2 %=1200111

مبل تخفیف نقدی
مبل مالیات برارزش افزوده تخفیف نقدی
مبل خالص خرید

1200111×0 %=110521
104110111-1200111=102020111

مبل مالیات برارزش افزوده قابل پرداخت توسط شرکت اهواز
مبل قابل پرداخت توسط شرکت اهواز

102020111×0 %=5140401
102020111+ 5140401=100310401

ثبت تخفیفات در روش دائمی:
با توجه به توضیحات قبلی ،حساب موجودی کاال در روش دائمی ،به طور مستمر
در طی دوره مالی در حال گردش است ،لذا ثبت رخدادهای مربوط به تخفیف
نقدی خرید و برگشت از خرید و تخفیفات در حساب موجودی کاال ثبت میگردد
و این حساب با توجه به رویدادهای مذکور بستانکار میشود .ولی رویدادهای
مربوط به تخفیف نقدی فروش و برگشت از فروش وتخفیفات (مربوط به ثبت کسر
درآمد فروش) تفاوتی با روش ادواری ندارد.
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تخفیف تعدادی(اشانتیون):
برخی شرکتها برای جلب مشتریان خود ،معموالً در زمان صدور فاکتور فروش،
تعدادی کاال نیز به صورت رایگان (اشانتیون) به آنها میدهند .با توجه به اینکه
کاالی رایگان در مؤسسه خریدار وارد انبار شده و در مؤسسه فروشنده ،از انبار
خارج میشود ،لذا اثر این رویداد باید در دفاتر خریدار و فروشنده بهطور صحیح
نمایش داده شود.
تخفیف تعدادی (اشانتیون) در دفاتر خریدار :تخفیف تعدادی که به عنوان تخفیف
جنسی نیز مطرح میشود ،در دفاتر خریدار ثبت نمیشود .این تعداد کاالی رایگان،
باعث میشود که قیمت هر واحد کاالی خریداری شده کاهش یابد.
مثال :در تاریخ 1305/0/21مؤسسه بازرگانی اراك تعداد  211عدد آب میوه به
ارزش هر یک  50141ریال را از شرکت مواد غذایی قم با صدور چکی به همین
تاریخ خریداری کرد .شرکت قم تعداد  11عدد آب میوه نیز به صورت اشانتیون
به شرکت اراك اعطا میکند .محاسبات و ثبت این رویداد در دفاتر اراك (خریدار)
به صورت زیر است( :ثبت این رویداد ،بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده،
میباشد و ثبت رخدادها ،بر اساس سیستم ادواری است)
ریال  =211×50141= 101500411قیمت خرید بدون احتساب اشانتیون
ریال  = 11 × 50141 =510411تخفیف تعدادی
( = 101500411 - 510411 =101100111 ) 211 ×50141خالص خرید
با توجه به محاسبات صورت گرفته ،قیمت خرید هر آب میوه برای شرکت اراك
 4011ریال خواهد بود)101100111÷211( .
شماره صفحه دفتر روزنامه:
شرکت اراك
شماره سند:
تعداد ضمائم:
سند حسابداری
تاریخ سند05/10/21 :
مبل جزء بدهکار( ریال) بستانکار(ریال)
ردیف کد حساب شرح
101100111
خرید کاال
101100111
موجودی نقد -بانک
101100111 101100111
جمع :یک میلیون و هشت هزار ریال.
شرح سند :خرید کاال و صدور چک به همین تاریخ
تصویب کننده:
تأیید کننده:
تنظیم کننده:

دفاتر فروشنده :تخفیف تعدادی در دفاتر فروشنده به عنوان «تخفیفات فروش-
تعدادی» ثبت میگردد.
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شماره صفحه دفتر روزنامه:
شرکت قم
شماره سند:
تعداد ضمائم:
سند حسابداری
تاریخ سند05/10/21 :
مبل جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
ردیف کد حساب شرح
101100111
موجودی نقد-بانک
510411
تخفیفات فروش -تعدادی
101500411
فروش کاال
101500411 101500411
جمع :یک میلیون و پنجاه وهشت هزار و چهارصدریال.
شرح سند :فروش و صدور چک به همین تاریخ
تصویب کننده:
تأیید کننده:
تنظیم کننده:

مبل تخفیف مقداری (اشانتیون) باعث کاهش سود خالص مؤسسه میشود
لذا برخی مؤسسات این مبل را به عنوان تبلیغات خود میدانند و در نتیجه
مبل کاالی اشانتیون را به حساب هزینه تبلیغات ثبت میکنند.
پیش بینی تخفیفات نقدی فروش:
زمانی که مقدارحسابهای دریافتنی بابت فروشهای نسیه کاالی یک مؤسسه
زیاد باشد ،معموالً تجارب گذشته راهنمای خوبی برای پیش بینی واکنش مشتریان
نسبت به استفاده از تخفیفات نقدی در نظر گرفته شده است ،برای آنها است.
با توجه به صرفهجویی مناسبی که از پرداخت نقدی برای مشتریان حاصل
میشود ،اکثر مشتریان از این تخفیفات استفاده میکنند.
تخفیفات نقدی مربوط به فروشهای نسیه یک دوره مالی که امکان دارد در دوره
مالی آینده توسط خریداران استفاده شود ،در پایان دوره مالی و بر مبنای تجارت
گذشته ،برآورد میشود .پس از آنکه مبل این تخفیفات مشخص شده ،ثبت آن در
پایان دوره مالی در دفاتر مؤسسه منظور میگردد.
مثال :مؤسسه بازرگانی ارومیه با توجه به میزان فروش نسیه خود و بر اساس
شرایط فروش ،مبل تخفیفات نقدی خود را در پایان سال  1304معادل 150111
ریال برآورد نمود.
شماره صفحه دفتر روزنامه:
شرکت...
شماره سند:
تعداد ضمائم
سند حسابداری
تاریخ سند94/15/59 :
مبلغ جزء بدهکار( ریال)

ردیف کد حساب شرح
تخفیفات نقدی فروش

221.111

 .ذخیره تخفیفات نقدی فروش
جمع:ششصد و پنجاه هزار ریال
تنظیم کننده:
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221.111
221.111

شرح :برآورد مبلغ تخفیفات نقدی برای سال آتی
تأیید کننده:

بستانکار( ریال)

تصویب کننده:

221.111

تعدیالت خرید و فروش
نکته

مبل ذخیره تخفیفات نقدی فروش در ترازنامه از حسابهای دریافتنی کسر
میشود.

در سال بعد ،چنانچه مشتریانی که سال گذشته کاالیی از مؤسسه خریدند و در
دوره تخفیف بدهی های خود را پرداخت کردند و از تخفیفات نقدی استفاده
نمودند ،در این صورت موسسه فروشنده باید از محل اندوخته این تخفیفات را
منظور نماید.
مثال :در تاریخ  1305/1/0یکی از بدهکاران مؤسسه ارومیه با مبل 0110111
ریال بدهی ،با استفاده از شرط(ن )11/2-31/بدهی خود را به صورت نقدی
پرداخت کرد .ثبت این رویداد در مؤسسه ارومیه (دریافت کننده مطالبات) به
صورت زیر است:
شماره صفحه دفتر روزنامه:
شرکت...
شماره سند:
تعداد ضمائم
سند حسابداری
تاریخ سند92/11/17 :
مبلغ جزء بدهکار( ریال)

ردیف کد حساب شرح
ذخیره تخفیفات نقدی فروش
موجودی نقد  -صندوق

بستانکار( ریال)

14.111
282.111

حسابهای دریافتنی
جمع:هفتصد هزار ریال

711.111
711.111

711.111

شرح :دریافت مطالبات مؤسسه
تنظیم کننده:

نکته

تأیید کننده:

تصویب کننده:

با توجه به اینکه شیوه پیش بینی تخفیفات نقدی فروش برای ممیزان اداره دارایی
مورد قبول نیست و از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات هم پذیرفته نیست،
لذا اکثر مؤسسات بازرگانی از این شیوه استفاده نمیکنند.

ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات:
در تعیین ارزش حسابهای دریافتنی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از
مشتریان ،از کاالهای خریداری شده رضایت نداشته باشند و یا به دالیلی مانند
معیوب بودن کاال ،دیر رسیدن آن یا کاهش قیمت کاالی مورد معامله ،برخی از
اجناس را برگشت دهند و یا تخفیف نابابی درخواست کنند.
تحقق یافتن برگشت از فروش و تخفیفات بدین معناست که مبلغی که سرانجام
از مشتریان وصول خواهد شد  -یعنی خالص ارزش بازیافتنی مطالبات تجاری -
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کاهش خواهد یافت .چنانچه مبال برگشت از فروش و تخفیفات قابل مالحظه
باشد ،برآورد و به حساب بردن آن از طریق ثبت اصالحی باعث بهبود اندازه گیری
سود دوره مؤسسه میشود.
برخی مؤسسات در پایان دورة مالی برای حساب برگشت از فروش و تخفیفات
حساب ذخیره منظور میگردد .ولی این عمل نیز (مانند به کارگیری ذخیره
تخفیفات نقدی فروش) از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات پذیرفته نیست.
همچنین برای برآورد مخارج وصول مطالبات ،در ارزیابی حسابهای دریافتنی در
تاریخ ترازنامه باید هزینههای مستقیم وصول مطالبات را (اگر مبل آنها با اهمیت
باشد) نیز برآورد کرد و به حساب مربوط منظور نمود.
برای مثال ،چنانچه برای وصول برخی از مطالبات ،اقدام قانونی با انتخاب وکیل
صورت گرفته یا پیشبینی شده باشد ،باید هزینههای حقوقی برآورد شده را به
حساب هزینه دوره جاری منظور نمود و در ترازنامه به صورت یک حساب ذخیره
از حسابهای دریافتنی کسر کرد.
مثال یک :رخدادهای مالی یک نوع کاال (روغن نباتی) در فروشگاه مواد غذایی
محمدی در سال مالی  1304به شرح زیر است .کاالی مذکور معاف از مالیات بر
ارزش افزوده است.
 :1/5موجودی کاالی اول دوره  12عدد روغن به بهای هر عدد  120111ریال.
 :1/10خرید تعداد  0عدد به بهای هر  110511ریال و صدور چک به همین تاریخ
از حساب جاری( .قبض شماره .)011
 :1/25فروش 11عدد به بهای هر عدد  140111ریال به صورت نقدی و واریز به
حساب صندوق( .حواله شماره .)3111
 :1/31خرید  11عدد روغن به بهای هر عدد  120511ریال به صورت نسیه .کرایه
حمل محموله معادل  30111ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است که
حمل با مالیات از حساب صندوق پرداخت شد( .قبض .)012
 :2/22خرید  5عدد روغن به بهای هرعدد  140111ریال به صورت نقد با تخفیف
تجاری ( 5 %قبض شماره .)013
مطلوباست :ثبت رخدادهای فوق در کاردکس کاال(روغن نباتی) فروشگاه محمدی
و دفتر روزنامه بر اساس روش .FIFO
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برداشت کاال در مؤسسات بازرگانی:
گاهی اوقات صاحب مؤسسات بازرگانی بخشی از کاالهای فروشگاه را برای مصارف
شخصی برداشت میکند .در زمان این رویداد ،از حساب «برداشت » استفاده
میشود .ماهیت (افزایش) این حساب بدهکار است .حساب برداشت باعث کاهش
سرمایه مؤسسه میشود.
برداشت
افزایش
بدهکار
ماده 4قانون مالیات بر ارزش افزوده :عرضه کاال در این قانون ،انتقال کاال از طریق
هر نوع معامله است.
تبصره:کاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ،تحصیل یا تولید
میشود ،در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد
یا برای مصارف شخصی برداشته شود ،عرضه کاال به خود محسوب میشود و
مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.
با توجه به متن فوق ،در ثبت رخدادهای برداشت کاالی مشمول ،باید مالیات بر
ارزش افزوده آن را نیز محاسبه کنید.
مثال :در تاریخ  1305/0/10صاحب مؤسسه بازرگانی بندر انزلی معادل 2510111
ریال کاالی مشمول مالیات را برای مصارف شخصی خود برداشت کرد .ثبت این
رویداد بر اساس روشهای ادواری و دائمی به صورت زیر است:
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مثال دو:
رخدادهای مالی یک نوع کاال (گالب قمصر) در فروشگاه سروستان در سال مالی
 1303به شرح زیر است .نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده  0درصد (شامل 1
درصد مالیات و  3درصد عوارض) است.
 :4/1موجودی کاالی اول دوره  41عدد به بهای هر گالن  30111ریال.
 :4/0خرید  31گالن به مبل کل  000511ریال به صورت نسیه (قبض شماره
)411
 :4/0پرداخت  10511ریال بابت حمل کل محموله همراه با مالیات بر ارزش افزوده
به صورت نقدی.
 :4/21فروش  51گالن به بهای هر عدد  3111ریال با تخفیف تجاری  4 %به
صورت نقدی و واریز به حساب صندوق فروشگاه (حواله شماره  )2111و پرداخت
 051ریال بابت حمل کل محموله (هزینه حمل غیرمشمول مالیات) به صورت
نقدی.
 :4/31خرید  21گالن به بهای هر عدد  30411ریال و صدور سفته  3ماهه و
پرداخت  31ریال بابت حمل هر عدد به صورت نقدی از حساب صندوق فروشگاه
(هزینه حمل غیرمشمول مالیات بوده است)( .قبض .)411
 :5/22فروش  25گالن به بهای هرگالن  30011ریال به شرط (ن )11/2-31/به
آقای رضایی( .حواله شماره .)2112
 :5/25برگشت  5گالن از کاالی فروش رفته در مورخ  5/22به دلیل مازاد بودن.
 :5/31دریافت مطالبات از آقای رضایی و واریز به حساب صندوق فروشگاه.
 :1/2خرید  35گالن به بهای هر عدد  30451ریال و صدور چک به همین تاریخ
(قبض شماره )412
 :1/5دریافت  210111ریال به صورت علیالحساب از آقای محمودی قبل از تحویل
کاال و واریز به حساب صندوق.
 :1/0فروش  41گالن به آقای جاللی به بهای هر گالن  3021ریال که معادل
 01 %آن به صورت نقد دریافت و مابقی نسیه است (حواله شماره )2113
 :1/11برگشت  3گالن از کاالهای خریداری شده مورخ  1/2به دلیل معیوب بودن
و دریافت نقدی و واریز به حساب صندوق.
 :1/25تحویل  0گالن به آقای محمودی بابت معامله ( 1/5حواله شماره .)2114
 :1/31برداشت  2گالن توسط صاحب فروشگاه جهت مصارف شخصی (حواله
شماره .)2115
مطلوباست :ثبت رخدادهای فوق در کاردکس کاال (گالب قمصر) فروشگاه
محمدی و دفتر روزنامه بر اساس روش . LIFO
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اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش برای تعیین ارزش
موجودیها در صورتهای مالی:
موجودی کاال ،به عنوان یکی از اقالم با اهمیت دارایی جاری به بهای تمامشده
اندازهگیری و ثبت میشود .بهای تمام شده موجودی کاال شامل تمامی مخارج
خرید از قبیل قیمت خرید (با کسر تخفیفات تجاری) ،هزینه حمل ،حقوق و
عوارض گمرکی و سایر مخارج ضروری است .چنانچه نتوان به طور معقول انتظار
داشت که برای بازیافت این دارایی ،درآمدهای آتی کافی وجود داشته باشد ،مبال
غیر قابل بازیافت بهعنوان هزینهکاهش ارزش موجودی مواد و کاال به سود و زیان
منظور میشود .از این رو در پایان دوره مالی ،موجودی کاال به اقل بهای تمام شده
و خالص ارزش فروش تک تک اقالم یا گروههای اقالم مشابه ،اندازهگیری و در
صورت های مالی منعکس شود.
موارد اصلی که احتمال میرود خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده باشد،
مواردی است که شرایط زیر در آن حاکم است .در چنین مواردی به منظور تأمین
هدف سودمندی اطالعات حسابداری و برخورداری از سود معقول ،انحراف از اصل
بهای تمام شده ممکن است مفید واقع گردد.
افزایش هزینهها یا کاهش قیمت فروش.
خراب شدن موجودی.
ناباب شدن محصوالت.
تصمیم شرکت مبنی بر ساخت و فروش محصوالت به زیان (به عنوان بخشی
از استراتژی بازاریابی شرکت).
وقوع اشتباهاتی در تولید یا خرید.
حال منظور از بهای تمام شده و خالص ارزش فروش چیست؟
در پاسخ باید گفت :بهای تمام شده همان ارزش محاسبه شده موجودی کاال بر
مبنای یکی از روشهای قیمتگذاری (فایفو ،الیفو ،میانگین و شناسایی ویژه)
است .خالص ارزش فروش عبارت است از بهای فروش اقالم موجودی مواد و کاال
(بعد از کسر تخفیفات تجاری ولی قبل از تخفیفات مربوط به تسویه حساب) پس
از کسر تمام مخارج آتی تا مرحله تکمیل و تمامی مخارجی که واحد تجاری در
رابطه با بازاریابی ،فروش و توزیع کاال متحمل خواهد شد و مستقیماً به اقالم مورد
نظر مربوط میشود .برای تعیین مبلغی که برای موجودیها باید گزارش شود،
قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اعمال میشود .در نتیجه در
دورههایی که خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده است ،موجودی کاال به
خالص ارزش فروش گزارش میشود (اصل تطابق) .قاعده اقل بهای تمام شده و
خالص ارزش فروش نمونهای بارز از کاربرد اصل احتیاط (محافظه کاری) است.
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مخارج بازاریابی،
توزیع و فروش

مخارج برآوردی
تکمیل

-

بهای فروش (بعد از کسر تخفیفات
تجاری و قبل از تخفیفات مربوط به
تسویه حساب)

=

خالص ارزش
فروش

مطابق مفاهیم نظری حسابداری ،احتیاط عبارت است از کاربرد درجهای از مراقبت
که در قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ به گونهای که
درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.
ارزیابی موجودیها طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش با یکی
از سه روش زیر امکان پذیر است:
 -1بر حسب تک تک اقالم موجودیها به طور جداگانه (در این حالت بهای تمام
شده تک تک موجودیها با خالص ارزش فروش آنها مقایسه میشود).
 -2بر حسب گروههای مشابه از اقالم موجودی به طور جداگانه (در این حالت
مجموع بهای تمام شده اقالم مشابه موجودیها با مجموع خالص ارزش فروش آنها
مقایسه میشود).
 -3بر حسب کل موجودیها.
توجه

استاندارد حسابداری ایران روش اول و دوم را توصیه کرده است .مقایسه بین بهای
تمام شده و خالص ارزش فروش باید به طور جداگانه در مورد هریک از اقالم
موجودی انجام شود .چنانچه این کار عملی نباشد ،باید گروههای کاال و یا کاالی
مشابه را جمعاً در نظر گرفت.
در زمان اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ،اگر خالص ارزش
فروش کمتر از بهای تمام شده باشد ،باید زیان کاهش ارزش موجودیها ثبت و
شناسایی شود .دو روش برای ثبت و گزارشگری این زیان وجود دارد:
 -1روش کاهش مستقیم ارزش موجودیها :در این روش در پایان دوره ،ابتدا
موجودیها به بهای تمام شده ثبت میشود و سپس اختالف بین بهای تمام شده
و خالص ارزش فروش به بدهکار زیان کاهش ارزش موجودی و بستانکار موجودی
کاال منظور میشود .بنابراین طبق این روش ،بهای تمام شده اولیه موجودیها در
ترازنامه گزارش نمیشود .در واقع موجودیها به اقل بهای تمام شده و خالص
ارزش فروش مستقیماً ثبت میشوند.
 -2روش ذخیره کاهش ارزش موجودیها :در این روش اختالف بین بهای تمام
شده و خالص ارزش فروش به بدهکار زیان کاهش ارزش موجودی و بستانکار
ذخیره کاهش ارزش موجودی منظور میشود .مطابق این روش ،موجودیها به
بهای تمام شده اولیه در ترازنامه گزارش میشود و حساب ذخیره کاهش ارزش
موجودی در ترازنامه از حساب موجودی کاال کسر میشود.
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استاندارد حسابداری ایران از بین دو روش فوق ،استفاده از روش ذخیره کاهش
ارزش موجودیها را توصیه میکند.
حساب ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال در ترازنامه از حساب موجودی کاال
کسر میشود و حسابهای زیان کاهش ارزش موجودیها و درآمد بازیافت کاهش
ارزش موجودیها در قسمت سایر اقالم عملیاتی (هزینههای عملیاتی و خالص
سایر درآمدها) در صورت سود و زیان گزارش میشود.
ذخیره و زیان کاهش ارزش موجودیها در یادداشتهای توضیحی صورتهای
مالی مانند نمونه زیر افشا میشود:
نمونه افشا:
شرکت...در قسمت یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به
 20اسفند  ،1301ذخیره و زیان کاهش ارزش موجودیها را به صورت زیر را افشا
کردهاست:
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1موجودی مواد و کاال
موجودی مواد و کاال به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروههای اقالم
مشابه ارزشیابی میشود .در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش
فروش ،مابهالتفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود.
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1300

1301
بهای تمام شده

ذخیره کاهش ارزش

خالص

خالص

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

کاالی ساخته شده

101440514

()140512

101200002

001100012

کاالی در جریان ساخت

103240114

()00

103240530

102000242

مواد اولیه و قطعات

005210135

()1100005

003520111

100000100

قطعات و لوازم یدکی

100040405

()50510

100000000

101130000

سایر موجودیها

103040002

()220515

103120210

101000310

2101500111

()2110500

2104400433

1000100400

100420111

1

100420111

0410430

()00101

1

()00101

()00003

2203030351

()2110500

2201020003

1001410123

جمع
کاالی در راه
کاالی امانی دیگران نزد ما

 -33خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی:
گروه
1301

1300

میلیون ریال

میلیون ریال

مثال :شرکت مهاباد ،حسابداری سه قلم موجودی کاالی «الف»« ،ب» و «ج» را
به روش ثبت دائمی انجام میدهد .بهای تمام شده این اقالم به روش  FIFOو
خالص ارزش فروش آنها در  04/12/20شرح زیر است:
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بهای تمام شده
4501110111
1000110111
003110111

نام کاال
الف
ب
ج

خالص ارزش فروش
4401110111
1005110111
100110111

مطلوباست:
 )1محاسبه ارزش موجودی کاال طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش
فروش و صدور سند حسابداری آن بر حسب تک تک اقالم موجودیها به طور
جداگانه
 ) 2فرض کنید اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش برای تک
تک اقالم موجودی به صورت جداگانه امکانپذیر نباشد وکاالهای فوق مشابه
باشند .در این صورت این قاعده را بر حسب گروههای مشابه اقالم موجودی ،اعمال
کنید.
حل:
 )1بر حسب تک تک اقالم موجودیها به طور جداگانه:
)2
اگر مبل خالص ارزش فروش> مبل بهای تمام شده باشد ،نیازی به ثبت نیست،
ولی اگر مبل خالص ارزش فروش< مبل بهای تمام شده باشد ،باید معادل
اختالف این دو مبل زیان شناسایی شود.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق برای کاالی «الف» چون خالص ارزش فروش
( 4401110111ریال) کمتر از بهای تمام شده آن ( 4501110111ریال) است،
باید زیانی معادل  4501110111– 4401110111 = 101110111شناسایی
شود.
شماره سند:
تاریخ سند94/15/59 :

شرکت...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح
زیان کاهش ارزش موجودی کاالی الف

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
1.211.111

ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی الف
جمع :یک میلیون وششصد هزار ریال

1.211.111
1.211.111

1.211.111

شرح سند :بابت کاهش ارزش موجودی کاالی الف
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

