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 سختش نکنید! لطفاً

 هاییمهارتلمس کردم و به جرات میتونم بگم جز اون دسته  شخصهبههست که  هاییتخصصحسابداری از اون دسته 

نه چگو کنندمی دستازاین سؤاالتی هاخیلیآموزشی  هایکارگاهپیوسته تمرین شود در  صورتبههست که باید 

یاد بگیریم، چرا مطالب سخت و فرار است؟ البته هر جا ذهنیت بر این باشد که مطالب پیچیده و  واقعی صورتبه

ه است و اگر عالقه داشت داشتنیدوست. حسابداری بسیار شیرین و شودمی طورهمین قطعاًیادگیری است  غیرقابل

 یدا کنید.چشمگیری دست پ هایپیشرفتکه خیلی سریع در این حرفه به  دهممیباشید قول 

 اولین داستان خودم:

سال درس خوندی تو دانشگاه بعد تازه یادت میاد باید رشتتو عوض کنی و این چیزی که  4تصور کنید:  لحظهیک

 کنییمو نمیتونی توش موفق بشی و تصمیم قاطع به رفتن در رشته حسابداری  می خونی خیلی آینده خوبی نداره

 امیدت به این رشته بیشتر میشه و امیدوارتر میشی. هرروزو بعد از کلی تحقیق بیشتر 

سالی که خوندی مجدد بخونی ولی با این تفاوت که در رشته جدید و انگیزه بیشتری این کارو  4 گیریمیتصمیم 

جدید  هایصحبتمیشه و بعد با کلی امید و آرزو میخوای وارد بازار کار بشی و کلی  تمامانجام بدی. باالخره دانشگاه 

خوبی نداره، توش نمی تونی به ثروت برسی و کلی از این حرفا  آیندهبابا کی حسابداری می خونه،  ای که شنوییم

 تا حسابی حالت گرفته بشه!

ه ولی خوب چیزهمهخودتو کلی دلجویی کنی که وارد بازار کار بشی و البته موفق هم میشی. روزای اول  کنیمیسعی 

یا یک سری دفاتر میگذارن جلوی دستت و میگن فقط  پرکنیکه باید  بینیمیب غریب عجی های فرمبعد از یه مدت 

 ؟دهنمیو هیچ سر در نمیاری و کسی هم الکی چیزی یادت  کنیمیروز دیگه مهلت هست!!! در این حالت چیکار  1

و  شدنساخته هافضایی در اون لحظه فقط برای آدم هاکتابو مقاالت باشه که انگار  هاکتابوقتی بخوای توسلت به 

یه حسابدار خوب پیدا کنم و هر چی هم پول خواست فقط بهش  کنممیمن هیچی ازشون متوجه نمیشم و سعی 

 !بدم تا از این مخمصه منو در بیاره

دیگه ای هست که هنگام مصاحبه با هر ترفندی که شده وارد  کارتازهاین حکایت روزهای اول من و خیلی از افراد 

 نرم کنند. پنجه و دستباید با مسائل جدید  هرروززمان میشن و اون سا
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 روز اول:

 چه سرفصل رو باید یاد بگیریم

 
 

 ثبت سند:

سند زنی را آغاز  توانیدمیمسلط شوید  هاحساببه ماهیت  کههمینسند زدن راحترین فرایند حسابداری است و 

 را بدهکار و طرف دیگر را بستانکار کنیم طرف یککنید برای سند زدن کافیست که 

 مثل شودمیگفته ” بدهکار یتحساب با ماه“باشند  یکه متعلق به سمت راست معادله حسابدار هاییحسابه ب

 .شدهتمام یو بها هاهزینهثابت،  هایداراییکاال،  ی، موجودتنییافدر هایحسابنقد و بانک،  یموجود

مثل  شودمیگفته ” بستانکار یتحساب با ماه“ باشندمی یکه متعلق به سمت چپ معادله حسابدار هاییحساب به

 ، درآمد و فروش.یه، سرمایالت، تسهیپرداختن هایحساب

 

 

 

 

 

، ترازنامه، مغایرت هاحساب، استهالک، بستن افزارنرم، کار با هاحسابنحوه ثبت سند، ماهیت 

 گیری
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 :هایتماه

سلط م هاحسابخوب تا اینجای کار با نحوه ثبت سند حسابداری آشنا شدیم و برای ادامه کار نیاز است تا به ماهیت 

 الزم است تا بتونم شما را با معادله حسابداری آشنا کنم: کار اینشویم. برای 

 دارایی = بدهی + سرمایه

بستانکار. پس ماهیت حساب بدهی همیشه  شودمیبدهکار و سمت چپ  شودمیتمام اجزای سمت راست مساوی 

 به جدول روبرو دقت کنید برای اطالع شودمیبستانکار است و با افزایش حساب بستانکار و با کاهش حساب بدهکار 

 ادامه مقاله را مطالعه فرمایید. هاحسابآوردن ماهیت  دست بهو  هاحسابدقیق  بندیدستهاز کدینگ حسابداری و 

 

 

 

 

 

 

 روز دوم:

 :افزارنرمکار با 

. وقتی کسی بتونه سخترین کارها رو با حسابداری انجام بده انتهاستبیحسابداری ویترین سواد ما از این علم  افزارنرم

ی حسابدار افزارنرمدیگه بتونه انجام بده و نتونه با  ایحرفهمالی رو تنظیم کنه و کلی کارهای مهم و  هایصورتو 

تفکری که اکثر مدیران و حتی برخی  متأسفانهخیلی مدیران فرد توانمندی محسوب نیمشه چون  ازنظرکار کنه 

درست  اصالًبه نظر بنده  البتهتسلط داشت که  حسابداری افزارنرمبه چند  حتماًحسابداران دارند این است که باید 

 اقدامک :

رو  دهشگفته هایآموزشفروشی یک دسته سند حسابداری تهیه کنید و  تحریرلوازماز 

 تمرین کنید.



