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 هقذهه 

 هعرفی شرکت و هحصوالت

افتخار دارد در راستای تاهیي ًیاز تازار داخلی ٍ خَد کفایی هلی ، تا کادری هجرب ٍ « ضرکت ًَیي پرداز»

ٍ در ایي اهر ًیس تِ پیطرفتْای حائس  هتعْذ الذام تِ تَلیذ سیستوْای اتَهاسیَى هالی ٍ اداری ًوَدُ 

 اّویتی ًیس ًائل گردیذُ است.

تا گرد ّن آیی جوعی از هتخصصیي رضتِ کاهپیَتر ٍ صاحة  31  سال ضرکت ًرم افساری ًَیي پرداز در     

ًظراى رضتِ حساتذاری الذام تِ تَلیذ سیستوْای اتَهاسیَى هالی ٍ اداری ًوَد ٍ تا کٌَى لادر تِ تَلیذ 

 هجوَعِ ًرم افسار ّای هتعذدی تَدُ است .

، کِ تِ ّوت دست پرتَاى هتخصصیي زتذُ تطرح ریل هی تاضذ« ًَیي پرداز»هحصَالت ضرکت ًرم افساری         

 .طراحی ًرم افسار ایي ضرکت در حال افسایص هی تاضذ

 ًـرم افسار حساتذاری در سِ ًسخـِ فرٍضگاّی، ضرکـتی، تَلیـذی 

 «ًسخِ اًـذرٍیذ ًـرم افسارحـساتذاری ٍیـژُ تازاریاتاى« حساب یار 

  ایٌـتـرًتی(سـاهـاًـِ ارسـال ٍ دریافـت پـیـاهـک ایٌتـرًتـی )پٌل 

 هَدم(ًرم افسار ارسال ٍدریافت پیاهک ازطریك سیـن کارتGSM) 

 )سیستن حضـَر ٍ غیـاب )کارتی، اثـراًگـطــتی ٍ پردازش تصَیر 

 فرٍضگاُ ایٌترًتی تا لاتلیت ّوگام سازی اتَهاتیک تا ًرم افسار حساتذاری 

 زیرتستِ اتصــال تِ  اًَاع تـرازٍی دیـجـیـتال 

 ذ ٍ چـــاپ تــارکـــذزیر تستـِ تَلـیـ 

 لاتل اتصـال تِ دستـگاُ تارکـذخــَاى 

 ًـرم افـسار هذیــریـت ٍ چـاپ چــک 

 ( 3ٍ 4، زیرتـسـتـِ کالـرآی دی )خط 

 ُزیرتسـتِ تَلیـذ ٍ تـْای تـوـام ضـذ 

 سدحــمـَق ٍ دســتـوــیــرتسـتـِ ز
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 تعاریف و هفاهین اولیه دارایی های ثابت 

سٌذ ّبی هشبَط بِ خشیذ اهَال ، تجْیضات ٍ اثبثیِ ثبت  کِ داسین، قصذ آهَصضی ساٌّوبی ایي دس

ًشم افضاس حسببذاسی ًَیي  هحتشم کبسبشاى ضوب خذهت،سا پشداص ًَیي حسببذاسی افضاس ًشم ،دساداسی

 آهَصش دّین. دس چٌذ بخص بصَست خالصِ پشداص 

 
 هفاهین دارایی های ثابت آشنایی با اول:تعاریف و فصل(1

تجْیضات ٍ جبیگبُ ،بب هفبّین ٍ تؼبسیف ٍ هبّیت حسبة اهَال  ،دس ابتذا قبل اص ضشٍع بْتش ّست

 آى دس کذیٌگ حسبة ّب ٍ تشاص ًبهِ  آضٌب ضَین.

طبق استبًذاسد ّبی هبلی ٍ حسببذاسی،سشفصل حسبة اهَال ٍ تجْیضات دس گشٍُ حسبة ّبی 

داسایی ّبی غیش جبسی )داسایی ّبی ثببت(،جضء حسبة ّبی دائن )تشاصًبهِ ای( بب هبّیت بذّکبس 

بِ دٍسُ  ِ،اص طشیق یک ثبت هؼکَسهی ببضذ،کِ دس پبیبى دٍسُ هبلی ٍ ٌّگبم صذٍس سٌذ اختتبهی

 بؼذی هٌتقل هی ضًَذ.

