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 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

 كميته حسابداري تعهدي مديرت امور مالي

آزاده كرداني: تهيه و تنظيم   



  بنام خدا
  

هاي علوم پزشكي دركشور وظيفه مهم و خطير آموزش ، بهداشـت و درمـان بـا گسـتردگي ، تنـوع و       دانشگاه
در شش حوزه پشتيباني، بهداشـت، درمـان، آمـوزش، دانشـجويي فرهنگـي و      (پراكندگي واحدهاي تحت پوشش 

همـه ايـن   . د را عهده دار مي باشد كمترتوسعه يافته و محروم هستن نقاط استان كه بطور عمده يدر اقص) وهشيپژ
ـ   موارد بيانگر تنوع و پيچيدگي مديريت دردانشگاه موقـع و  ه هاست كه درنهايت مي بايد با برنامه ريزي صـحيح و ب

دستيابي بـه اهـداف نظـام     هاي بهداشتي و درماني براي تقاء شاخصص بهينه منابع موجب توليد سالمت و اريتخص
  .برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز بيست ساله گردد مقدس جمهوري اسالمي درغالب 

برنامه ريزي طالعات و آماردقيق و كافي است و موقع دراختيار داشتن اه بديهي است الزمه تصميم گيري درست و ب
  .و تقسيم بهينه منابع نيز بدون اطالعات صحيح امكان پذير نخواهد بود

ات و اطالعات مورد نيـاز مـديران   اساسي و مهمي درتوليد گزارش سيستم هاي حسابداري و مالي نقش استادراين ر
ف يايفا مي نمايد و اگر برپايه اصول علمي بنا شده باشد همچون مشعلي روشن فرا روي مديران در مسير انجام وظـا 

  .قرار خواهد گرفت 
از مديران و بهره برداران ها توان و ظرفيت پاسخگويي به ني هاي مالي دانشگاه رجاء واثق دارد درحال حاضر سيستم

هاي آن  همراه با اصول علمي حسابداري متناسب با پيشرفت كارگيري ابزار و تكنولوژي روزرا ندارد و قادر نبوده با ب
  .اطالعات و گزارشات قابل قبولي را ارائه نمايد

ها بوده  م مالي دانشگاههاي اخير يكي از دغدغه هاي فكري مسئولين ارشد وزارت متبوع اصالح ساختار نظا در سال
كه با درك خردمندانه مبادرت به تغيير رويكرد حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي و قيمت تمام شده  نموده اند 

  .هاي اساسي نيز درهمين زمينه برداشته اند و تاكنون گام
هـاي   اقدام به اصـالح سيسـتم   ،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اعتقاد راسخ و احساس ضرورت شديد

 يي كردن برنامه هاي نظام نوين مـالي را بعمـل آورده و از ابتـدا   يمنظور اجراه و بسترهاي الزم بحسابداري نموده و 
ود پاره اي تنگناها همت خود را بـرآن داشـت و   جعليرغم و تالش مضاعفهمت مضاعف، و درسال  1389سال 

شاي معضـالت فـراوان دانشـگاه    گالي را به فعل در آورده با اين اميد كه راهبرنامه حسابداري تعهدي و نظام نوين م
  .گردد

. دانشگاه است مديريت امور  كتابچه حاضر بخشي از اهتمام و تالش همكاران امور مالي دركميته حسابداري تعهدي
لي بـراي همـه حسـابداران و    حسابداري تعهدي و نرم افزار نظام نوين ما ي اميد آنكه بتوانند به عنوان راهنماي اجرا

  .كارشناسان ذيربط مورد استفاده قرار گيرد
حسـابداري تعهـدي   دارد از كليه همكاران و عزيزاني كه درفراهم ساختن امكانات و بسترهاي استقرار  درخاتمه جا

شـاهد   هاي بي شائبه و شبانه روزي را متحمل شده اند تشكر و قدرداني بعمـل آورده و آرزومنـدم   زحمات و تالش
  .استقرار اين طرح كارآمد و حصول نتايج مثبت آن در دانشگاه باشيم