 

 7 

 آموزش صفر تا صد حسابداری در یک هفته

www.ravihesab.com 

 پ

 ودشمیکه کار کند در کمترین زمان ممکن به آن مسلط  افزارینرمنیست چرا که فردی که مهارت خوبی دارد با هر 

 یا نه! کارکرده افزارنرمنیازی نیست که بپرسیم آیا  اصالًو 

 

 :حسابداری افزارنرمانواع 

داری حساب افزارهاینرممانند  شودمی هاآنپایینی دارند و استفاده محدودی از  نسبتاًقیمت  معموالً افزارهانرماین نوع 

با یک تیم  معموالًحسابداری  هایسیستم. ساخت این نوع شودمیو اصناف مختلف استفاده  هافروشگاهکه در 

وشت و به بازار ارائه کرد. حسابداری ن افزارنرمیک سیستم  توانمیسطح متوسط کافی است و  نویسیبرنامه

کاربردی نیاز به آموزش  افزارهاینرمهستند.  افزارهانرماین  ازجمله …مانند هلو آسان سکه پاتریس و افزارهایینرم

، کاربرانی که با این نوع شویدمیحدودی به آن مسلط  اتبرنامهدر  وگذارگشتخاصی ندارند و فقط با چند ساعت 

 :به شرح زیر است افزارهانرمنیاز به دانش اولیه حسابداری دارند. امکانات این نوع  کنندمیکار  هاسیستم

  …، انبارداری وچک امور، گزارشات، صورت سود و زیان، داریخزانهسیستم 

 :یاحرفهحسابداری محض یا  افزارنرم

ی باالی هایقیمتدارای  شودمیته هم گف ایحرفهحسابداری  افزارهاینرم هاآنحسابداری که به  هایسیستماین نوع 

 ٔ نهدرزمیاست و نیاز به دانش کافی  ترپیچیدهکاربردی  افزارهاینرمکمی نسبت به  هاآنو استفاده از  باشندمی

در اختیار  ایدخریدهامکانات بیشتری دارند که بستگی به سطحی که  معموالً هاسیستمحسابداری نیاز است. این نوع 

 .از آن استفاده کنید توانیدمیو  دگیرمیشما قرار 

، انبارداری، دفاتر قانونی، دفتر روزنامه، امور چک امور، گزارشات، صورت سود و زیان، داریخزانهامکانات: سیستم 

 .…و ویزیتورهاتولید، حقوق و دستمزد، امور 

 کلی است و این امکانات صورتبهمحض  افزارنرمکاربردی هم  افزارهاینرمهم برای  شدهگفتهالبته این امکاناتی که 

تفاوت دارد که هنگام خرید تمام جزییات و امکانات و نحوه پشتیبانی آن  ایدکردهبستگی به شرکتی که از آن خرید 

 .گیردمیدر اختیار شما قرار 

  

 باید داشته باشد؟ هایییژگیوحسابداری چه  افزارنرم

اشته را باید د هاویژگییک سری  طورکلیبها تولید کرده متفاوت است اما متناسب با شرکتی که آن ر افزارینرمهر 

 :باشد
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 :یتامن

خوردار بر ییباال یتکه از اهم باشدمیاطالعات مربوط به آن  ترینمهماز  یصنف یاهر شرکت  یبدون شک اطالعات مال

اده که استف افزارینرمرا خواهد داشت.  یفراوان یدردسرها قطعاً یدآ یشپ یمشکل هاآن یبرا کهدرصورتیو  باشندمی

 موردحملها ر افزارنرمتروجان ها بتوانند  یاهستند  انتشارقابل ینترنتا یقطر زکه ا هاییویروس راحتیبه یدنبا شودمی

 گرفته شود. یجد یدمهم است که با یاربس هاآیتماز  یکی افزارنرم یتقرار دهند. پس امن

  

 :سازییسفارش

که  ایگونههب یکبه فقط با چند کل راحتیبه توانیدمیاست که  ینمناسب دارند ا افزارهاینرمکه  هاییقابلیتاز  یکی 

در  یااد د ییرآن را تغ یمنوها افزارنرماستفاده از  یاست برا یازن ی. گاهیدو لذت ببر یدکن سازیشخصی یددوست دار

 یز کارهاا یگرد یاریو بس یمده ییرفونت آن را تغ یحت ینکها یا یماعمال کن متفاوتی بندیرنگمختلف  هایصفحه

 .یمکن سازیسفارشیخود  یبرا یمکه دوست دار

  

 :یروزرسانبه

 یدارا طبیعتاًهر دو ساخته دست بشر هستند و  یکاربرد یامحض باشد  خواهدمیشما  یحسابدار افزارهاینرم

 یه لحاظ ظاهرب ییراتداشته باشند حاال ممکن است تغ ییراتتغ تاکمیاست  یازن هرازگاهی ینکها یاهستند  یمشکالت

 ینر قواند ییراتبا توجه به تغ یباشند. گاه هاآنبرطرف کردن  یبرا ودر برنامه وجود داشته باشد  یمشکالت یاباشند 

شته و گذ یناستفاده کند چون استفاده از قوان یدجد هایفرمولشود و از  یتآپد افزارنرماست که  یازن حتماً یاتیمال

 افزارنرمکه  یشرکت ت. در هر صورآوردمیرا به بار  یخطرناک است و خسارات فراوان یاربس یمال هایصورتارائه در 

بروز  ینحال ممکن است ا کندمیمنتشر  یدجد یتآپد باریکوقت  هرچند حتماً کندمیزش قلمداد خود را با ار

 .یشترب یاماهانه باشد  یرسان

  