بِ هطتشیبى خشیذاسی کِ داسایی ّبی ثببت ّیچ گبُ بِ هٌظَس تجبست ٍ فشٍش الصم بِ رکش است،

 ًطذُ،ٍ بشای استفبدُ دس داخل سبصهبى یب ضشکت تَسط هذیشیت خشیذاسی هی گشدًذ.

 داسایی ّبی ثببت سا دس ًْب آسبى ًوی ببضذ.ی ّب ًقذ ًیستٌذ ٍ تبذیل بِ ًقذ آایٌگًَِ داسای

 بِ دٍ گشٍُ تقسین هی ضًَذ:هطَْد ٍ ًبهطَْدحسببذاسی 

 ٍ تجْیضات  ىسٍیت(:صهیي،سبختوب داسایی ّبی هطَْد)قببل لوس ٍ*

 داسایی ّبی ثببت ًبهطَْد)غیش قببل سٍیت(:حق اختشاع،حق سش قفلی ،اسصش بشًذ تجبسی ٍ ....**

تَجِ:دس حسببذاسی داسایی ّبی ثببت بِ ایي ًکتِ تَجِ داضتِ ببضیذ،دس صَست استْالک پزیش 

دس پبیبى دٍسُ هبلی ببیذ طبق استبًذاسد ّبی هبلی )سٍش  )هثل خَدسٍ یب کبهپیَتش(بَدى داسایی

م استْالک اًببضتِ هستقین یب خطی( ،ّضیٌِ استْالک داسایی ضٌبسبیی گشدد ٍ دس حسببی بٌب

 دس اصطالح هبلی ایي طَس هطشح ضذُ است،کِ داسایی ّبی هستْلک پزیشبستبًکبس گشدد.

 س تشاصًبهِ پبیبى سبل هطشح ضًَذ.بب اسصش دفتشی د دسصَست ضٌبسبیی ّضیٌِ استْالک،
 بْبی توبم ضذُ داسایی

 )کسش هی ضَد(    استْالک اًببضتِ داسایی                                         

داساییاسصش دفتشی 
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 تعریف گروه تفصیلی و افتتاح حساب اهوال و تجهیسات 

 تجهیسات و...( روه تفصیلی و افتتاح حساب)اهوال ،دوم:تعریف گ فصل

،هی خَاّیذ ثبت فشض کٌیذ ضوب بِ ػٌَاى یک حسببذاس یب کبسبش ًشم افضاس حسببذاسی ًَیي پشداص 

حسبة، هشبَط بِ خشیذ یک سبختوبى جْت بخص تَلیذ بذاسی خشیذ ٍتسَیِ حسباسٌبد

ٍ یک ػذد خَدسٍ ٍاًت جْت تَصیغ ببس،سا دس  جْت بخص اداسی ػذد کبهپیَتش 1ضشکت،خشیذ 

 ًشم افضاس حسببذاسی ًَیي پشداص اًجبم دّیذ.

لیست گروه های تفصیلی،یک گروه تفصیلی بنام ←ابتذا بایذ از طریق اطالعات پایه (1-2

 اهوال،ساختواى و تجهیسات تعریف کرد.

هذیش هبلی ٍ یب  ٍ ًیبص  تَاًیذ بستِ بِ سلیقِ*تَجِ:دس ًشم افضاس حسببذای ًَیي پشداص هی 

یبت بیطتش ئگشٍُ ّبی تفصیلی بیطتشی دس جْت طبقِ بٌذی بب جض،حسببذاس هجوَػِ بشای اهَال

 .ٍلی دس ایي فبیل آهَصضی بِ تؼشیف یک لیست گشٍُ تفصیل اکتفب هی ًوبیین،تؼشیف کشد

 

 بخش تولیذ )در سطح تفصیلی( جهتحساب ساختواى (افتتاح2-2

 

تفصیلی اًتخببی  تَجِ:دقت داضتِ ببضیذ کِ هؼیي ایي حسبة ،ببیذ سبختوبى ّب ببضذ.ٍ گشٍُ* 

 .ببضذ ٍ سبختوبى تجْیضات ٍ اهَال
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 تعریف گروه تفصیلی و افتتاح حساب اهوال و تجهیسات 

 