     
  محمد حسين سرمستدكتر                                                                                                       

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ئيسر                                                                                                   
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حسابداري زبان تجارت خوانده مي شود ،زيرا از طريق گزارشهاي مالي كه  : موضوع حسابداري
نهايي فرآيند حسابداري است ، اطالعات الزم درباره هر واحد اقتصادي در اختيار اشخاص و محصول 

مديران ،صاحبان سرمايه ، اعتبار دهندگان ، : اين اشخاص شامل . مند قرار مي گيردو عالق موسسات ذينفع
بدين ترتيب ، منظور از حسابداري فراهم . سازمانهاي مالي و اقتصادي دولتي ارگانهاي نظارتي مي باشند 

  .آوردن گزارشهاي مالي براي انواع موسسات است

ون اطالعات مالي را بفهمند و بكار كه مي توانند انواع گوناگور مالي حسابداران افرادي هستند متخصص در ام
توانايي ثبت معامالت و درك آنچه مي گذرد براي حسابداران، كافي نيست ، بلكه آنان بايد بتوانند . برند

چنين كاري براي  .ئه كنند كه قابل درك و مفهوم باشد اي براي ديگران بيان و ارااطالعات مالي را بگونه 
  .كه حسابداري مي دانند در قالب گزارشهاي مالي امكان پذير است كساني 

طبقه بندي و تلخيص اطالعات طبقه بندي شده به شكل گزارشهاي مالي ، بنابراين ، حسابداري فن ثبت 
  .است 

  انواع گزارشهاي حسابداري 
  :گزارشهاي حسابداري عبارت است از  انواع عمده 

صورت - 4صورت سودوزيان جامع  -3صورت سودوزيان  -2ترازنامه   - 1شامل صورتهاي مالي اساسي  –الف 
  جريان وجوه نقد

  اظهارنامه مالياتي –ب 

  گزارشهاي خاص مديريت  –ج 

  گزارشهاي خاص به سازمانهاي دولتي    -د 
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  :ترازنامه 
ريخ مشخص يك تا رحسابداري د را براساس قواعدوضعيت دارايي ، بدهي و سرمايه يك موسسه  كه گزارشي

  .، ترازنامه يا صورت وضعيت مالي ناميده مي شودمي دهد نشان 

  : ترازنامه به معادله حسابداري تشابه كامل دارد

  )خالص داراييها در نظام نوين مالي  ( سرمايه  =بدهيها   - داراييها 

م و ارائه خالصه ، هدف اصلي از طبقه بندي اقالم ترازنامه ، تنظي در ترازنامه اقالم طبقه بندي هستند
  .اطالعات مالي است بطوريكه مفهوم و مفيد باشد 

  شامل  گروه حساب داريم كه 9 سه طبقه و در نظام نوين مالي

  دارايي جاري : 1گروه 

  دارايي غير جاري :  2گروه

  . گيرندقرار مي طبقه اقالم ترازنامه اي  گروه در 5اين                                 بدهي جاري      :  3گروه 

  بدهي غير جاري : 4گروه  

   خالص دارايي ها: 5گروه 

  

  درآمدهاي عملياتي :  6گروه 

  .در طبقه درآمد و هزينه قرار مي گيرند گروه 3اين  عملياتي                             هزينه هاي:  7گروه 

  درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي :  8گروه 

  

  .ددر طبقه اقالم كنترلي قرار مي گير اين گروه               ي كنترلي و بودجه اي حسابها:  9گروه 
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ترين مشخصه حساب است طبقه ،با حسابهاي كل معين و جز معين كه ريزهركدام از اين گروه حسابها 
ودي موج: معين ،  حساب كل موجودي نقد ،گروه دارايي جاري،بندي مي شوند مثال از طبقه ترازنامه اي 