 :پشتیبانی

رکت از ش یبانیبه پشت یازبرطرف کردن آن ن یکه برا شودمی یدچار اختالالت افزارنرم یدر مواقع شدهدیده یاربس 

 سیهرک یکه برا یمشکالت یگرو د یدرا فراموش کرده باش افزارنرمممکن است رمز عبور  یاآن است.  تولیدکننده

با  یسازگار یک،سرعت، گراف یتابیس،د یبانی،پشت ی،بروز رسان ،سازیسفارشی امنیت،

 ، گزارشاتعاملسیستم
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 یشههم یداکه ب هاییآیتماز  یکیو  یدکن سؤالآن  یبانیپشت راجع افزارنرم یک یدخر یبرا حتماً. یدآ یشممکن است پ

 آن است. یبانینحوه پشت یددر نظر داشته باش

  

 :دیتابیس

 یریجلوگ یفاتحه اطالعات را خواند. برا یدبا یدآ وجود به یمشکل افزارنرم یتابیساست. اگر در د افزارنرمقلب  یتابیسد

فاقات باشد که از ات یتابیسد یالزم برا یاستانداردها یدارا یدبا کنیدمی یداریکه خر افزارینرم حتماًمشکالت  یناز ا

 یمتاست و ق یامکانات خوب یو چون دارا شودمی یشنهادپ به ما افزارینرم قاتاو یکند. گاه یریجلوگ یبعد

که  یدجه کنباشد تو یازنکته ن ینبه ا یدشا یوسوسه کننده است ول یاردارد بس افزارهانرم یگرنسبت به د تریپایین

 شدهمامت ینههز شدبا یقو یتابیسد یکه دارا یستمیدارند چون س یفیضع یتابیسد معموالً هاسیستم گونهاین

 آن دارد. نویسیبرنامه یمو ت تولیدکننده یبرا یشتریب

 

 :سرعت

کند  یارسرعت آن بس شودمیکه بعد از چند ماه که اطالعات در آن وارد  امکردهمشاهده  یاریبس افزارهاینرمبنده  

س است. پ یندوزو یخراب خاطر به یامربوطه  یوترکامپ افزارسختمشکل به خاطر ضعف در  یناوقات ا ی، گاهشودمی

 .یدنشو افزارنرماختالل در  دچار یکه بعد از مدت یریدمورد را در نظر بگ ینا حتماً

 :گرافیک

 هایساعتکه  است یازاوقات ن یبه ما بدهد و گاه افزارنرمکار با  یبرا یشتریب یزهانگ تواندمی افزارنرم یباییو ز یکگراف

به لحاظ  دشومیما  نصیب افزارنرمبا  مدتطوالنیکه  یکه عالوه بر خستگپس چه خوب است  یمکن افزارنرمبا  یمتوال

خاطر از ادامه دادن در مورد آن امتناع  یناست و به هم ایسلیقه یشترمورد ب ینکه ا یمخسته نشو یو ظاهر یکیگراف

 .کنیممی

  

 عامل: تمسیبا س سازگاری

ر د امکردهمشاهده  مثالًنصب شوند.  یخاص هایسیستم یاست برا یازن یمآن را دار یدکه قصد خر افزارینرم یگاه

که  ییتبلت ها ینسخه از آن را برو یک کنندمیخود نصب  یها PC یکه رو افزارینرمپخش عالوه بر  هایشرکت

 آورند. وجود به ینیو اتصال آنال یهماهنگ یکتا بتوانند  کنندمینصب  اختیاردارنددر  یزیتورهاو

 



 

 10 

 آموزش صفر تا صد حسابداری در یک هفته

www.ravihesab.com 

 پ

 

 :گزارشات

با  است که وکارکسب یرانحسابداران و از اهداف مهم مد یابزار برا ترینمهماز  یکیاطالعات  وتحلیلتجزیهگزارشات 

 یللد ینبه هم شوندمیمنبع پرقدرت محسوب  یک. گزارشات به عنوان گیرندمیرا در نظر  تهمیداتیاستفاده از آن 

 باشدمیمهم  یارگزارش بس یلو تحل یهتجز

 

 ژی دیتابیستکنولو

رم از ن کنیممیتوصیه  شدیداًحسابداری  افزارهاینرمدر باالتر در مورد دیتابیس و اهمیت آن صحبت شد اما برای 

 باشدمیاطالعاتی  هایبانک قدرتمندترینیکی از  SQL .باشندمی SQL دیتابیس افزارهایی استفاده کنید که دارای

 .به آن اعتماد کرد توانمیکه به راحتی 

تا اینجا تمام مطالبی که گفته شد مربوط به شناسایی نرم افزار خوب بود و االن شما این توانایی را دارید که بتوانید 

 به سازمانی که در آن مشغول به کار هستید را برای خرید نرم افزار حسابداری مشاوره دهید.

ویدیوهای آموزشی چند نرم افزار  توانیدمیبرای توانایی کار با نرم افزار در قسمت انتهای کتاب در بخش هدایا شما 

 حسابداری متفاوت را دانلود و استفاده کنید.