تعدیالت خرید و فروش

برای کاالی «ب» چون خالص ارزش فروش( 1005110111ریال) بیشتر از بهای
تمام شده ( 1000110111ریال) است ،ثبتی انجام نمیشود.
برای کاالی «ج» نیز همانند کاالی الف ثبت زیر در سند حسابداری منظور
میگردد:
شماره سند:
تاریخ سند94/15/52 :
ردیف کد حساب

شرکت...
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

زیان کاهش ارزش موجودی کاالی ج

211.111
211.111

ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی ج
جمع :پانصد هزار ریال
شرح سند :بابت کاهش ارزش موجودی کاالی ج
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

 )2بر حسب گروههای مشابه از اقالم موجودی به طور جداگانه:
نام کاال

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

الف

4501110111

4401110111

ب

1000110111

1005110111

ج

003110111

100110111

جمع

0100110111

1003110111

مجموع خالص ارزش فروش ( 1003110111ریال) کمتر از مجموع بهای تمام
شده ( 0100110111ریال) است؛ بنابراین باید معادل  105110111ریال زیان
کاهش ارزش شناسایی شود.
موجودیهایی که در دوره جاری به فروش میرسند ،اگر در دوره قبل به مبلغی
کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شده باشند (مبل خالص ارزش فروش آنها کمتر
از بهای تمام شده بوده است) و برای آنها ذخیره کاهش ارزش نیز شناسایی شده
باشد ،باید هنگام فروش حساب ذخیره کاهش ارزش این موجودیها را از حساب
خارج کرد .برای مثال فرض کنید در سال  05موجودی کاالی الف به فروش
میرسد .در این صورت سند حسابداری آن به شرح زیر است:
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شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال)

ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی الف
بهای تمام شده کاالی فروش رفته

1.211.111
44.111.111

موجودی کاالی الف
جمع :چهل وپنج میلیون وششصد هزار ریال

بستانکار(
ریال)

42.211.111
42.211.111 42.211.111

شرح سند :بابت بهای تمام شده کاالی فروش رفته و تعدیل ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی الف
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

موجودیهایی که در دوره قبل به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شدهاند
و در دوره جاری خالص ارزش فروش آنها افزایش یافتهاست ،هر گونه افزایشی از
این بابت در دوره جاری به عنوان درآمد شناسایی میشود .مبلغی که به عنوان
درآمد شناسایی میشود ،حداکثر تا زیان شناسایی قبلی ثبت میشود .برای مثال
فرض کنید خالص ارزش فروش کاالی «ج» که در دوره گذشته ()04/12/20
 100110111ریال بود ،در  05/12/20به  005110111ریال برسد .خالص ارزش
فروش نسبت به دوره گذشته  0110111ریال افزایش داشته و به همین خاطر
زیان کاهش ارزش قبلی (یعنی مبل  5110111ریال) به طور کامل بازیافت
میشود .بازیافت زیان نمیتواند از این مبل بیشتر باشد.
شماره سند:
تاریخ سند94/15/59 :
ردیف کد
حساب

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ذخیره کاهش ارزش موجودی کاالی ج

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
جزء
211.111

درآمد بازیافت کاهش ارزش(درآمد تغییر ارزش

211.111

شناسایی شده)
جمع :پانصد هزار ریال

211.111

211.111

شرح سند :بابت بازیافت کاهش ارزش موجودی کاالی ج
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:
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هزینه تضمین(گارانتی) و ضمانتنامه محصوالت
امروزه اکثر واحدهای تجاری محصوالت خود را با تضمین به فروش میرسانند تا
نشان دهند که محصول عاری از هر گونه عیب و نقص است؛ به این معنی که
فروشنده(سازنده) متعهد میشود نقایص کمّی و کیفی محصوالت فروخته شده را
تا مدت معین بعد از تاریخ فروش که در ضمانتنامه قید شده است ،تضمین نماید.
در صورتی که در دوره تضمین ،محصول دچار نقص و یا عیبی شود ،واحد تجاری
تمام یا بخشی از هزینههای جایگزین را باید متحمل شود و بدون دریافت هیچ
وجهی آن را تعمیر و یا تعویض نمایند یا ممکن است مبل فروش را به مشتری
بازگرداند .دورة تضمین ممکن است بیش از یک دوره مالی باشد .با توجه به اینکه
هزینههای هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر شود (اصل تطابق) ،انتظار
میرود هزینههای تضمین محصول در دورهای که کاال به فروش رفته است ،در
نظر گرفته شود .اما در عمل ممکن است انجام
خدمات تضمین کاال ،در دورهای بعد از فروش آن رخ دهد .در تصویر زیر نمونهای
از برگ ضمانت کاال آورده شده است.

نمونه برگ ضمانت کاال

ممکن است شرکتها یکی از دو مبنای(روش) زیر را برای حسابداری تضمین
محصوالت بهکار ببرند:
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مبنای تعهدی (روش ذخیرهگیری) :در این روش شرکتها هر سال و در زمان
فروش کاال ،بر مبنای تجارب گذشته هزینه تضمین محصوالت فروش رفته را
برآورد میکنند و به عنوان بدهی مربوط به ارائه خدمات در آینده در بستانکار
حساب «ذخیره (تعهد) تضمین محصول» ثبت مینمایند .در زمان ارائه خدمات،
ذخیره تضمین محصول بدهکار و حساب موجودی نقد یا موجودی کاال و امثال
آن بستانکار میشود .این روش با اصل تطابق سازگاری دارد.
بدهی ناشی از تضمین محصول در زمان فروش ایجاد میشود .این بدهی را
میتوان در زمان فروش کاال یا در پایان دوره مالی به صورت یکجا ثبت کرد.

ذخیره :نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبل آن توأم با ابهام نسبتاً
قابل توجه است و تفاوت آن با حسابهای پرداختنی تجاری این است که مبل
حسابهای پرداختنی تجاری ،با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نیز
از طریق توافق با فروشنده مشخص میگردد.
مثال :شرکت ب در بیستم اسفند  05تعداد  12دستگاه تلویزیون را به بهای هر
عدد  2501110111ریال به فروش میرساند .این شرکت محصوالت خود را برای
یک سال از تاریخ فروش ضمانت میکند .تجارب گذشته نشان میدهد که هزینه
تضمین محصوالت به طور متوسط معادل  3 %فروش است .سند حسابداری برآورد
هزینه تضمین محصول به قرار زیر است:
شماره سند:
تاریخ سند92/15/51 :
ردیف کد حساب

شرکت ب
سند حسابداری
شرح

هزینه تضمین محصوالت

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
9.111.111

ذخیره تضمین محصول
جمع :نه میلیون ریال

9.111.111
9.111.111

9.111.111

شرح سند :بابت برآورد هزینه تضمین محصوالت
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

کل فروش
بدهی برآوردی تضمین محصوالت

تصویب کننده:

)1( 12×2501110111=31101110111
31101110111× 3 %=001110111

فرض کنید در تاریخ  01/1/11خدماتی به ارزش  2.111.111ریال بابت تضمین
محصول ارائه میشود:
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شماره سند:
تاریخ سند94/1/11 :

شرکت ب
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
2.111.111

ذخیرة تضمین محصول
موجودی نقد /موجودی کاال یا قطعات
جمع :پنج میلیون ریال

2.111.111
2.111.111

2.111.111

شرح سند :بابت تعویض(تعمیر) محصوالت از محل تضمین
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

مثال :با توجه به مثال قبل ،فرض کنید تاریخ فروش  12دستگاه تلویزیون در اول
دیماه بوده و دورة ضمانت یک سال باشد و همزمان با فروش کاال ،معادل
 201110111ریال خدمات تضمین محصوالت ارائه شده باشد .در این صورت
اسناد حسابداری آن به صورت زیر خواهد بود:
شرکت ب
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند92/11/11 :

شرح

ردیف کد حساب

هزینه تضمین محصول

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
5.111.111

موجودی نقد /موجودی کاال یا قطعات
جمع :دو میلیون ریال

5.111.111
5.111.111

5.111.111

شرح سند :بابت تعویض(تعمیر) محصوالت
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شماره سند:
تاریخ سند92/11/11 :

شرکت ب
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

هزینه تضمین محصول

تصویب کننده:

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
7.111.111

ذخیره تضمین محصول
جمع :هفت میلیون ریال

7.111.111
7.111.111

7.111.111

شرح سند :برآورد هزینه تضمین محصوالت
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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)1( 12×2501110111× 3 %= 001110111 – 201110111 = 001110111
بخشی از مبل (001110111ریال) که انتظار میرود خدمات آن در آینده انجام
گیرد ،تحت عنوان ذخیره ثبت میشود .از آنجا که دو رویداد فوق همزمان بوده
است ،میتوان دو سند فوق را در قالب یک سند به صورت زیر نیز ثبت کرد:
شماره سند:
تاریخ سند92/11/11 :
ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:

شرکت ب
سند حسابداری
شرح

مبلغ جزء بدهکار( ریال)

هزینه تضمین محصول

9.111.111

موجودی نقد /موجودی کاال یا قطعات

5.111.111

ذخیره تضمین محصول
جمع :نه میلیون ریال

بستانکار(
ریال)

7.111.111
9.111.111

9.111.111

شرح سند :بابت تعویض(تعمیر) و برآورد هزینه تضمین محصوالت
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

در مثال فوق اگر خدمات تضمینی به ارزش  5.111.111ریال در تاریخ
 05/11/25انجام شود ،ثبت آن به صورت زیر است:
شماره سند:
تاریخ سند92/11/52 :
ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
شرکت ب
تعداد ضمائم:
سند حسابداری
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
شرح

ذخیره تضمین محصول
موجودی نقد /موجودی کاال یا قطعات

5.111.111
5.111.111

جمع :دو میلیون ریال
شرح سند :بابت تعویض(تعمیر) محصوالت
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

ممکن است دورة تضمین فراتر از یک سال (مثالً  15ماه 10 ،ماه 24 ،ماه و )...
باشد ،که در این صورت قسمتی از تعهداتی که انتظار میرود در سال آینده انجام
شود ،تحت عنوان بدهیهای جاری و مابقی تحت عنوان بدهیهای
غیرجاری(بلندمدت) طبقهبندی میشود.
 )2مبنای نقدی(روش واقعی) :طبق این روش ،هزینه تضمین ،محصول در دوره
انجام خدمات مربوط به تضمین ،شناسایی میشود .در مواردی ممکن است
خدمات ضمانتی در دوره فروش انجام نگیرد و در دوره دیگری تحقق پیدا کند که
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این باعث رعایت نشدن اصل تطابق میشود .اگر دورة ضمانت محصول کوتاه باشد
و هزینه آن به نحو معقولی قابل برآورد نباشد یا اینکه هزینه تضمین اهمیت
چندانی نداشتهباشد ،میتوان از این روش استفاده کرد و هزینه را در زمان تحقق
شناسایی و ثبت نمود .به این معنی که در زمان انجام خدمات ،هزینه تضمین
بدهکار و موجودی نقد یا موجودی کاال (موجودی قطعات) و نظیر آن بستانکار
میشود.
مثال :شرکت ب هزینه تضمین محصوالت را در مدت تضمین در زمان تحقق
شناسایی میکند اگر در تاریخ  01/2/5هزینه واقعی خدمات ارائه شده بابت
تضمین  111.111ریال باشد ،در این حالت سند حسابداری آن را صادر کنید:
شماره سند:
تاریخ سند92/15/52 :
ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
شرکت فجر
تعداد ضمائم:
سند حسابداری
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
شرح