  .نزد بانكها  و جزء معين بانك اعتبارات مي رسيم

هستند كه  پس حسابهاي تفضيلي حسابهايي .هر حساب را ثبت كنيم د ما بايد جزمعينادر هنگام ثبت اسن 
گذاري مي شوند ليكن به تنهايي مفهوم مالي و گزارشگري نداشته و زمانيكه در بطور مستقل تعريف و كد
  .دنر مي گيرند داراي مفهوم حسابداري شده و به شرح رويداد كمك مي كنكنار حساب جزء معين قرا

  گزارش جامع حسابها در نظام نوين مالي
  .فهرست حسابها مي بينيم /ساير گزارش ها /مرورحسابها / فهرست جامع حسابها را از منوي مديريت مالي

  
مي كند كه كمك زيادي به تهيه ب هاي تفضيلي و مركز هزينه را مشخص اكه در آن ماهيت حساب ها حس

  .درك ماهيت حسابها مي كندو ثبت اسناد حسابداري و 
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سپس در  طول دوره مالي تجزيه و تحليل وكليه عمليات مالي موسسه بطور مداوم در :دفتر روزنامه 
و بستانكار اجزاي بدهكار  اطالعات مندرج در اسناد به.  يك دفتر ثبت اوليه به نام دفتر روزنامه ثبت مي شود

  .تاريخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت مي شود عمليات به طور كامل در و تجزيه ،

  گزارش گيري از دفتر روزنامه در نظام نوين مالي 
  دفتر روزنامه / دفاتر مالي / مديريت مالي 

  

  :دفتر كل 
ام حسابي كه در دفتر يعني ن .تمام اقالمي كه در دفتر روزنامه ثبت شده اند به دفتر كل منتقل مي شوند

فرايند . روزنامه بدهكار يا بستانكار شده است را در دفتر كل پيدا مي كنند و به دفتر كل انتقال مي دهند
انتقال اقالم بدهكار و بستانكار را از دفتر روزنامه به حسابهاي مربوط در دفتر كل نقل به حسابها مي 

  .ورت سيستمي انجام مي گرددگويندكه در حسابداري مكانيزه اين انتقال به ص

  



٥ 
 

  در نظام نوين مالي  دفتر كل گزارش گيري از
  دفتر كل /دفاتر مالي / مرورحسابها/مديريت مالي

  
مشابهي دارد و تفاوت در بعضي  هاي مرور حسابها فرم كلي تقريباً پنجره اي باز مي شود كه در تمام گزينه

  .از تنظيمات پنجره است 
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  سه راه مي توانيم واردنماييم  مشخصات حساب را از

كليك مي كنيم در پنجره باز شده حساب كل را انتخاب مي  ساختار درختي برروي از طريق  - 1
 . كنيم مثال در گروه دارايي هاي جاري موجودي نقد ، يك حساب كل است 

  
 و نوشتن عنوان حساب كل در كادر جستجو از طريق دكمه جستجوي حساب - 2

  
 وارد نماييم  قسمت اينمورد نظر رابدانيم مي توانيم در اگر كد حساب كل  - 3

  
اين موارد در تمام قسمتهاي برنامه نظام نوين مالي يكسان هستند لذا در قسمتهاي ديگر از تكرار اين مطالب 

  .خودداري مي نماييم 

  .كند گزارش تغيير مي... و 1تفضيل  2در اين پنجره از طريق انتخاب يا عدم انتخاب حساب تفضيل 
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يك منبع اعتباري مورد نظر را انتخاب مي كنيم در مواردي كه در جستجوي اقالم در  2با انتخاب تفضيل 
حساب و يا يك منبع اعتباري هستيم مي توانيم محدوده گزارش را تنگ تر كنيم و يا با عدم انتخاب 

  .محدوده را وسيع نماييم 

،تاريخ گزارش ، شماره سند، كد كنترل ،و حتي  در سمت چپ پنجره مشخصات سند را وارد مي نماييم
و شناسه مركز واحدتابعه مشخص كنيم و گزارش  20000از  يا بزرگتر ،مساوي  محدوده اعداد مثال كوچكتر