 

 

 

 

 

  روز سوم:

 استهالک:

ا است که تازه کاره هاییسرفصلدیگر آیتمی که از حسابداری باید آموخت بحث شیرین استهالک است که جز آن 

زمان دچار فرسایش شود و از آن  مروربه. استهالک در زبان عمومی و روزمره یعنی چیزی که کنندمیخیلی سختش 

شود. در زبان حسابداری هم همین معنا و مفهوم را دارد یعنی وقتی خودرویی برای شرکت کارایی اولیه کاسته 

 اقدامک :

ه های مربوط بو آموزش)رافع گزینه رایگان خوبی است(تهیه کنید افزارنرماز اینترنت یک 

 را تمرین کنید. افزارنرم
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که این استهالک را باید هر ساله در  شودمیبه مرور زمان دچار استهالک  شودمیو از آن استفاده  شودمیخریداری 

 ؟ایدآمادهه کنیم، مالی خود اعمال کنیم. خوب بریم ببینیم چطور باید استهالک را محاسب هایصورت

 حتماالًامشخص استفاده کنیم که بستگی به نحوه محاسبه ما دارد. خوب  هاییفرمولبرای محاسبه استهالک باید از 

ست و نی طوراین اصالًروزانه مانند سوخت و تعمیرات را باید با استهالک محاسبه کنیم؟ نه  هایهزینهکه  پرسیدمی

به نام تعمیرات و سوخت فالن خودرو یا  ایهزینهیک  هاهزینهما باید در کدینگ حسابداری خودمون در قسمت 

ربطی به استهالکی که ما  اصالًکه داشت را در آن قسمت وارد کنیم و این  ایهزینهدستگاه داشته باشیم تا هر 

 میگوییم ندارد.

رکت خریداری کردیم و در اختیار راننده شرکت قرار دادیم تا از آن استفاده فرض کنید ما یک خودروی پراید برای ش

میلیون  01میلیون تومان و ارزش اسقاط آن  11 شدهتمامسال و بهای  01کند. برای مثال که عمر مفید این خودرو 

 بریمتقسکم کنیم و  اسقاطرا از ارزش  شدهتمامکه قیمت  است کافیتومان است/. حاال برای محاسبه استهالک فقط 

 عمر مفید کنیم پس نحوه محاسبه به این شکل است:

 

استهالک =
30000000− 10000000

10
= 2000000 

 

میلیون تومان این خودروی پراید دوست داشتنی استهالک دارد که بعد از ده سال عمر مفیدش به  1یعنی ساالنه 

ر پایان در هر سال استهالک را محاسبه کرد و در . که باید درسدیممیلیون تومان یعنی ارزش اسقاطش  01ارزش 

 :میکنیمدفاتر افشا کرد. برای ثبت استهالک در دفاتر به این صورت عمل 

 1111111 هزینه استهالک

 1111111 استهالک انباشته
 

 مینیبیمتمرکز کرد و  هاآنبه همین سادگی. مباحث حسابداری خیلی ساده و شیرین هستند و فقط کمی باید روی 

 که چقدر راحت میشه یاد گرفت و حتی سخترین مباحثش رو هم میشه به این راحتی یاد گرفت.

ون کرد و در دفاتر ثبت کرد چ محاسبهاستهالک را  هاییدارافقط یک نکته را در نظر داشته باشید که باید برای تمام 

این امتیاز استفاده کنیم و به نحوه درست قابل قبول مالیاتی هست که میتونیم از  یهانهیهزهزینه استهالک جز 

 استفاده کنیم. برای ساختمان، خودرو، تجهیزات، اثاثه و ... باید استهالک در پایان هر سال محاسبه کرد.

و ما اینجا فقط از روش مستقیم استفاده کردیم چون  (استهالک به چند روش محاسبه میشه )میانگین، موزون و...

 ره و از بقیه موارد استهالک خیلی کم استفاده میشه.بیشترین کارایی رو دا
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 تنخواه گردان:

باید از طریق واحد حسابداری  دهدمیهر سازمان هست که مخارجی را که انجام  هایبخش ترینمهماز  گردانتنخواه

 کنیمیماین هست که با بهش پول نقد میدیم یا به حسابش واریز  گردانتنخواهبه خوبی کنترل شود. به زبان ساده کار 

و .... انجام میده. وقتی  کارکنانروزانه، غذای  هایهزینهجاری شرکت رو مثل خرید ملزومات،  هایهزینهو تنخواه ما 

 میدیم سند زیر رو باید ثبت کنیم: تنخواهوجهی رو به 

 بدهکار گردانتنخواه

 ربستانکا نقد و بانک
 

 تنخواه برای مخارج جاری واریز کردیم حساببهبا سند فوق پول رو از حساب بانک یا صندوق کم کردیم و 

که تنخواه ما انجام داده باید به ما فاکتور بده و ما در سیستم حسابداری اون هزینه رو از تنخواه  ایهزینهبابت هر  

 زیر دقت کنید:. به مثال بریممی هاهزینه حساببهو  کنیممیکم 

ریال به ما میده و ما بصورت زیر  511111به مبلغ  یدبرگ خرتنخواه ما بابت خرید ملزومات اداری یک  -

 :زنیمیمسند 

 511111 اداری/ ملزومات اداری هایینههز

 511111 گردانتنخواه

 

 ش دادیم.هزینه رو افزای حساببهپول رو از حساب تنخواه مون خارج  زنیممیبا این سندی که 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامک :

 اندهای استهالک را حتماً چند بار مرور کنید تا مطمئن شوید ملکه ذهنتان شدهفرمول
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 :چهارمروز 

 حقوق و دستمزد:

 به آن مسلط باشید در این حتماًبه دلیل اینکه مبحث حقوق و دستمزد در هر سازمانی جز مسائل اصلی بوده و باید 

که وجود داره این هست که حقوق و  اینکتهجزوه بنا را بر این گذاشتم تا این مبحث را بخوبی فرا بگیرید. ولی 

کمی در حسابداری مهارت کسب کنید تصمیم گرفتم  اشیادگیریگستردگی که داره و باید قبل از  دلیل بهدستمزد 

کامل  ورتصبهآموزشی که در سایت قرار میدم  هایفیلمولیه صورت پیدا کنه و در که بصورت خالصه بگم تا آشنایی ا

 و مفصل راجش صحبت میشه.