ذخیره تضمین محصول

111.111

موجودی نقد/موجودی کاال یا قطعات
جمع :یکصد هزار ریال

111.111
111.111

111.111

شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

تضمین کاال ،مستلزم تحمل هزینههایی در آینده است .این هزینههای اضافی
که بعد از فروش محصول ایجاد میشوند ،بعضی اوقات «هزینههای پس از
فروش» نامیده میشوند .ذخیرة تضمین محصول به عنوان بدهی جاری در
قسمت «ذخایر» در ترازنامه ،و هزینه تضمین محصول در قسمت «هزینههای
فروش ،اداری و عمومی» در صورت سود و زیان گزارش میشود.
ذخیره تضمین محصوالت ،در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مانند نمونه
زیر افشا میشود:
نمونه افشا:
شرکت  ....در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی منتهی به 20
اسفند ،1304ذخیره تضمین محصوالت را به صورت زیر افشا کرده است:
 -2-0ذخایر
 -2-0-1ذخیره تضمین محصوالت (گارانتی)
ذخیره تضمین محصوالت (گارانتی) بر مبنای  1درصد فروش ساالنه محصوالت
مشمول تضمین برآورد و در حسابها منظور میشود.
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 -12ذخایر
1394

ذخیره تضمین محصوالت
(گارانتی)

1393
برگشت ذخیره

مانده پایان

مانده پایان

استفاده نشده

سال

سال

میلیون ریال

میلیون ریال
121.528
121.528

مانده ابتدای سال

مصرف

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

121.528

()12.139

()12.291

118.239

121.528

()12.139

()12.291

118.239

 -22هزینههای فروش ،اداری و عمومی:

خدمات پس از فروش و گارانتی
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1394

1393

میلیون ریال

میلیون ریال

11.551

11.222

ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری خرید کاال
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
تطبیق درخواست خرید کاال ،فاکتور خرید ،رسید انبار
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
محاسبه بهای تمام شده کاالهای خریداری شده
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:
کنترل مستندات خرید کاال  -2محاسبه بهای تمام شده خرید کاال  -3ثبت سند حسابداری  -4صدور سند بیمه
موجودیها
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :میز و صندلی -اتاق کار -کامپیوتر -ملزومات اداری -ماشین حساب -نرم افزار -آیین نامه معامالت -استاندارد
حسابداری -قانون مالیات بر ارزش افزوده
 11مورد اسناد مورد نیاز طی مدت حداکثر  11دقیقه
ابزار و تجهیزات میز و صندلی -اتاق کار -کامپیوتر -ملزومات اداری -ماشین حساب -نرم افزار انبار -آیین نامه معامالت-
استاندارد حسابداری -قانون مالیات بر ارزش افزوده
معیار شایستگی:
حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو
ردیف مرحله کار
1
 1کنترل مستندات خرید کاال
2
 2محاسبه بهای تمام شده خرید کاال
2
 3ثبت سند حسابداری خرید کاال
2
 4صدور سند بیمه موجودیها
شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی
و نگرش :دقت -

2

غیر فنی  :محاسبه و ریاضی  ،مستندسازی  ،درست کاری

میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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ارزشیابی شایستگی صدور سند فروش
شرح کار:
کنترل درخواست مشتری با موجودی کاال  -کنترل لیست قیمتهای مصوب با اعالم قیمت به مشتری
کنترل بررسی نحوه فروش به مشتری و اعتبارسنجی ایشان  -تطبیق فروش و آیین نامه معامالت و دستورالعملهای داخلی
 تطبیق فاکتور فروش با حواله انبار ،درخواست فروش ،بارنامه و برگه تحویل کاالبررسی اسناد و مدارك دریافت وجه فروش  -صدور سند حسابداری فروش  -صدور سند مالیات بر ارزش افزوده
بررسی محاسبات فاکتور فروش (قیمتهای کاال و جمع فاکتور و مالیات ارزش افزوده)
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
معامالت و دستورالعمل های داخلی صدور سند حسابداری خرید کاال بر طبق استانداردهای آیین نامه معامالت بر اساس
مدارك و اسناد مثبته
شاخص ها:
 -1کنترل مستندات فروش (قبل از فروش)  -2صدور مجوز خروج کاال  -3تکمیل و کنترل مستندات فروش کاال (بعد
از فروش)  -4صدور سند حسابداری فروش
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :اتاق -میز و صندلی -کامپیوتر -نرم افزار حسابداری فروش -ماشین حساب -قانون مالیاتهای مستقیم -آیین
نامه معامالت – فاکتور فروش -لیست مصوب قیمتهای فروش -در اختیار داشتن موجودی های محصول -لیست منتخب
اعتباری مشتریان و مصوبات مربوط به آنها – استانداردهای حسابداری -اسناد مورد نیاز  0فقره فروش کاال به روشهای
گوناگون و در زمانهای متفاوت طی مدت حداکثر  41دقیقه
ابزار و تجهیزات :میز و صندلی اداری -سیستم کامپیوتر -ماشین حساب -نرم افزار حسابداری فروش -نرم افزار -Excel
برگ حواله انبار -آیین نامه معامالت -قانون مالیاتهای مستقیم -قانون مالیات بر ارزش افزوده -استانداردهای حسابداری
معیار شایستگی:
حداقل نمره قبولی از 3
ردیف مرحله کار
2
 1کنترل مستندات فروش (قبل از فروش)
2
 2صدور مجوز خروج کاال
2
 3تکمیل و کنترل مستندات فروش کاال (بعد از فروش)
2
 4صدور سند حسابداری فروش

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

نگرش :دقت ،رازداری ،امانت داری
غیر فنی1* :محاسبه و ریاضی  ،مدیریت زمان 2* ،درستکاری ،
مسئولیت پذیری ،تصمیم گیری
میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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ارزشیابی شایستگی تنظیم کاردکس کاال
شرح کار:
محاسبه مبل کاالی وارد شده به انبار
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:
 -1کنترل مستندات کاردکس خرید کاال  -2تنظیم ستون وارده کاردکس کاال
 -3تنظیم ستون صادره کاال  -4تعیین مانده کاردکس کاال

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :اتاق کار -میز و صندلی -ملزومات اداری -ماشین حساب -نرم افزار -فرم کاردکس کاال-
تعداد فرم کاردکس مورد نیاز  1فقره طی مدت  31دقیقه
ابزار و تجهیزات :اتاق کار – میز و صندلی -کامپیوتر -نرم افزار انبار -ملزومات – فرم کاردکس کاال – استاندارد
حسابداری شماره 8
معیار شایستگی:
ردیف مرحله کار
 1کنترل مستندات کاردکس خرید کاال
 2تنظیم ستون وارده کاردکس کاال
 3تنظیم ستون صادره کاردکس کاال
 4تعیین مانده کاردکس کاال

حداقل نمره قبولی از 3
1
2
2
2

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی
و نگرش :دقت -
غیر فنی  :محاسبه و ریاضی  ،جمع آوری و گردآوری اطالعات

میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری برگشت از خرید کاال (تعدیالت خرید)
شرح کار:
کنترل مستندات خروج کاال شامل درخواست مشتری ،مجوز خروج کاال ،حواله انبار
تعیین روش قیمت گذاری (کنترل آن) روشهای  ، fifo,lifoمیانگین و شناسایی ویژه و...
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:
توانایی صدور سندخروج کاال (بهای تمام شده کاالی فروش رفته) طبق اسناد مثبته بر اساس استانداردهای حسابداری و
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:
شرایط :میز و صندلی اداری -ملزومات اداری -کامپیوتر -پرینتر -نرم افزار -اتاق کار -ماشین حساب -استانداردهای
حسابداری -آیین نامه معامالت  5مورد اسناد موردنیاز طی خداکثر زمان  11دقیقه
ابزار و تجهیزات :میز و صندلی اداری -ملزومات اداری -کامپیوتر -نرم افزار انبار -آیین نامه معامالت -اتاق کار -ماشین
حساب -استانداردهای حسابداری
معیار شایستگی:
حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو
ردیف مرحله کار
1
 1کنترل مستندات خروج کاال از انبار (حواله فروش)
2
 2کنترل محاسبات بهای تمام شده کاالی فروش رفته
2
 3صدور سند حسابداری خروج کاال
2
 4صدور حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات
شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش :دقت -
2
غیر فنی  :محاسبه ریاضی  ،استدالل ،مستند سازی  ،مدیریت
زمان
*
میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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ارزشیابی شایستگی صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات (تعدیالت فروش)
شرح کار:
 -1تطبیق اسناد و مدارك برگشت از فروش با آیین نامه برگشت از فروش  -2کنترل رسید انبار برگشت از فروش و گزارش
تایید کنترل کیفیت ( -3 )QCتطبیق فاکتور فروش با رسید انبار برگشت از فروش
 -4تطبیق آْیین نامه و یا دستورالعمل تحقیقات فروش
 -5صدور سند برگشت از فروش و تحقیقات  -1صدور سند مالیات بر ارزش افزوده برگشت از فروش
استاندارد عملکرد:
صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات بر اساس و آیین نامه معامالت و مستندات و مدارك مثبته و آیین نامه های
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:
شرایط :اتاق کار -میز و صندلی -کامپیوتر -ملزومات اداری -ماشین حساب -نرم افزار -آیین نامه عامالت -رسید انبار
برگشت از فروش -آیین نامه برگشت از فروش و تحقیقات
اسناد مورد نیاز  2فقره برگشت از فروش و تحقیقات طی مدت حداکثر  31دقیقه (با  41دقیقه  )1311جمعا  11دقیقه.
ابزار و تجهیزات :میز و صندلی اداری -سیستم کامپیوتر -ماشین حساب -نرم افزار حسابداری فروش و انبار -نرم افزار
 -Excelآیین نامه برگشت از فروش و تحقیقات -آیین نامه معامالت -قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده
معیار شایستگی:
ردیف مرحله کار
 1کنترل مستندات برگشت از فروش
 2کنترل مستندات تخفیفات فروش
 3صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات
شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش :دقت -
غیر فنی 1* :مستند سازی ،محاسبه و ریاضی  2*،جمع آوری
و گردآوری اطالعات  ،درستکاری

حداقل نمره قبولی از 3
2
2
2

میانگین نمرات
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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2
*
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در
آموزشهای فنی و حرفه ای
 -1اشاره
ارزشیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد ،صرف نظر از
این که در هنرستان انجام شود یا اینکه خارج از برنامههای آموزشی رسمی انجام
گیرد و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده
شود .ارزشیابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادام العمر است ،هم برای افراد که
بهروشی برای ارزشیابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج
دارند و هم برای مؤسسات مهارتآموزی که در پی ارتقاء برنامههای تحركپذیری
ارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستهای آموزش فنی و حرفهای درازمدت
خود را تحقق بخشند.
در اسناد باالدستی و توصیه های بین المللی توجه زیادی به تحول ارزشیابی در
نظام آموزشی شده است:
سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر
معظم انقالب1395 -
 تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانشآموزان برای شناسایی نقاط قوت و
ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان.
سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
 راهکار 10/2ن طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای
ملی برای گذر از دورههای تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای
پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه محور)
در سایر پایههای تحصیلی.
ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران
 بهصورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانشآموز ،فاصله
او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیتها و نیازهای وی
ارائه می کند.
 زمینه انتخاب گری ،خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر
خودارزیابی فراهم می کند و بهرهگیری از سایر روشها را زمینه ساز تحقق آن
میداند.
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 ضمن حفظ کرامت انسانی ،کاستیهای یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت
دانشآموز میداند.
 کاستیهای یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی میداند.
توصیه نامه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای (یونسکو)5112
 برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفتهای یادگیرندگان ،باید
سیستمهای سنجش موثر و مناسب طراحی شوند .ارزشیابی فرایندهای یاددهی و
یادگیری ،از جمله سنجش تکوینی ،باید با همکاری همه ذینفعان ،بهویژه معلمها
و مربیان ،نمایندگان زمینههای حرفهای مورد نظر ،سرپرستان و یادگیرندگان انجام
شوند .عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روشهای مختلف (از قبیل
خود ارزیابی و در صورت لزوم ،ارزیابی توسط همگروهها) مورد سنجش و ارزیابی
قرار داد.
توصیهنامه سومین کنگره بینالمللی آموزشهای فنی و حرفهای (یونسکو
)5115
 پشتیبانی انعطافپذیر مسیرهای آموزش و تجمیع آنها ،به رسمیت شناختن و
انتقال از یادگیریهای فردی از طریق شفاف سازی ،استقرار سیستمهای
صالحیت حرفه ای پیامد محور ،اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی ،شناسایی
و اعتبار دهی صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین المللی ،تبادل
اطالعات و توسعه اعتماد متقابل و همکاری میان تمام ذینفعان مربوطه ،تعمیم
مکانیسمهای تضمین کیفیت به صورت یکپارچه به تمام قسمتهای سیستم
صالحیت حرفهای
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 -5تعاریف
شایستگی:
توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند.
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شایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطحبندی شایستگیهای حرفهای
به صورت چهار مرحلهای میباشد و شامل موارد زیر است:

 -3الگوهای نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیری
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح
شایستگیها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد .با توجه به تجارب سایر کشورها
در آموزشهای فنی و حرفهای و تجارب داخلی الگوی  1نشان داده شده در شکل
 1توصیه میگردد.
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فراشناخت

آفریدن
ارزشیابی

عادی شدن

تبلور

دانش روندی

دانش مفهومی

تحلیل کردن

هماهنگی
حرکات

سازمانبندی

فراشناخت
دانش امور واقعی

به کار بستن

دقت

ارزش گذاری

دانش روندی

دانش مفهومی

دانش امور واقعی

اجرای مستقل

فهمیدن

تقلید

به یاد آوردن

جزء شایستگی -علم ( دانش)

جزء شایستگی -تفکر و عمل ( مهارت)

شایستگی
ارتباط آنها
شایستگی و
طرحواره
شکل  -1الگوی -1
شایستگی
سطوحسطوح
ارتباطبا آنها با
شایستگی و
اجزاء اجزاء
طرحواره
الگوی -1
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واکنش

دریافت

جزء شایستگی -باور و ایمان (نگرش)

ارزشیابی

تکلیف کاریTask-

تکلیف کاری کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید میباشد.
 پیامد یک تکلیف کاری می تواند به صورت محصول ،خدمت یا تصمیم در نظرگرفته 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. هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار ) (Stepمی باشد. تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  05الی  125قرارمیگیرد.
از تکلیف کاری با نام "کار" نیز در برخی از موارد یاد می شود .کسب توانایی در
انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی میگردد.
مرحله کارStep-

فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری را "مرحله کار" می گویند .مراحل
انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است .معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند
مرحله کار تشکیل شده است.
حرفه :خانه دار
وظیفه :نگهداری حیاط
کار :چمن زدن
مرحله کار :روشن نمودن چمن زن
استاندارد عملکرد)(Performance Standard

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
استاندارد عملکرد آن کار مینامند .معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام
کار ،عملکرد و معیار ارزیابی آورده می شود(رجوع به شکل  -4نمون برگهای
ارزشیابی) .در ادامه نمونههایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:
نمونه  : 1استاندارد عملکرد جهت انجام کار"بررسی پمپ ها و سیاالت"در حرفه
مکاترونیک :بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپها طبق
مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.
نمونه  : 2استاندارد عملکرد جهت انجام کار"رسم مدارها و نقشههای الکتریکی با
رایانه"در حرفه برق کار ماهر:
رسم نقشه های مدارهای فرمان با نرم افزار نقشه کشی به نحوی که مطابق با
نقشه دستی موجود بوده و عالئم به کار رفته در آن با استاندارد  IECمطابق باشد.
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نمونه  : 3استاندارد عملکرد جهت انجام کار"اجرای عملیات اولیه تراشکاری"در
حرفه ماشین کار عمومی:
اجرای عملیات اولیه تراشکاری (روتراشی -پله تراشی -پیشانی تراشی) با استفاده
از ماشین تراش و ابزارهای تراش به صورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با تولرانس
 01حاصل شود.
/ ±mm
مهارت )( (skillsشامل تفکر و عمل):
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 یاد می شود .مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در
شکل زیر مشاهده می شود.در هر تکلیف کاری حداقل سه و حداکثر شش مرحلة
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
نظر دارد .بنابراین هر شایستگی(تکلیف کاری) میتواند از چندین مهارت تشکیل
شده باشد.

شکل  - 5ویﮋگی های مهارت (بخش روان حرکتی)
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دانش )( (knowledgeشامل علم):
به توانائی های ذهنی– عقالنی از قبیل کسب دانش ،رشد مهارت های ذهنی،
قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.
نگرش )( (Attitudeشامل اخالق و باور)
نگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی ،ارزش ،عالئق
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.

رابطه ارزشیابی با استاندارد شایستگی و صالحیت حرفهای
ارزشیابی باید مستقیماً با استانداردهای شایستگی حرفه مرتبط باشد و براساس
آنها تدوین شود (نه آن که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود) .این امر برای
ارزشیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری می باشد .از نظر فردی ،ارزشیابی
میتواند منجر به صدور گواهینامه شود و به افراد کمک کند تا وارد حرفه و شغل
خاصی شوند ،در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت
تواناییها و شایستگی های افراد در شرایط مختلف و زمان های متفاوت به دست
دهد .از نظر کارفرمایان ارزشیابی می تواند در استخدام ،ارتقاء و برنامه ریزی برای
آموزش های داخلی به کار برده شود .از نظر مؤسسات مهارت آموزی ارزشیابی و
سنجش ،روشی برای تعیین کیفیت مهارت ها و دانش های آموخته شده در برابر
شایستگی های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است .با اعطای گواهینامه به افراد،
هنرستانهای فنی و حرفه ای می توانند برنامه های آموزشی خود را به افراد و
کارفرمایان ارائه نمایند .در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان
سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد(شکل .)3
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شکل- 3توالی استاندارد های شایستگی حرفه ،ارزشیابی و آموزش

نظام صالحیتهای حرفهای ملی بر اساس سطوح صالحیتهای حرفهای
پایه گذاری شده است .تحرك پذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام
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
شایستگی باالتر) صورت میگیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی تشخیصی
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
 4نمونهای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.
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اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در
آموزش فنی و حرفه ای
ارزشیابی باید واجد حداقلروایی (یعنی اندازهگیری باید استاندارد عملکرد
حرفهای انتخاب شده را اندازهگیری کند) و پایایی باشد (یعنی بتواند این
استانداردها را به صورت یکنواخت و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص
ارزشیابی کند) .اگر ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود – براساس
استانداردهای محلی و یا ملی و یا بانک سئواالت امتحان -و نتایج نیز دارای اعتبار
وسیع باشند .ضروری است کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزان منطقه،
آموزش های کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند .اگر
ابزارهای ارزشیابی استاندارد شده به صورت متمرکز تدوین شوند ،الزم است این
کار توسط متخصصان ارزشیابی و با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین
کردهاند صورت پذیرد .خطا در مقدار روایی و اعتبار آزمونهای ملی دارای اثرات
منفی بسیاری خواهد بود .ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و
حرفهای ناظر بر تحقق شایستگیها و دستیابی به سطوح شایستگیها و صالحیت
حرفهای ملی ایران به شرح زیر میباشد:
 -1تنوع ابزارها و روشها در بهره گیری از شایستگیها در موقعیت
ابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگیهای حرفهای و عمومی
متنوع خواهد بود.

مالك کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد
عملکرد حرفه تکلیف کاری.

 -2شواهد کافی و متنوع برای قضاوت

ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود .مالك گذر از
دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرك براساس صالحیت
خواهد بود.

 - 3ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان

استفاده از واقعیتهای دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی
گروهکاری و ارزشیابی.

 -4خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر
در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه  11الی  21درصد قضاوت توسط هنرجو
انجام خواهد پذیرفت .

تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.
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 - 5عدم استفاده از شرایط اضطراب آور
شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

منصفانه باشد

 - 1مشارکت سایر دانشآموزان و والدین در سنجش (ارزیابی همتا)1

استفاده ازگروه دانشآموزان برای سنجش قضاوتی در فرآیندهای ساخت ،طراحی،
تعمیر ،نصب ،تحلیل ،اپراتوری.

 -0حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی
ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.
 - 0نتیجه محور و فرآیند محوری
استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی -یادگیری تلقی
میشود .برخی از نتایج باید در دنیای کار (کارآموزی) ارزشیابی شوند.

به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 - 0کارگروهی و حل مساله

اجرای فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله
در زندگی.

 - 11ارزشیابی بهعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی – یادگیری
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق
خواهد افتاد.
 -11تکالیف عملکردی در سنجش
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی
حرفه خواهدبود.
- 12کسب کلیه شایستگیها جهت اخذ صالحیت
زمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفهای میگردد که در تمامی
پودمانها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی گواهینامه
شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها ،شایستگی انجام کار را با توجه به
استاندارد عملکرد داشته باشد.

 - 1ار زیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع است .به طور
کلی در آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است ،برای حفظ روایی به صورت ارزیابی همتا انجام
میشود.
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روشهای سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در
آموزشهای فنی و حرفه ای:

 سنجش آغازین  :برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفهای انجام میشود.
 سنجش تکوینی  :برای اصالح یادگیری صورت می گیرد.
 سنجش تشخیصی :برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام
میگیرد.
 سنجش تراکمی :در انتهای تکالیف کاری و پودمانها و سطوح صالحیت حرفهای
انجام میگیرد.
 سنجش تکمیلی :برای کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام میشود.
در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهای
و نوع نظام یادگیری (مادام العمر و  )...از روش های مختلف زمانی استفاده میشود.
البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و
حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

ابزارهای سنجش شایستگی:

 سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی ،سنجش شناسایی ،شبیهسازی شده،
نمونهکار ،پروژههای طوالنی مدت ،سنجش  311درجهای و ...
 سنجش مشاهدهای :شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی ،مقیاسهای
درجهبندی ،واقع نگاری و ...
 سنجش عاطفی :شامل پرسشنامه ،تفکیک معنایی ،سنجش نگرش با مقیاس
لیکرت ،مصاحبه
 سنجش تکمیلی :مصاحبه با کارفرما ،مشاهده در حینکار ،سنجش پیرو و  ...این
نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی موردنظر در محیطکار واقعی استفاده
میشود(در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میگیرد).
 سنجش همه جانبه (ترکیبی) :شامل کارپوشه 311 ،درجهای و  ...این نوع
سنجشها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.
از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته ،با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا
هستید ،در جدول  1برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفههای شایستگی در اهداف
مهارتی(شامل تفکر و عمل) و اهداف نگرشی(شامل ایمان و اخالق) آمده است.
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جدول -1برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفههای شایستگی
ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت (تفکر)

مهارت های شناختی
بعد دانش و مهارت
شناختی
الف:
دانش امور واقعی
ب :دانش مفهومی
ج:
دانش روندی
د:
دانش فراشناختی

به کار بستن
■   +
×■   
+

■  



تحلیل کردن
×■
+



■▲

ارزشیابی کردن
■

آفریدن
■ 

■ ▲ ■ ▲   

■

■ 

■ 



 

●

ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت (عمل)
تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی حرکت

عادی شدن

● ■ 

● ■ 


●  
■

● ■ 

● ■


ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش (باور و اخالق حرفه ای)
دریافت

واکنش

ارزشگذاری

سازمانبندی

تبلور

●
■ 

● 
■ 

● 
■

● ◊
■

● ◊
■ 

ابزارهای آزمون و سنجش:
 +آزمون صحیح-غلط × آزمون جورکردنی  آزمون تشریحی  آزمون
کوتاه-پاسخ  چند گزینهای  مشاهده  سنجش عملکردی  کارپوشه
■روبریک ● فهرست وارسی ▲ نقشه مفهومی ◊ مصاحبه ♦پرسش شفاهی
نمونه کار پروژه  آزمون 311درجه  گزارش پژوهش موردی
 محک زنی  ارائه  ایفای نقش  کارگروهی  خودسنجی.
(با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی میتوان از ابزارهای دیگر برای سنجش
استفاده نمود).
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بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:

شکل  -2انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی
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محتوای مورد ارزشیابی
ارزشیابی در حرفه باید شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش
نماید .این شایستگی ترکیبی از دانش ،مهارت و نگرش میباشد .با توجه به
استانداردهای حرفهای و شرایط ارائه آموزشها ،شایستگیهای مورد ارزیابی به
صورتهای گوناگون خواهند بود .ارزشیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتها
و شایستگیهایی که مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند ،مهارتهای دیگری
را نیز اندازهگیری کند و به آنها مهارتهای محوری میگویند :این مهارتها عبارتند
از سواد و حساب ،مهارتهای زندگی شامل مهارتهای اجتماعی و شهروندی،
مهارتهای عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیمسازی و براساس حرفه فرد
مهارتهای مدیریت و کار آفرینی .لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به
طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد
گرفت.
رویکردها و روشه ای سنجش و ارزیابی محتوی یک فرآیند و سیستم آموزش و
تربیت فنی و حرفهای میتواند براساس شاخصهای مختلف دستهبندی گردد:

روش های مدیریتی ارزشیابی
دو روش مدیریتی ارزشیابی وجود دارد :آزمون های استاندارد شده و بانکهای
اطالعاتی
آزمون های استاندارد شده
این رویکرد شامل تدوین ارزشیابیهای شایستگی حرفهای استاندارد شده و
سازمان دادن آزمون در موقعیتهای متمرکز است که یا مستقیماً توسط مراکز
ملی سنجش انجام میشود و یا این که این مراکز اعتباربخشی آن را به عهده
میگیرند .این روش معموالً در کشورهای در حال توسعه انجام میشود که با
مؤسساتی نظیر  UK ,City Guildsهمکاری کردهاند .این مؤسسات به کشورهای
در حال توسعه کمک کردهاند تا برنامههای ارزشیابی مناسب این برنامهها را تدوین
کنند و یا اقتباس نمایند.
در سالهای اخیر برخی شرکتهای فن آوری نظیر میکروسافت و  Ciscoنیز ابزار
ارزشیابی استانداردشده و برنامههای مهارتآموزی به کار برده شده در سطح جهان
را تولید کردهاند .این مؤسسات می توانند گواهینامههای مربوطه را صادر نمایند.
بانک های اطالعاتی
در این روش براساس استانداردهای حرفه ،بانک اطالعاتی شامل سؤاالت ارزشیابی
شایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد تشکیل می شود .این بانک اطالعاتی
دراختیار تمام افراد ذی نفع (مانند مؤسسات آموزش و کارفرمایان) قرار می گیرد
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تا بتوانند براساس این بانک اطالعات ،ارزشیابی های خود را تدوین کنند .انجام
این کار مستلزم وجود کارشناسانی در مرکز ملی سنجش است که استانداردهایی
را تدوین کرده است .این کارشناسان به ارائه دهندگان آموزشی ،آموزش می دهند
که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی های خود استفاده کنند .انجام این کار در
کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمونها بخواهد دارای
روایی و پایایی باشند .این روش نسبت به آزمون های استاندارد به اقدامات امنیتی
و کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد .سؤاالت این بانک را میتوان مستقیماً به
تمام فعالیت ها در هر حرفه مرتبط کرد .و تدوین و اجرای این آزمونها محتاج
کارهای اداری عریض و طویل نیست .این آزمونها دارای انعطاف بیشتری هستند
زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه میتوان اطالعات مربوط در بانک را
تغییر داد ،در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند
و گواهینامههای آنها صادر گردد تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد
و یادگیری مادام العمر نیز میسر شود.

مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر
شایستگی است .هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،یادگیری و کسب
توانایی انجام کار در شغل و حرفه است .مقیاس های گوناگونی برای ارزشیابی
شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل مشاهده می شود.

193

مقیاس بندی رتبه ای  -ارزشیابی شایستگی حرفه

ردیف

مقیاس بندی

محدوده انتظارات -مقیاس بندی شایستگی

شایستگی جزء

جزء

مقیاس بندی شایستگی (کار)

مقیاس بندی شایستگی (گروه کاری)

عدم شایستگی :کسب نکردنحداقل  05درصد انتظارات در
سطح شایستگی مورد نیاز
شایسته :کسب حداقل  05درصد انتظارات در سطح
شایستگی مورد نیاز

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

سطح مقیاس  :1کسب نکردن حداقل  11درصد انتظارات در
سطح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :2کسب حداقل  11درصد و حداکثر 05
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :3کسب کردن حداقل  05درصد انتظارات در
سطح شایستگی مورد نیاز

نیازمند آموزش :کسب نکردن حداقل  11درصد
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
شایسته :کسب حداقل  11درصد و حداکثر 05
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

نیازمند آموزش :کسب نکردن حداقل  11درصد
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایسته :کسب حداقل  11درصد و حداکثر 05
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

1

بلی  -خیر

5

مقیاس های 30 20 1

3

سطح مقیاس  :1کسب نکردن حداقل  41درصد انتظارات در
کامال نیاز مند آموزش :کسب نکردن حداقل  41درصد
کامالً نیازمند آموزش :کسب نکردن حداقل 41
سطح شایستگی مورد نیاز
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :2کسب حداقل  41درصد و حداکثر  11درصد درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
نیازمند آموزش :کسب حداقل  41درصد و حداکثر نیازمند آموزش :کسب حداقل  41درصد و حداکثر
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
مقیاس های  30 20 1و سطح مقیاس  :3کسب حداقل  11درصد و حداکثر  01درصد  11درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز  11درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایسته  :کسب حداقل  11درصد و حداکثر  05درصد
شایسته  :کسب حداقل  11درصد و حداکثر 05
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
4و5
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :4کسب حداقل  01درصد و حداکثر  01درصد درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :5کسب کردن حداقل  01درصد انتظارات در انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح شایستگی مورد نیاز
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ردیف

مقیاس بندی

محدوده انتظارات -مقیاس بندی شایستگی

شایستگی جزء

جزء

مقیاس بندی شایستگی (کار)

مقیاس بندی شایستگی (گروه کاری)

4

سطح مقیاس  :1کسب نکردن حداقل  11درصد انتظارات در
کامال نیاز مند آموزش :کسب نکردن حداقل  41درصد
کامال نیاز مند آموزش :کسب نکردن حداقل 41
سطح شایستگی مورد نیاز
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :2کسب حداقل  11درصد و حداکثر  01درصد درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
نیازمند آموزش :کسب حداقل  41درصد و حداکثر نیازمند آموزش :کسب حداقل  41درصد و حداکثر
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
مقیاس های 30 20 1و 4سطح مقیاس  :3کسب کسب حداقل  01درصد و حداکثر  11 01درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز  11درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایسته  :کسب حداقل  11درصد و حداکثر  05درصد
شایسته  :کسب حداقل  11درصد و حداکثر 05
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
و5
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :4کسب حداقل 01درصد و حداکثر  01درصد درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :5کسب کردن حداقل  11درصد انتظارات در انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

2

کامال نیازمند آموزش :کسب نکردن حداقل  41درصد
سطح مقیاس  :1کسب نکردن حداقل  11درصد انتظارات در کامال نیازمند آموزش :کسب نکردن حداقل 41
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
سطح شایستگی مورد نیاز
سطح مقیاس  :2کسب حداقل  11درصد و حداکثر  01درصد نیازمند آموزش :کسب حداقل  41درصد و حداکثر نیازمند آموزش :کسب حداقل  41درصد و حداکثر
 11درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز  11درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
مقیاس های 30 20 1و4
شایسته  :کسب حداقل  11درصد و حداکثر  05درصد
سطح مقیاس  :3کسب کسب حداقل  01درصد و حداکثر  01شایسته  :کسب حداقل  11درصد و حداکثر 05
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
شایستگی کامل :کسب کردن حداقل  05درصد
سطح مقیاس  :4کسب حداقل 01درصد انتظارات در سطح
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایستگی مورد نیاز
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نحوه ارزشیابی دروس شایستگیهای پایه فنی ،فنی و
غیر فنی
 مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از:
 -1شایستگی های غیر فنی شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری
و کار آفرینی ،کاربرد فناوری های نوین ،مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق
حرفه ای در پایه دوازدهم (شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش )
 -2درس مشترك گروه در پایه دهم شامل :نقشه کشی فنی رایانهای ،طراحی و
زبان بصری ،آب ،خاك و گیاه ،ارتباط مؤثر( .شاخه فنی و حرفهای)
 -3کارگاههای  0ساعته (شاخه فنی و حرفهای) پایه های دهم ،یازدهم و دوازدهم
 -4دروس شایستگی های پایه شامل :ریاضی ،فیزیک ،زیستشناسی و شیمی
 -5دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی
 هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان (فصل) میباشد
که باید برای هر یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو
صورت گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل از  21نمره برای هر یک پودمانها ثبت
میگردد.

 نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میگردد و فقط یک نمره بر اساس  1تا
 21ثبت میگردد.
بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان :نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از
پودمان مورد نظر که با سه نمره  =1( 3 ،2 ،1عدم احراز شایستگی؛
 =2احراز شایستگی =3احراز شایستگی باالتر از انتظار) مشخص میگردد و نتیجه
آن با ضریب  5منظور میگردد (شکل .) 1
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بخش دوم ارزشیابی مستمر :نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیتهای کالسی
و کارگاهی ،نظم ،مشارکت در فعالیتهای آموزشی و تربیتی خودارزیابی ،ابتکار در
تکالیف عملکردی درسی و  ...از  1تا  5نمره اختصاص پیدا خواهد کرد .شرط
قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل  12میباشد.
 با توجه به اینکه خودآگاهی ،خودارزیابی و تصمیمگیری از سوی هنرجویان،
چگونگی جبران و رفع کاستیها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی
است ،توصیه میگردد هنرآموزان  2نمره از  5نمره مستمر را به خودارزیابی
توسط هنرجویان اختصاص دهند .همچنین خودارزیابیها ،بایستی بر اساس
ارزشیابیها مندرج در کتابهای درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای
هنرآموز انجام پذیرد.
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شکل  - 2ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیری تشکیل شده است.
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نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل  -7نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان

199

 هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری (واحد شایستگی) است و ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی از واحدهای شایستگی مطابق با شیوه مندرج در کتابهای
درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت
خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحدهای شایستگی نمره پودمان
به دست خواهد آمد.
 به منظور استقرار نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استاندارد در کشور،
استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یک
از دروس در شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش تهیه شده است.