کلیک دس  ی ّش حسبة تفصیلی هی تَاى بب دٍببس**تَجِ:جْت اًتخبة دفتش هؼیي هَسد ًظش بشا

 .هؼیي هَسد ًظش اقذام کشدحسبة بة اًتخ کذ هؼیي،اص پٌجشُ حسبة ّبی کل ٍ هؼیي بِفیلذ 

 بخش اداری  کاهپیوترتفصیلی حساب افتتاح (3-2

 

ا ببیذ بشای ایي حسبة اًتخبة هَال ساٍ گشٍُ تفصیلی تجْیضات ٍ اثبثیِ ٍ هٌصَببت تَجِ: هؼیي *

 .کشد

 

 



 مقدمهممممم.

  
 

 تعریف گروه تفصیلی و افتتاح حساب اهوال و تجهیسات 

 بخش توزیع بار   وانت تفصیلی حساب افتتاح (4-2

 

 هؼیي ٍسبئط ًقلیِ هی ببضذ ة،حسبةتَجِ:هؼیي اًتخببی بشای ایي حسب*

ًکتِ هْن:دس ًشم افضاس حسببذاسی ًَیي پشداص بِ هٌظَس تْیِ گضاسضبت سشجوغ ٍ بْیٌِ اص حسبة 

 حسبةدس دٍ یب چٌذ ضٌبٍس کشدى یک حسبة تفصیلی  تَاًبیی  ّبی تفصیلی ٍ ّن چٌیي

ذاسًذ ٍ ببیذ هؼیي ً حسبة ّبیهؼیي...حسبة ّبی تفصیلی ایجبد ضذُ ٍابستگی هستقیوی بِ 

 هؼیي بب گشٍُ تفصیلی هذًظش تَسط کبسبش اًجبم ضَد.حسبة حتوب استببطبت یک 

،اثبثیِ اداسی ٍ ٍسبئط ًقلیِ بب حسبة ّبی هؼیي سبختوبىبِ ػٌَاى هثبل دس هثبل ّبی ببال ببیذ 

 گشٍُ تفصیل تجْیضات ، اهَال ٍ سبختوبى دس استببط ببضذ.

یص دفتش هؼیي تیک استببط بب گشٍُ تفصیلی هذًظش سا فؼبل هی بذیي هٌظَس ببیذ بب ٍیشا

 سا طبق تصَیش هشتبط هی کٌین(حسبة ّبی هؼیي سبختوبى ّب،اثبثیِ اداسی ٍ ٍسبئط ًقلیِ کٌین.)
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 ثبت اسناد حسابذاری اهوال و تجهیسات 

 ی ساختواى،کاهپیوترو وانت توزیع بار بذارثبت اسناد حسا فصل سوم:

سیبل اص آقبی پبسسب ٍ  1،555،555،555خشیذ سبختوبى بِ اسصش : ساختواى( ثبت سنذ خریذ 1-3

  فقشُ چک تسَیِ  15صذٍس 

 

 155،555،555فقشُ چک  15قشاسداد طی ثبت سٌذ پشداخت ٍ تسَیِ 

 

 سیستن بصَست اتَهبت ثبت هی گشدد پشداخت تَسط دٍبل  سٌذحسببذاسی*تَجِ:
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 ثبت اسناد حسابذاری اهوال و تجهیسات 

 کاهپیوتر سنذ خریذ  ثبت(2-3

خشیذ  هسئَلی تَسط بِ صَست ًقذ ،کِ هثبل : خشیذ یک کبهپیَتش بِ هبلغ بیست هیلیَى سیبل

 ضذُ است.تْیِ  ضشکت 

 

 سنذخریذ وانت بار بخش توزیع ثبت(3-3

هثبل : خشیذ یک دستگبُ ٍاًت بِ هبلغ چْبسصذ هیلیَى سیبل کِ هبلغ بیست هیلیَى سیبل 

 بصَست ًقذ ٍ هببقی طی یک فقشُ چک پشداخت ضذ.
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 ثبت اسناد حسابذاری اهوال و تجهیسات 

 حسبة ٍاًت  صذٍس سٌذ پشداخت جْت تسَیِ

 

 

 

 

 

 

 پیرٍز ٍ پایذار تاضیذ 

گرٍُ ًرم افساری ًَیي پرداز
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