 خوب بریم سر اصل مطلب:

خوب بریم حقوق رو کامل محاسبه کنیم که برای محاسبه حقوق و دستمزد وزارت کار جزئیات اون رو اعالم می کنه، 

 جزئیاتش به شرح زیر هست: 97برای سال  مثالً

 79جدول حقوق و دستمزد 

 7979میزان حقوق و دستمزد سال درصدی  0998افزایش 

 79سال  96سال  0195سال  شرح

 11,140,573 9,299,310 8,122,660 قل دستمزد ماهانهحدا

 400,000 400,000 400,000 حق مسکن ماهیانه

 1,100,000 1,100,000 1,100,000 (خواروبارحق بن )

 1,114,057 929,931 812,160 یک فرزند -حق اوالد 

 2,228,115 1,859,862 1,624,320 دو فرزند -حق اوالد 

 17,000 17،000 10,000 حق سنوات روزانه

 510,000 510،000 300,000 حق سنوات ماهانه

 371,352 309,977 270,720 اقل دستمزد روزانهحد
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 12,640,573 10,799,310 9,721,640 افراد مجرد مجموع دریافتی

با یک  متأهلمجموع دریافتی افراد 

 فرزند
10,533,800 11,729,241 13,754,631 

 14,868,688 12,659,172 11,345,960 با دو فرزند متأهلمجموع دریافتی افراد 

اقل حقوق یک ساعت عادی با حد

 دستمزد
33,840 42,289 50,662 

عادی با  کاریاضافهیک ساعت حقوق 

 قل دستمزدحدا
47,376 59,204 70,927 

 باشدمی ریال به همگی مبالغ

 

 نکته رو باید رعایت کنید: تا چندفقط برای محاسبه 

 .شوندیمجز روزهای کاری حساب  هاجمعهرسمی و  هاییلیتعط -

 روز آن جمعه هست مرخصی طلب دارد. 4روز که  11هر فرد در طول سال  -

 

 

 :صورت مغایرت بانکی

 هایسرفصلکار بسیار مهم و راحتی که باید هر حسابداری در آن خبره باشد بحث مغایرت گیری هستش. در 

بانکی و غیره هست ولی من چیزی که من میخوام  هایحسابمغایرت در  منظورشانحسابداری معمول مغایرت 

 بهتون بگم فراتر از این حرفاست.

بلد هستن و چیز خاصی نداره ولی چون قراره این کتاب  معموالً هاخیلیکنیک کوچولو داره که مغایرت گیری چندتا ت

 رو توضیح میدم تا در صورت نیاز از آن استفاده بشه. هاتکنیکبرای افراد تازه کار نوشته بشه این 

عی ینت از بانک واقبرای مغایرت گیری بانک با حساب بانک تو نرم افزار حسابداری فقط کافی هستش که یک پر

اید جزیی ب هایهزینهو  کارمزدهادر این مواقع یک سری  معموالًبگیرین و با حساب بانک تو نرم افزارتون چک کنید. 

ثبت بشه مثل کارمزد چک، انتقال وجه، هزینه پیامک و ... هر جا به جز مواردی که گفتم باز هم مغایرت داشتین و 
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فیه پرینت بانک واقعی رو دقیق چک کنید، ممکنه چکی از حساب شما برداشت بزرگترین پیدا کردین کا عددهای

آن را اعالم نکرده باشید یا اینکه قسطی از حساب شما کم شده باشه و شما  وصولیشده باشد و شما در نرم افزار 

 هنوز سند پرداخت آن را نزده باشید و به همین ترتیب چک کنید و جلو برید.

زیادی دارین هر هفته و اگر باز هم خیلی زیاده هر روز پرینت بگیرید و چک  هایتراکنشجم اگر ح شودمیتوصیه 

این کار رو انجام بدید. پیشنهاد بنده این است که  هرماه آخرمتوسط هست بهتره که  هاتراکنشکنید، اگر هم حجم 

نیاز بود  رو فعال کنید تا هر زمان که خودتانبرای اینکه دسترسی راحتری به پرینت بانک داشته باشید اینترنت بانک 

 زمان به پرینت حسابتون دسترسی داشته باشید/ ترینکوتاهبدون تلف شدن وقت در 

 

خوب تا اینجا مغایرت حسابهای بانکی رو انجام دادیم، از همین روش می تونید برای مغایرت گیری با اشخاص دیگر 

 و ... اقدام کرد. هامشترییا  هاشرکتمثل 

 

 

 

 

 :پنجمروز 

 ترازنامه:

 :Balance sheet مفهوم ترازنامه

. دهدمیشرکت را شرح  یمال یتاست که وضع یاساس یمال هایصورتاز  یکیکه  یمال یتصورت وضع یاترازنامه 

 یی= دارا یه+ سرما یشرح است: بده ینترازنامه به افرمول 

، هادارایی)تا میزان عملکرد شرکت را نشان دهد. ترازنامه شامل  شودمیدر پایان دوره مالی تهیه  معموالًترازنامه 

وضعیت موجود این سه آیتم اصلی را مشاهده  توانمیاست که در جدول ترازنامه  (و حقوق صاحبان سهام هابدهی

 .ردک

 اقدامک :

از قسمت هدایا لیست حقوق رو دانلود و محاسبات را تا حدی تمرین کنید که کامالً 

 مسلط شوید.
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 …، ساختمان و حتی موجودی بانک واثاثه متوجه شد که چه میزان شرکت زمین، توانمی هاداراییدارایی: در قسمت 

 .دارد

 یقسمت ی)ممکن است که برا یپرداختن هایحسابو  یافتیدر یالتهر سازمان از جمله تسه هایبدهی: تمام هابدهی

 شودمیقسمت از ترازنامه آورده  ینتعهدات پرداخت در ا یگرشده باشد( و د یدهچک کش هابدهیاز 

 یا یهسرما ماندمی یباق ایمجموعههر  یاسازمان  یبرا هاداراییکه از  یزیچ هابدهی: بعد از پرداخت تمام یهسرما