شکل  -8کتاب استاندارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی
برای کلیه رشتههای تحصیلی

در شکل  0نمونه هایی از نمرهدهی بر اساس استاندارد های ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ حرفه ای صنعت،
خدمات ،کشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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شکل  -9نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته های مختلف

 زمانی هنرجو در دروس مبتنی بر شایستگی ،قبول اعالم میگردد که در هر 5
پودمان درس نمره باالی  12کسب کند .در این صورت میانگین  5نمره پودمان
به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد .در
صورتی که فرد در یک یا چند پودمان حداقل نمره  12را کسب نکند در آن ماده
درسی قبولی را بدست نمی آورد و نمره  11در سیستم برای او منظور خواهد
شد .ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمانهایی که حداقل نمره مورد نظر
در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی
حداقل برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.
 خالصه نمرات کسب شده در پودمانها رشتههای تحصیلی در یک کاربرگ تحت
عنوان گواهی شایستگیهای حرفهای تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به
هنرجو تحویل داده خواهد شد.
 هنرجویان می توانند در ارزشیابی فرآیند مدار و نتیجه مدار ،کتاب همراه هنرجو
را در زمان اجرای ارزشیابی با خود به همراه داشته باشند .این کتاب با هدف
کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی طراحی گردیده است .در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک
کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد
(شکل .) 11
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شکل  - 11اهداف و ویﮋگی های کتاب همراه هنرجو
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قرارداد فروش
ماده  -1طرفین قرارداد:
این قرارداد به تاریخ  130 / /مابین شرکت................................................به شماره
ثبت..............................به
نمایندگی ............................................................به..........................................................
تلفن..............................که در این قرارداد به اختصار فروشنده نامیده میشود ،از یک
طرف و شرکت . ..................................به شماره ثبت ..................................به
نمایندگی .......................................................
به .........................................................تلفن..............................که در این قرارداد خریدار
نامیده میشود ،از طرف دیگر ،وفق شرایط و مفاد ذیل و به استناد ماده  11قانون
مدنی و بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن عقد خارج الزم که به اقرار عقد
مزبور به طور شفاهی بین طرفین ذیلالذکر انعقاد یافته ،منعقد گردیدهاست و
ضمن عقد حاضر متهعد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیدهاست:
ماده  -5موضوع قرارداد:
عبارتاست از فروش
ماده  -3محل اجرای قراداد:
محل تحویل کاالهای موضوع قرارداد ........................................................................
است.
انبار /دفتر شرکت فروشنده در شهرستان
انبار /دفتر شرکت خریدار در شهرستان – به نشانی فوقالذکر است.
تبصره :چنانچه محل تحویل بنا به توافق طرفین قرارداد تغییر یابد ،اگر نشانی
جدید خارج از شهرستان باشد ،هزینه محل به عهده خریدار است.
ماده  -4مدت قراداد:
مدت زمان تحویل کاالهای موضوع قراردا از تارخ  130 / /به مدت ( ) ..........پنج
ماه کامل است.
تبصره :در صورت انقضا مدت قید شده ،این قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید
است.
ماده  -2مبلغ قرارداد:
مبل قرارداد . ...................ریال و به حروف .........................ریال رایج است.
مبل قرارداد پس از اعالم دقیق کاالهای مورد درخواست خریدار و با توجه به نوع
آنها و جمعبندی مبل کاالهای درخواستی طبق فرم ثبت سفارش (پیوست
شماره ) .............این قرارداد محاسبه و مشخص گردیده است و خریدار طبق مواعد
تعیین شده متعهد به پرداخت آن است.
خریدار می تواند مبال تعیین شده را به صورت وجه نقدی با اخذ رسید کتبی بر
فروشنده پرداخت یا به شماره حساب بانکی........................جاری ().........
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پیوست

بانک...............شعبه...............در وجه (شرکت /آقا /خانم)........................واریز کند و
اصل فیش بانکی را به فروشنده تحویل دهد.
ماده  -2نحوه پرداخت:
یک پنجم مبل قرارداد معادل ( ).................................ریال همزمان با انعقاد قرارداد
به فروشنده پرداخت گردید.
دو پنجم الباقی مبل قرارداد ( ) ...............................ریال بالفاصله بعد از اعالم کتبی
(فاکس ،پست پیشتاز همراه با رسید جواب ،رسید کتبی با امضای طرفین)
فروشنده مبنی بر آمادهشدن کاالهای موضوع این قرارداد برای تحویل به خریدار،
توسط خریدار ،پرداخت میگردد.
الباقی مبل قرارداد معادل ( ) ......................ریال ،دوماه پس از تاریخ اعالم کتبی
فروشنده در بند  2ماده پنج توسط خریدار پرداخت میگردد.
تبصره :1خریدار متعهد میگردد مبال تعیین شده در این قرارداد را به صورت
منظم و بدون تأخیر به فروشنده پرداخت نماید ،چنانچه  5روز از موعد تعیین
شده سپری شود و خریدار به تعهدات خویش عمل نکند ،فروشنده میتواند با ابالغ
کتبی به خریدار ،قرارداد را به صورت یکطرفه فسخکند و عالوه بر مسترد نکردن
مبال دریافتی 11 % ،کل مبل قرارداد نیز بابت ضرر و زیان به فروشنده پرداخت
خواهد شد.
تبصره :2مبل مندرج در بند سه ماده پنج به عنوان حسن انجام کار لحاظ گردیده
است که خریدار نیز در ازای آن متعهد به ارائه یک فقره چک یا سفته ضمانتی
معادل مبل مذکور ،با امضای یک شخص حقیقی یا ظهرنویسی یک ضامن معتبر،
به فروشنده است .فروشنده موظف است پس از تسویه حساب کامل با خریدار،
سند تجاری ضمانتی مزبور را به خریدار مستردکند.
مشخصات سند تجاری ضمانتی دریافتی بدین شرح است . ................:فقره
(چک یا سفته) به شماره . .............مبل  . ...................در وجه ................بدون تاریخ
صادره از حساب . ..........بانک .............شعبه.............
ماده  -7تعهدات فروشنده:
فروشنده موظف است تمامی کاالهای موضوع این قرارداد را تولید کند و به همراه
ضمانتنامه جداگانه برای هر عدد دستگاه به خریدار تحویل دهد.
فروشنده متعهد میگردد که دستگاههای موضوع این قرارداد را به نحوی
بستهبندی نماید که آسیبی به آنها وارد نگردد.
فروشنده موظف به انجام تمامی موارد مشمول قید شده در کارتهای ضمانتنامه
به شرح پیوست شماره.........این قرارداد است است.
تمامی کاالهای موضوع این قرارداد از تارخ تحویل به خریدار ،به مدت یکسال
دارای ضمانت و . ..........سال خدمات پس از فروش از ناحیه فروشنده هستند.
فروشنده در قبال ارائه موارد مشمول ضمانتنامه هیچگونه مبلغی از خریدار اخذ
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نمیکند .محدوده ارائه خدمات پس از فروش و انجام ضمانتنامه
شهرستان(...............قم) است.
فروشنده متعهد میشود تمامی موارد اعم از تعمیر و تعویض و تجهیز و تأمین
قطعات را تحت عنوان خدمات پس از فروش نسبت به دستگاههای موضوع این
قرارداد انجام دهد و خریدار در صورت استفاده از این خدمات موظف به پرداخت
هزینههای مربوط است.
فروشنده پیشبینی تغییر حجم سفارش موضوع قرارداد را به مقدار ( )%......کاهش
یا افزایش تعهد میکند .که در صورت اجرای این بند یک الحاقیه با امضای طرفین
ضمیمه این قرارداد میگردد.
ماده  -8تعهدات خریدار:
 )1خریدار متعهد میگردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاههای
موضوع این قرارداد نکند ،در غیر این صورت فروشنده هیچگونه تعهدی در قبال
قبول و انجام ضمانتنامههای مزبور ندارد.
 )2خریدار متهد میگردد چنانچه محل استفاده از دستگاههای موضوع این قرارداد
خارج از شهرستان ( ) . ....قم باشد ،برای استفاده از ضمانتنامه و خدمات پس از
فروش ،هزینه ایاب و ذهاب دستگاه را پرداخت کند.
ماده  -9قوه قهریه:
هرگاه اجرای تهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه
قهریه ،غیرممکن شود ،طرفین میتوانند با اعالم کتبی ،به مدت قرارداد افزوده یا
آن را فسخ کنند .در صورت فسخ قرارداد به دلیل فورس ماژور ،طرفین قرارداد
هیچگونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشت.
ماده  -11فسخ قرارداد:
موارد زیر منجر به فسخ قرارداد میگردد:
توافق طرفین مبنی بر فسخ قرارداد
رعایتنکردن و انجام ندادن تعهدات قید شده در این قرارداد که باعث ضرر و زیان
و خسارت به یکی از طرفین گردد.
هرگونه تأخیر در اجرای مفاد این قراداد ،بیش از مدت ذکر شده که غیر مجاز
تلقیگردد.
تبصره :چنانچه یکی از طرفین به استناد یکی از بندهای ماده نه قرارداد ،خواستار
فسخ قرارداد به صورت یک طرفه گردید ،موظف است موضوع را به شکل کتبی از
طرف قانونی و رسمی به طرف دیگر اعالم کند و اگر مقصر به مدت  15روز از
تاریخ ابالغ کتبی نسبت به رفع قصورات انجام شده اقدامی نکند ،قرارداد فسخ
میشود و طرف ذیحق ،مستحق دریافت مبل  ......................ریال از طرف دیگر
بابت ضرر و زیان وارده است.
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ماده  -11حق واگذاری:
طرفین به هیچ وجه ،بدون جلب موافقت کتبی ،حق واگذاری تمام یا قسمتی از
این قرارداد را به اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی ندارند و در صورت انجام این امر
قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی میگردد.
ماده –15مرجع حل اختالف:
تمامی اختالفاتی که ممکن است در زمینه تعبیر ،تفسیر و نحوه اجرای این قرارداد
بین فروشنده و خریدار بروز کند و از طریق مذاکرات و یا مکاتبات دوستانه مرتفع
نگردد ،طبق مقررات و قوانین جمهوری اسالمی ایران و از طریق مراجع قضایی
ذیصالح قانونی قابل پیگیری و اجرا است.
تبصره :طرفین تعهد میکند که تا تعیین تکلیف و حل و فصل موارد اختالفی،
تمامی تعهدات و وظایف خود را با حسن نیت انجام دهند.
ماده  –13نشانی طرفین:
نشانیهای قید شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دایمی دو طرف قرارداد
تلقی میگردد و طرفین مکلفند به محض تغییر نشانی ظرف  3روز محل مورد
نظر را کتباً به طرف مقابل ابالغ کنند و تا زمانی که نشانی جدید ابالغ نگردیده
است ،ارسال اوراق و موارد دیگر به نشانی قبلی قانونی و مورد قبول طرفین است.
ماده  –14نسخ قرارداد:
این قرارداد شامل ..........ماده . ..........تبصره............بند . ................برگ پیوست
مجموعاً . ................برگ نسخه واحد (متنی و اعتباری) تنظیم و مبادله شد که هر
نسخه پس از امضای تمامی اوراق آن توسط طرفین ،در حکم واحد است و مفاد
آن برای طرفین الزماالجرا و االتباع است.
نام و نامخانوادگی فروشنده

نام و نامخانوادگی خریدار

امضا و اثر انگشت و مهر شرکت

امضا و اثر انگشت و مهر شرکت
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شماره. .………… :

قرارداد خرید

تاریخ. .………… :