  .آن واحد را بگيريم  و يا براساس شرح سند و يا شرح رديف كه در هنگام تنظيم سند وارد نموده ايم 

 .ه سربرگ وجود دارد كه در تنظيمات گزارش بسيار مفيد هستند در قسمت پايين سمت چپ پنجره س
شامل پيش نويس ها را عالمت مي زنيم گزارش عملكرد روزانه آن حساب را مي دهد سندهايي كه با شماره 

  . صفر مي آيند اسنادي هستند كه نهايي نشده اند

  

  

ا جزئيات انواع معيني از معامالت نگهداري و گزارش اطالعات تفضيلي يبزرگ در موسسات :  دفتر معين
در اين صورت ، از دفاتري كه جنبه كمكي ،  .ضرورت دارد ، كه نمي تواند به سهولت از دفتر كل بدست آيد

براي هر حساب .اين گونه دفاتر را اصطالحاً دفتر معين مي گويند . فرعي و تكميلي دارند، استفاده مي شود
  .دفتر كل كه شامل حسابهاي جداگانه متعددي است ، دفتر معين نگهداري مي شود
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باشد، از دفتر معين بانك استفاده مي كند كه در  براي مثال ، اگر موسسه داراي ده حسابجاري در بانك 
براي اينكه ، بستانكاران متعدد  در مورديا . اينصورت حساب بانك دفتر كل يك حساب كنترلي خواهد بود

اطالعات تفضيلي در مورد معامالت هر فروشنده به سرعت استخراج شود ، براي هر مشتري بايد حسابي 
دليل در دفتر كل حسابي به نام كنترل بستانكاران در دفتر كل افتتاح جمع جداگانه نگهداري شود به همين 

) فروشندگان (افزايش يا كاهش در حسابهاي بستانكاران درآن ثبت مي شود و حساب هر يك از بستانكاران 
  .  نيز در دفتري به نام دفتر معين بستانكاران نگهداري مي گردد

  ن ماليدر نظام نوي دفاتر معين گيري ازگزارش
دفتر معين را انتخاب مي /دفاتر مالي /براي گزارش گيري دفاتر معين در نظام نوين مالي از مرور حسابها 

براي انتخاب كد حساب استفاده  و يا جستجو درقسمت مشخصات حساب از ساختار درختيكنيم 
 :حساب كل،جاري  بدهي هاي: براي نمونه در پنجره باز شده مشخصات حساب، كد حساب گروه مي كنيم 

  به تجاري را انتخاب مي كنيم حساب هاي پرداختني ش :حسابهاو اسنادپرداختني شبه تجاري و معين
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را اگر مي خواهيم محدوده گزارش را تنگ تر كنيم انتخاب كرده گزارش  2و  1ادامه گزارش تفضيل و در 
ره ها يكسان است و فقط تنظيمات را نحوه گزارش گيري در تمام پنج.دفتر را در سطح معين به ما ميدهد

  .مي توانيم به دلخواه و بر حسب نياز تغيير دهيم 

  در نظام نوين مالي دفاتر جزء معين گزارشگيري از
  دفتر جزء معين/دفاتر مالي /مرور حسابها 

نمونه براي  دارد بسيار كاربرد چون براي رفع اختالف ها.ارش است اين گزارش در رده خود پركاربردترين گز
مشخيص مي كنيم  1پس از انتخاب در تفضيل .يكي از جز معين هاي حساب بانك ، بانك اعتبارات است 

همه . كدام بانك و كدام حساب جاري و در قسمت تنظيمات ديگر شامل پيش نويس را  عالمت مي زنيم 
كار يا بستانكار مي آورد ثبتهايي كه در مورد آن حساب بانك در تنظيم سند انجام داده ايم در ستونهاي بده

  . كه مي توانيم با گزارش نقدي بانك كنترل كنيم و موارد اختالف را بيابيم 

 



١٠ 
 

  
در سيستم حسابداري دو طرفه ، هر معامله به مبلغ بدهكار و بستانكارمساوي در دفاتر : تراز آزمايشي