 .شودمی یدهحقوق صاحبان سهام نام

   

 

 ترازنامه: شکل

بدهکار است و سمت چپ مربوط به  یتبا ماه هایحسابدر سمت راست مربوط به  یعنیاست  Tبه شکل  ترازنامه

 هستند یو دسته بند نمایشقابل شدهتفکیک کامالًبستانکاران است، و به شکل 

 است: ییچه اجزا شامل

 و حقوق صاحبان سهام هابدهی دارایی،

 :هادارایی

 نقد و بانک موجودی

 یافتنیدر هایحساب

http://ravihesab.com/
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 و سفارشات هاپرداخت پیش

 و ساختمان زمین

 مواد و کاال موجودی

 :هابدهی

 یو اسناد پرداختن هاحساب

 یاتمال ذخیره

 یپرداختن هایسپرده

 یسهام پرداختن سود

 بلندمدت تسهیالت

 کارکنان یایو مزا ذخیره

 :سرمایه

 یقانون اندوخته

 هااندوخته سایر

 ثابت مشهود ییدارا یابیارز یدتجد مازاد

 انباشته( یانز) سود

 قسمتو در  یطراح ایترازنامه یاکسل یلفا یکباشد  جاافتادهشما  یبرا یمفهوم ترازنامه بخوب ینکها یبرا حال

  تا بتوانید تمرینات بهتری داشته باشید. ایمدادهقرار  هدایای آخر کتاب

 همه موارد را حفظ کنیم؟ دقیقاًآیا باید 

را  هاحساب، سرفصل کنیدمینیاز به حفظ کردن موارد ترازنامه نیست چون اگر چند روز مرور نکنید فراموش  اصالً

باید از طریق ماهیت آنها شناسایی کرد یعنی وقتی قسمت دارایی ترازنامه را خواستید بنویسید باید تحلیل کنید که 

دیل تب ایحرفهبگیرد؟ در این حالت شما به یک حسابدار  بانک من چه ماهیتی دارد و در کدام قسمت باید قرار مثالً

 اصالًنید و ک بندیطبقه توانیدمیو هر سرفصلی را شما  ایدگرفتهبه همین سادگی چون قدرت تحلیل را یاد  شویدمی

 .شویدنمیدچار سردرگمی 

 



 

 18 

 آموزش صفر تا صد حسابداری در یک هفته

www.ravihesab.com 

 پ

 

 

 

 :روز ششم

 اکسل:

 حسابداران: یاکسل برا یتاهم

 یر برااکسل چقد افزارنرمکه  ینباش یدهشن یدشا تون آشناهااز  یحت یاو  ینداشت یتا حاال سابقه کار حسابدار اگر

 میسیبنو ایمقاله ینهزم یندر ا یمگرفت یمآن تصم یتاهم یزاندارد و خاطر م ایویژه یتمهمه و اهم یکار حسابدار

 بتونن بهتر استفاده کنند. یزمتا همکاران عز

جام داد اون ان با یادیز یاربس یکارها یشههست که م یوتریکامپ افزارهاینرم ترینمهماکسل از  یکروسافتما افزارنرم

 یرشغل حسابدا یبرا افزارهانرم ترینکلیدیاز  یکیاکسل  افزارنرمکرد.  یلتحل یهرو تجز یادیز یاربس هایدادهو 

 یخام هایدادهو  یمکن یلتحل یهتجز تردقیقو  ترسریع یلیرو خ العاتاط یمکنه که بتون یبه ما کمک م چراکههست 

 کرد. موردنظرافراد  یبرا گیریگزارشآماده  یمرو بتون یمگرفت افزارنرمکه از 

 

 اکسل: هاییژگیو

ل در که اکس یژگیو ترینمهماز  یکیباهاشون کرد.  یشهم یندارند و هر کار یتیگفت محدود یشهاکسل م یها شیت

است که در سربرگ  یو حسابدار یکنه وججود توابع مال یما کاراتر م یرو برا افزارنرم ینده که ا یما قرار م یاراخت

Formula  و قسمتFinancial ما  یداده رو برا هامیلیونتونه  یداره و م یادیز یلیوجود داره. اکسل قدرت خ

فرد بتونه از قسمت  همان یتونه انجام بده و وقت یکارها م یلیکه به اکسل مسلط باشه خ یفرد کنه. یلتحل

 یادیرت زاکسل قد عاًواقمونه که نشه با اکسل کرد!  ینم یکار تقریباً یگهاکسل که هم استفاده کنه د نویسیبرنامه

و  یفاکتور زد، ترازنامه طراح یشه. با اکسل میندازهم جلوکار ما رو  کنیممیکه ما فکر  یزیاز اون چ ترسریعداره و 

 بندیجدول، کاریاضافهو  یاب، حضور غیمهب یستحقوق و دستمزد، ل یستل یم، تنظیمال هایصورتارائه کرد، 

 است. یحسابدار رایب هاقابلیت ینکه فقط ا یگرو هزاران کار د هاداده

 

 در اکسل: پرکاربردلیست توابع مالی 

 اقدامک :

ندهایی و س بازکنیدرا  قرارگرفتهای که در اختیارتان از قسمت هدایا فایل اکسل ترازنامه

 اید را در قالب ترازنامه وارد کنید.که در باالتر ثبت کرده
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SLN به روش خط مستقیم کتابع محاسبه هزینه استهال 