ماده  -1طرفین قرارداد:
این قرارداد بین . ......................دارای نشانی  . .............................................................با
نمایندگی ..............................................که از این پس در این قرارداد «خریدار» نامیده
میشود ،از یک طرف و شرکت . .........................که به شماره. ................
مورخ ......................در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است ،به
نشانی ......................................................................... .........با نمایندگی. ............................
به عنوان ...........................................که سمت و حدود اختیارات وی مطابق پاسخ
استعالم شماره . ...................مورخ........................اداره ثبت شرکتها و طبق روزنامه
رسمی شماره . ......................مورخ ......................و اساس نامه شرکت به تأیید خریدار
رسیده و از این پس در این قرارداد «فروشنده» نامیده میشود ،از طرف دیگر،
منعقد شد و طرفین به اجرای مفاد آن متعهد گردیدند.
ماده  -5موضوع قرارداد:
عبارت است از خرید ...................................................................................................:
تبصره  :1تمامی اسناد و مدارك و ضمائم مندرج در ماده  23جزء الینفک قرارداد
است و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک
از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهدشد.
تبصره  :2تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار است که پس از
تأیید آن توسط ناظر ،خریدار میتواند ضمن ضبط تعیین قرارداد ،تمامی خسارت
وارده را از فروشنده مطالبه کند و در صورت صالحدید ،قرارداد را فسخ نماید.
ماده  -3مدت قرارداد:
این قرارداد از تاریخ امضای آن توسط طرفین ،نافذ و الزم االجرا است و تا پایان
دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند  4ماده  11معتبر خواهد بود.
فروشنده مکلف است مطابق جدول زمانبندی تحویل کاال (که جزء الینفک این
قرارداد است) مبادرت به تحویل کاال نماید و تا تاریخ( . ...............................به
حروف ) ......................تمامی کاالها را تحویل دهد و گواهی تحویل موقت دریافت
کند.
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ماده  -4مبلغ قرارداد:
مبل کل موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هرگونه حقوق و عوارض و سایر
هزینه ها ............................ریال (به حروف ).............................................است .فروشنده
متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش ندهد و به هیچ عنوان
وجه اضافه بر مبل مذکور در این ماده تقاضا نکند.
تبصره :فروشنده بیست و پنج درصد مبل قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس
از ارائه ضمانت نامه( .........................معادل مبل پیش پرداخت) دریافت میکند.
تضمین پیشپرداخت پس از تحویل.....................درصد کاالی موضوع قرارداد و
تأیید کاال توسط ناظر خریدار مسترد میشود.
ماده  -2نحوه پرداخت:
مبل قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کاالی مورد معامله و ارائه رسید مربوط
و در صورت تأی ید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کاالی تحویل شده با
مشخصات قرارداد ،طی یک فقره چک به فروشنده قابل پرداخت است.
تبصره  -1گواهی تحویل موقت پس از انجام تمامی تعهدات موضوع قرارداد به
فروشنده ارائه میگردد.
تبصره -2گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نقایص و عیوب
احتمالی به فروشنده ارائه میشود.
ماده -2تضمین انجام تعهد:
فروشنده معادل ده درصد کل مبل قرارداد را به صورت........................به عنوان
تضمین انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نمودهاست.
پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد
باقیمانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده
مسترد میشود.
ماده  -7محل تحویل موضوع قرارداد:
فروشنده متعهد است کاالی موضوع قرارداد را به هزینه ........................................در
نشانی زیر به نماینده خریدار تحویل دهد و رسید دریافت نماید.
محل تحویل ..................................................................................................................:
ماده -8دوره تضمین:
فروشنده ،کارایی و کیفیت و سالمت کاالی موضوع قرارداد را برای مدت . ..........از
تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین میکند .چنانچه در طول مدت مذکور در این
ماده ،معایب و نقایصی در کاالی موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از رعایت
نکردن مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب
باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد،
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فروشنده موظف است معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند و در صورت تعمیر
ناپذیربودن ،نسبت به تعویض کاال اقدام کند.
خریدار به محض مشاهده معایب ،مراتب را کتباً به فروشنده ابالغ کند و فروشنده
مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ اقدام الزم را انجام دهد .در صورت
خودداری فروشنده از انجام این تعهد ،خریدار می تواند راساً نسبت به رفع معایب
و نقایص اقدام کند و تمامی هزینه ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین
فروشنده و یا دیگر دارایی او استیفا کند و ارزیابی خریدار از هزینه ها و خسارات
قابل اعتراض نیست.
ماده  -9بازرسی و نظارت:
خریدار ......................................................را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده
معرفی کردهاست و نظارت بر اجرای تمامی تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این
قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی است.
فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را
در طول انجام قرارداد فراهم آورد.
در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی ،کاالی موضوع قرارداد معیوب یا
ناقص باشد و یا طبق مشخصات مشروح در قرارداد تهیه نشده باشد ،خریدار
میتواند از قبول آنها امتناع کند و اصالح و یا تعویض آنها را از فروشنده بخواهد.
هر گونه تأخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمیشود .تمامی
هزینهها و خسارات حاصل از این تأخیر به عهده فروشنده است.
خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد ،شخص یا اشخاص دیگری را بهعنوان
ناظر جایگزین کند.
ماده  -11تعهدات فروشنده:
 -11-1فروشنده متعهد میشود کاالی موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك
قرارداد تهیه کند و به خریدار تحویل دهد.
 -11-2فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی ،کتب راهنمایی عملیات و
راهاندازی ،نقشه ها و اطالعات مربوط به کیفیت کاال را تهیه کند و به خریدار
تحویل دهد.
 -11-3فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد (جدول آموزش)،
امکانات الزم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار فراهم آورد.
 -11-4فروشنده تعمیر و نگه داری ،تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از کاالهای
موضوع قرارداد را به مدت........................ماه  /سال تعهد میکند .هزینه این اقدامات
قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است.
ماده  -11محرمانه بودن قرارداد:
فروشنده تعهد میکند که هیچ گونه اطالعات و یا مدارك مربوط به این قرارداد را
در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد .در صورت وقوع هرگونه تخلف از جانب
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فروشنده ،خریدار عالوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصالح قانونی ،حق فسخ
قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت.
ماده  -15هزینه های جانبی:
تمامی هزینههای جانبی از قبیل هزینه های انجام بازرسی کاال و . ..........تا پایان
قرارداد به عهده فروشنده است .در صورت پرداخت نشدن از طرف فروشنده،
هزینههای انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور
خواهدشد.
ماده  -13واگذار نکردن موضوع قرارداد به غیر:
فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از
موضوع قرارداد را (جزاً یا کالً) به غیر ندارد .اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال
تعهدات و مسئولیتهای قرارداد خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبرّا نخواهد
کرد .فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران ،سازندگان و فروشندگان
فرعی (طرف قرارداد با وی) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت
دارد ،مسئول است و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارد شده به خریدار
متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت .فروشنده مکلف است در توافق خود
با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید کند.
ماده -14جریمه تأخیر
هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تأخیر کند ،جریمه تأخیر به شرح زیر
از وی دریافت میشود:
الف) در صورت بروز تأخیر غیرمجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده
روز تاخیر باید معادل...............درصد موضوع ارزش کاالی تحویل نشده خسارت
بپردازد.
تأخیر کمتر از پنج روز محاسبه نمیشود و بیش از  5روز و کمتر از ده روز ،ده
روز محاسبه میشود.
ب) هرگاه زمان تأخیر مشمول جریمه از . ...................روز  /ماه تجاوز کند ،خریدار
حق دارد قرارداد را فسخ شده اعالم و عالوه بر ضبط تضمینات فروشنده ،تمامی
خسارات وارد شده را نیز از وی مطالبه کند.
تبصره :تشخیص غیر مجاز بودن تأخیر به عهده خریدار است و فروشنده حق هیچ
گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت.
ماده  -12اطالع فروشنده از تمامی خصوصیات و مشخصات قرارداد:
فروشنده با امضاء قرارداد تائید مینماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع
قرارداد ،وضعیت بازار ،قیمت مواد اولیه و غیره اطالع کامل داشته و در اجرای
قرارداد نمیتواند به عذر عدم اطالع معتذر گردد.
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ماده  -12افزایش یا کاهش کاالی مورد قرارداد:
خریدار میتواند تا قبل از زمان تحویل کاال بدون توافق فروشنده تا بیست و پنج
درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد .به این ترتیب به همان نسبت از
مبل قرارداد کاسته یا به مبل قرارداد افزوده میشود .افزایش یا کاهش بیشتر از
بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است.
ماده  -17حوادث قهریه و غیرمترقبه:
در صورت وقوع حادثه غیر قابل پیشبینی که طرفین در وقوع آن دخالت
نداشتهاند ،و اجرای قرارداد غیر ممکن گردد ،هر یک از طرفین مکلف هستند
ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع کنند و حداکثر تالش خود
را برای رفع وضعیت حوادث قهریه انجام دهند.
چنانچه با وجود انقضای مدت دو ماه از تاریخ وقوع حوادث غیرمترقبه ،شروع
مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد ،هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی
کند و به طرف دیگر ابالغ نماید .در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت
هزینه کاالی تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت کرده
باشد ،متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب است.
ماده  -18وجود نداشتن واسطه:
فروشنده تأکید میکند که در این قرارداد واسطهای وجود نداشته است و حق
داللی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است .چنانچه خالف این مطلب به نحوی
از انحا ثابت شود ،خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند و تضمینات فروشنده را
ضبط نماید.
ماده  -19کسور قانونی
پرداخت بیمه ،مالیات ،عوارض و سایر کسورات قانونی متعلق به این قرارداد به
عهده . ...............................است.
ماده  -51فسخ قرارداد:
خریدار میتواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام یا قسمتی از مفاد
قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریحاً پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد
را فسخ کند و مراتب را کتباً به وی اطالع دهد .همین حق در صورت ناتوانی
فروشنده از انجام تعهدات خود ،ورشکستگی فروشنده ،مصادره اموال یا تصویب
انحالل شرکت فروشنده ،برای خریدار محفوظ است .در صورت فسخ قرارداد،
خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کاالی تحویل شده به
فروشنده تعلق میگیرد (مشروط بر اینکه کاالی مذکور بدون عیب و نقص باشد)
به او پرداخت کند .در صورت فسخ قرارداد ،خریدار استحقاق دارد عالوه بر ضبط
تضمینات فروشنده جبران خسارت وارد شده را تیز از دارایی وی مطالبه کند.
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ماده  -51بسته بندی
تمامی اجزا و قطعات کاال باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استانداردهای
متداول توسط فروشنده عالمت گذاری و بستهبندی شود ،به نحوی که باز کردن
و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکان پذیر باشد.
تبصره :هنگام باز کردن بسته های محتوی کاالهای حمل شده ،چنانچه خریدار
اختالفاتی از جمله کسر ،تهیه کاالی اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب
بودن بسته بندی را متوجه شود ،این موارد را کتباً به فروشنده اطالع خواهد داد.
در این صورت فروشنده باید سریعاً اقالم مربوط را بدون هیچگونه هزینهای برای
خریدار جایگزین کند.
ماده -55قانون منع مداخله در معامالت دولتی:
فروشنده تأکید میکند که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در
معامالت دولتی نیست و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان ،اشخاص
مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند .در صورتیکه احراز
شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده است و یا برخالف تعهد فوق الذکر رفتار
کند ،خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ،تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه
خسارات وارد شده را به تشخیص خود تعیین کند و از دارایی فروشنده استیفا
کند.
ماده  -53اسناد قرارداد
اسناد و مدارك زیر جزء الینفک این قرارداد است .هرگاه بین بعضی از اسناد
تعارض وجود داشته باشد ،از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود:
الف) متن قرارداد
ب) اسناد مناقصه
ج) مشخصات فنی موضوع قرارداد
د) جدول زمان بندی تحویل کاال
ه) مشخصات بسته بندی
و) جدول آموزش
ماده  -54اقامتگاه طرفین قرارداد
تمامی مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعالم کتبی از طرف هر یک از طرفین قرارداد
به طرف دیگر به نشانی زیر ارسال میشود .طرفین قرارداد موظفند در صورت
تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر ،مراتب را بالفاصله به یکدیگر اطالع
دهند؛ در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابالغ شده محسوب
میگردد.
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فروشنده:
نشانی:

تلفن:

نمابر:

خریدار:
نشانی:

تلفن:

نمابر:

ماده  -52تعداد مواد ،تبصره و نسخ قرارداد :این قرارداد در  5برگ 25 ،ماده،
........................پیوست و سه نسخه در تاریخ .........................تنظیم گردیده و هر
نسخه حکم واحد را دارد.

558

منابع
 .1سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی،
.1300
 .2برنامه درسی ملی ایران ،مصوب شورای عالی آموزش و پرورش.1301 ،
 .3سند طراحی مفهومی آموزشهای فنی و حرفهای ،دفتر تالیف کتابهای درسی
فنی و حرفهای و کاردانش.1304 ،
 .4توصیه نامه آموزش فنی و حرفه ای ،یونسکو  2112و 2115
 .5دوانی ،غالمحسین .امانی ،علی .طهماسبی ،فرهاد .کباری ،رضا (،)1300
راهنمای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده ،چاپ دوم ،تهران ،کیومرث.
 .1ابراهیمی ،سیدکاظم ،)1300(،اصول حسابداری یک براساس مصوبات شورای
عالی برنامهریزی ،چاپ نهم ،تهران ،دانش نگار.
 .0خرم ،علیرضا ، )1302(،مدیریت خرید وسفارشات ،چاپ سوم ،تهران ،رسا.
 .0باقری ،رحیم .مظاهری ،مهران .فدایی ،مجتبی ،)1303( .مدیریت خرید و
تدارکات کاال در سازمان ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
اصفهان.

559

531