ي ادهكار بايد با جمع مانده هثبت مي شود و اگر حسابها درست مانده گيري شده باشند جمع مانده هاي ب
يكي از وسايلي كه حسابداران براي آزمون صحت مدارك حسابداري مورد استفاده . بستانكار مساوي باشد

تراز آزمايشي فهرستي است از مانده حسابهاي دفتر كل كه معموالً در . قرار مي دهند ، تراز آزمايشي است 
 تراز آزمايشي به شكل چهارستوني تهيه مي شود كه در دو در ايران معموال.پايان هر ماه تهيه مي شود 

نده هاي بدهكار يا بستانكار ماستون اول جمع گردش اقالم بدهكارو بستانكار هر حساب و در دو ستون آخر 
  . هر حساب دفتر كل نوشته مي شود

  

  در نظام نوين مالي تراز آزمايشي گزارشگيري از

حسابهاي جزء معين  /حسابهاي معين / حسابهاي كل  /تراز آزمايشي / امرور حسابه/ از منوي مديريت مالي 
در پنجره باز شده براي اينكه همه حسابهاي ما را به ترتيب گروه حسابها بياورد در مشخصات كد حساب و 

هيچ چيزي وارد نمي كنيم فقط شامل پيش نويس ها را عالمت مي زنيم و پس از تاييد تاز  2و  1تفضيل 
از . همه حسابها با توجه به اينكه  چه سطحي از گزارش را انتخاب كرده ايم به ما نشان مي دهد آزمايشي 
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به درستي .... روي حسابها و ماهيت حسابها و مانده حسابها و كنترل با حساب بانك درآمد و رابط اعتبارات و 
  يا نادرستي كليه عمليات حسابداري پي مي بريم  

  
  قدي تراز آزمايشي به روش ن

  تراز آزمايشي به روش نقدي/تراز آزمايشي / مرور حسابها

سر فصلهاي بكار رفته در سندهاي تعهدي را با نمونه مشابه در نقدي به ما نشان مي دهد و براي مقايسه اين 
تراز با تراز نقدي در سيستم قديم كاربرد دارد و يا اگر سرفصلي را در تعهدي به طور دقيق نمي دانستيم از 

     .صل تعهدي پي مي بريم فكه سيستم به ما مي دهد به سر يق آزمون و خطا و مقايسه با تراز نقدي طر
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  دو نمونه كاربردي از گزارش گيري و رفع مغايرت احتمالي 

  نمونه اول 

در  فرض كنيد تراز آزمايشي واحدتان را گرفته ايد متوجه مي شويد حساب موجودي نقد بستانكار است
در (حساب موجودي نقد ماهيت بدهكار دارد و يا با مانده حساب در دفاتر نقدي شما مغايرت دارد  حالي كه

مي توانيم نتيجه بگيريم كه دريافت  ).را موازي با هم انجام مي دهيم  اهواز ما حسابداري نقدي و تعهدي
ثبت و پرداخت كرده  مبلغ واقعي را به اشتباه بيش از يا سند مثال تنخواه كارپردازاعتباري را ثبت نكرده ايم 

اعتبارات  ايم و يا به جاي اينكه براي ارسال درآمد از بانك غير قابل برداشت استفاده كرده باشيم از بانك
براي كشف دليل مغايرت ابتدا در تراز آزمايشي جزء معين مشخص مي كنيم اين اختالف  .ايماستفاده كرده 

ابيم اختالف درحساب بانك اعتبارات است و يا در حساب تنخواه در مي ي. در كدام سطح از حسابهاست 
  ) .با مانده تنخواه گردان نقدي اختالف داردكه  (گردان است 

را وارد  مثالً بانك و حسابجاري 1، حساب بانك در تفضيل   تراز آزمايشي جزء معيندر گزارش  - 1
و گزارش مي گيريم اگر با  ر تنظيمات ديگر شامل پيش نويس ها را عالمت مي زنيممي كنيم د