SYD به روش مجموع سنوات کتابع محاسبه هزینه استهال 

DB نزولی در مدت معین کتابع محاسبه هزینه استهال 

DDB به روش نزولی مضاعف در مدت معین کتابع محاسبه هزینه استهال 

VDB به روش نزولی کتابع محاسبه دوره خاص هزینه استهال 

FV  هاگذارییهسرماتابع محاسبه ارزش آتی 

PV  مساوی اقساط – گذارییهسرماتابع محاسبه ارزش فعلی خالص 

NPV  گذارییهسرماتابع محاسبه ارزش فعلی خالص 

XNPV  تاریخ برحسب گذارییهسرماتابع محاسبه ارزش فعلی خالص 

PMT تابع محاسبه اقساط وام 

PPMT تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل وام 

IPMT تابع محاسبه اقساط مربوط به بهره 

NPER  گذارییهسرما یبرا یازموردن یهادورهتابع محاسبه تعداد 

RATE تابع محاسبه نرخ بهره 

IRR  گذارییهسرماتابع محاسبه نرخ بازده داخلی 

XIRR  تاریخ برحسب گذارییهسرماتابع محاسبه نرخ بازده داخلی 

MIRR تابع محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه 

ACCRINT تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق 

ACCRINTM  قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراقتابع محاسبه بهره متعلقه اوراق 

 

 نحوه استفاده از توابع:

که من چطور از این توابع استفاده کنم؟ در  آینهکه به ذهن مخاطبان میرسه  سؤالیبعد از دیدن جدول باال اولین 

ادشون به استفجوابش باید بگم که برای استفاده از هر تابعی در اکسل چه توابع مالی باشه و چه توابع متفرقه نحوه 

ع استفاده از تواب راحتیبهروش زیر هست و با این روشی که میگم می تونید با استفاده از داشتن کمترین دانش اکسل 

 ببرید. خوب بریم برای راهکار: شو لذتکنید و 

کلمه  بهرو نزارید اکسل به دید  =بنویسید و  جوریهمینشروع میشه یعنی اگر  =در اکسل هر تابع یا دستوری با 

 معمولی بهش نگاه می کنه. به این مثال دقت کنید:

=SLN(4000000;500000;10) 

 به هر یک از اجزایی که در پرانتز هست یک آرگومان گفته میشه. پس تابع باال سه تا آرگومان داره

SLN نام تابع 
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 کاال شدهتمامآرگومان اول: بهای  4111111

 آرگومان دوم: ارزش اسقاط 511111

 آرگومان سوم: عمر مفید 01
 

فاده کنیم است هاییآرگومانکه باید از چه  گویدمیوقتی نام تابع را تایپ کردیم و پرانتز را باز کردیم خود اکسل به ما 

 از هر تابعی استفاده کنیم. توانیممی راحتیبهو با کمک اکسل 

 

 :یاستخدام یهامصاحبهدر  اکسل

ما را ش خواهدمیکه  یریمد یبرا گیریتصمیمقدرت  افزارنرم یندر باال گفته شد ا اکسل که یتاهم یزانم یلدل به

ط قابل دارند و تسل یینیکه تجربه پا یکه افراد یدمد ینهبنده به ع یول یدتعجب کن یدکند را هم دارد! شا استخدام

ن تسلط خود را به اکسل تا  یزاکرد ه اند چون م یشدن را ط اماستخد یندندارند راحتر فرا یهم به حسابدار یقبول

 است. یتحائز اهم یاربس یرانمد یبرا ین، که البته ااندداده یشافزا یحد قابل قبول

 

 :افزارهانرم یگراکسل با د تفاوت

 کدامهیچ یهم وجود دارد ول یگرید افزارهاینرم یمربوط به حسابدار هایفرم طراحیو  هاداده وتحلیلتجزیه برای

است  نیاکسل ا یای. از مزایدکه به گرد اکسل هم نخواهند رس ییمبهتر بگو یدالزم را ندارد و شا ییکارامانند اکسل 

 در آن وجود دارد. زمال استانداردهایدر دسترس است و تمام  جاهمهکه 

 

 حسابداران: یقدرت اکسل برا یدنرخ کش به

رد است که ف فردمنحصربه هایویژگیقدرتمند با  یاربس یهست ابزار یمال یرانکه در دست حسابداران و مد ابزاری

 اده کند.مدت آم ترینکوتاهمحاسبات را در  ترینپیچیدهدانش قدرت خود را با اکسل به رخ بکشد و  یبا اندک تواندمی

 

 

 

 

 اقدامک :

 را تمرین کنید. شدهگفتهو توابع  بازکنیداکسل را 
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 :هفتمروز 

 بستن حساب:

اید در کاری که ب تریناصلیخوب امیدوارم تا اینجا از مطالبی که گفتیم استفاده الزم را برده باشید. اما بریم سراغ 

عادت  راثربکه اکثر حسابدارها فقط  بینممیکه تا دلتون بخواد نکته داره ولی  هاحسابحسابداری انجام بدیم، بستن 

یگه که د آینهکه قصد ما از این آموزش  شوندمیرتکب اشتباهات فاحشی م هاحسابو دانش اندکی که دارند در پایان 

 از این اشتباهات تکرار نشه.

ه قرار بدیم ک موردبررسیرو باید  کنیممیکه ثبت  سندهاییو  کنیممیکه  هاییفعالیتدر طول سال مالی تمام 

میشه  طوریبهانجام بدیم. تراز آزمایشی  وبیخبهستونه یا چهارستونه این کار رو  1میتونیم با تهیه تراز آزمایشی 

 تهیه کرد تا از صحت ثبت هاحسابرو قبل از بستن  آزمایشیاست که زدیم و باید تراز  هاییثبتگفت که تست 

 مطمئن شویم. هاحساب

 باید سه مرحله زیر رو رد کنید. هاحساببرای شروع به کار بستن 

 شدهاصالحتهیه تراز آزمایشی  ----- هاحساباصالح  ------تهیه تراز آزمایشی 

خوب پس برای نخستین قدم میریم سربخت تهیه تراز آزمایشی و بعد اگر طرف بدهکار با طرف بستانکار موازنه نشد 