حساب نقدي اختالف نداشت به سراغ حساب اختصاصي مي رويم و به روش قبل گزارش گرفته 
  .تا به حسابي كه در آن اختالف داريم برسيم مانده ها كنترل مي كنيم 

دفاتر /پس از پيدا كردن سطح حساب اين بار به سراغ دفاتر مالي مي رويم از شاخه مرور حسابها  - 2
مربوط به بانك 100101را انتخاب كرده در پنجره باز شده كدحساب  دفتر جزء معين/لي ما

انتخاب مي كنيم اگر گزارش را  1بعد بانك و شماره حساب را از تفضيل اعتبارات را وارد مي كنيم 
در تاريخ معيني الزم داريم تاريخ پيش فرض سيستم را كه از ابتداي سال تا روز گزارش است تغيير 

براي اسنادي كه هنوز (تنظيمات ديگر شامل پيش نويس ها را عالمت مي زنيم  درو .ي دهيم م
پس از تاييد ، سيستم گزارش را به ترتيب اسنادي كه در آن حساب بانك بدهكار ) نهايي نشده اند 

 . يا بستانكار شده را نشان مي دهد

در آن سند پـي د به اشتباهاتمان پس از كنترل با حساب نقدي از طريق اقالمي كه بازمانده ان - 3
به آن سند ليست اسناد ثبت شده  / تنظيم اسناد حسابداري /در مديريت مالي  بريم و مي توانيممي

دفتر جزء معين همان دفتر  .خاص مراجعه كرده و با سند واقعي مقايسه و اختالف را رفع نماييم 
 .   روزنامه است كه تمامي عمليات در آن دفتر ثبت شده است
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  نمونه دوم 

به محض مشاهده اين مانده . فرض كنيد در گزارش تراز آزمايشي مانده حسابهاي پرداختني بدهكار است 
چون ماهيت حسابهاي پرداختني بايد بستانكار و يا صفر باشد پس . متوجه مي شويم اشتباهي رخ داده است 

 –انده بدهكار مربوط به حساب اداره مالياتي تراز آزمايشي را در سطح جزء معين مي گيريم مي بينيم كه م
  .است مرحله اول گزارش گيري تمام شد بايد به سراغ مرحله دوم برويم  310204ماليات پيمانكاران با كد 

دفتر جزء معين را باز كرده و در كادر مشخصات حساب كد /  دفاتر مالي / مرور حسابها: مرحله دوم 
ظيمات پنجره را طبق نياز تغيير داده گزارش مي گيريم در اين گزارش و تن.را وارد مينماييم  310204

  .بوجود آمده است مشخص مي شود كه مانده بدهكار حساب در كدام سند 

سند مورد نظر را پيدا كرده  ليست اسناد ثبت شده / تنظيم اسناد حسابداري /در مديريت مالي : مرحله سوم 
سند را اصالح مي كنيم و اگر نهايي شده بود بايد سند اصالحيه  اگر سند هنوز از رسيدگي رد نشده است

  . بزنيم 

اشتباه رايج بين واحدهاي ما اين بود كه در هنگام شناسايي هزينه سند يك كد مثال مطالبات پيمانكار را 
حساب  بستانكار مي نمودند و هنگام پرداخت به تفكيك ماليات ، مطالبات كاركنان ، عوارض ، را بدهكار و با

در اين روش مطالبات پيمانكار مانده بستانكار نشان مي داد در حاليكه ما به آن .بانك پرداخت مي كردند 
شركت بدهي نداشتيم و همچنين حساب ماليات و مطالبات كاركنان و عوارض ، بدون اينكه در حساب 

  .شان داده مي شدپرداختني بستانكار شده باشند ، بدهكار شده بودند و ماهيت حساب اشتباه ن

  

  

  :منابع 

  انتشارات سازمان حسابرسي   -اصول حسابداري جلد اول  –ن . م ، ملك آرايي . علي مدد  - ١
مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس . ا ، دکتر مهرانی س.دکترنوروش   - ٢

 انتشارات کتاب نو –استانداردهای حسابداری ايران 
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