تن که نیاز به بس هاییحساب خواهیممی. حاال کنیممیکه اشتباه سند زدیم رو پیدا  هاییحسابو  گردیممیمیریم 

 بررسی کنیم: باهمدارند رو 

 صندوق:

 زنیممیصندوق واقعی بیشتر باشه سند زیر رو  کهدرصورتی

 بدهکار حساب صندوق

 بستانکار کسر و اضافات صندوق

 

ان ، اگر بدهکار شد یعنی زیغیرعملیاتیاگر بستانکار شد یعنی سود  بندیممیحساب کسر و اضافات رو  درنهایتو 

 داریم. غیرعملیاتی

 بدهکار صندوقکسر و اضافات 

 بستانکار متفرقه یدرآمدها

 

 :گردانتنخواه -
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 یهاحسابباید صفر بشه و برای این کار دو راه داریم، یا به  حتماًدر پایان سال  گردانتنخواهحساب  -

نکه به بستانکار( یا ای گردانتنخواهدریافتنی بدهکار،  یهاحسابیعنی بگیم سایر ) یمبددریافتنی انتقال 

شرکت و دریافت از بانکش رو بزنیم و صفرش  حساببه یزهبه ربگیم اگر به پول نیازی نداره  تنخواهمان

 کنیم.

 بانک: -

خیلی زیاد هست هر هفته باید بررسی شود و  هاتراکنشو اگر حجم  هرماهصورت مغایرت بانکی باید  -

 اصالحی آن زده شود. یهاثبت

 :زنیمیمممکن است هنگام بررسی متوجه شوید که کارمزدی را ثبت نکردید بنابراین ثبت زیر را 

 

 بدهکار بانکی کارمزدمالی /  هایینههز

 بستانکار نقد و بانک

 

 پرداختنی: یهاحساب -

 یاهثبتباید ماهیتش بستانکار باشه. اگر خالف این بود باید  حتماًپرداختنی  یهاحسابدر پایان دوره 

هدایتش کنیم تا ماهیت  موردنظر حساببهباید  هاآنچک کنیم و در صورت اطمینان از درستی 

 پرداختنی در پایان دوره همان بستانکار بماند. یهاحساب

 

 :پرداختیشپحساب  -

 که کردیم تا آخر همین سال مالی را ثبت کنیم هاییینههزباید اصل تطابق و اصل تحقق را رعایت کنیم و 

 و سال آینده را ثبت نکنیم.

 بدهکار اداری/تبلیغات هایینههز

 بستانکار آگه پرداختیشپ/پرداختیشپ

 

 

 پیش دریافت درامد: -

 011111ریال بوده و در پایان سال مشخص شد  511111مثال ( پیش دریافت شرکتی در پایان سال 

 ریال را خدمت یا کاالیی ارائه کرده، ثبت زیر:

 بدهکار درآمدپیش دریافت 

 بستانکار درآمد
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 دریافتنی: یهاحساب -

 انواع حساب دریافتنی داریم: -

 دریافتنی قابل وصول یهاحساب -0

 دریافتنی مشکوک الوصول یهاحساب -1

 ال وصولدریافتنی  یهاحساب -1

 (:زنیممیثبت  گونهاینمشکوک الوصول )

 بدهکار هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 بستانکار الوصولذخیره مطالبات مشکوک 

 

 حساب ذخیره را درست کردیم تا بتوانیم حساب هزینه را صفر کنیم.

 

 

 :زنیممیثبت  گونهاین وصول البرای 

 بدهکار هزینه مطالبات سوخت شده

 بستانکار دریافتنی / نام مشتری یهاحساب

 

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: -

 بدهکار هزینه مزایای پایان خدمت

 بستانکار ذخیره مزایای پایان خدمت

 

 ذخیره مالیات: -

 بدهکار سود و زیان جاری

 بستانکار ذخیره مالیات بر درآمد

 

 استهالک: -

 بدهکار هزینه استهالک

 بستانکار استهالک انباشته دارایی
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 هماندائم میرسه )یا  یهاحسابموقت پرداختیم، حاال نوبت بستن  یهاحسابخوب تا اینجا به بستن 

 (یاترازنامه یهاحساب

 

سند  و سرمایه را هابدهیو  هاداراییکه از حسابی بنام تراز اختتامیه استفاده کنیم و  آینهراه  تریناصولیراحترین و 

 معکوس بزنیم. به مثال زیر دقت کنید:

 اختتامیه

 بدهکار

 پرداختنی یهاحساب

 اسناد پرداختنی

 وام پرداختنی

 قانونیاندوخته 

 سرمایه شرکا

 موجودی نقد و بانک

 بستانکار
 دریافتنی یهاحساب

 اسناد دریافتنی

 هاپرداختیشپ

 موجودی مواد و کاال

 اختتامیه

 

 

 آیا مالیات مهم است

گیر در حتماًالبته که مهم است و باید به مالیات مسلط شد چرا که هر مجموعه و سازمانی که در حال فعالیت هستند 

 مالیاتی که باید ببینید این است: هایآموزش. از کنندمینرم  وپنجهدستمسائل مالیاتی هستند و با آن 

 آموزش اظهارنامه عملکرد

 افزودهارزشاظهارنامه 

 صورت معامالت فصلی

 تحریر دفاتر قانونی
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د امور وار فعالًحسابدار نیازی نیست که  عنوانبهاین موارد فقط جهت اطالع شما از مسائل مالیاتی گفته شد و شما 

عالیت مدیر مالی وارد هر سازمانی شوند و ف عنوانبه توانندمیمالیاتی شوید. کسانی که به این قسمت تسلط پیدا کنند 

وارد  شدید ایحرفههستید مواردی که برای حسابداری نیاز است را فرابگیرید و بعد که  کارتازهکنند ولی شما که 

 مالیاتی شوید. امور
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