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 چکیده مقاله:

همانطور که میدانید بسیاری از اصناف و شرکتها و تولیدیها نیاز مبرمی به حسابدار و بررسی وضعیت مالی خود 

دارند ولی به دلیل عدم وجود فضای کافی یا هزینه حسابدار نمیتوانند از حسابدار در جهت پیشرفت و توسعه کار 

محل کار خود استفاده کنند که این کار در روش سنتی بصورتی بود که دفاتر توسط حسابدار در منزل یا جای 

مکتوب و خالصه دیگری  مورد بررسی قرار می گرفت و اسناد در دفاتر کل و معین ثبت شده و گزارشات بصورت 

به کارفرما تحویل می شد. که مشکالت زیادی برای حسابدار و شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد می شد اعم از 

مفقود شدن مدارک ، دفاتر ، فاکتورهاو...و حضور نداشتن مستمر حسابدار در محل کار و یا در دسترس نبودن 

حیط کار خود بود و یا زمانیکه کارفرما گزارشی را می مدارک در زمانیکه حسابدار مشغول ثبت آنها در خارج از م

 خواست حسابدار حضور نداشت و این قضایا باعث اختالل در انجام کار می شد.

که ما در این روش با توجه به استفاده از اسکنر های دستی کلیه دفاتر و اسناد و فاکتورها  را در طول هر هفته به 

فرما در  مرحله اول اسکن کرده و سپس فایل اسکن شده فاکتورها و مدارک و تعداد روز  با توجه به خواست کار

محل انجام کار )دفترکار گروه حسابداری( انتقال داده و آنها را در نرم افزار  حسابداری که منزل یا دفاتر  را به 

یک نسخه از آن روی سیستم شرکت/فروشگاه یا تولیدی نصب می باشد و یک نسخه از آن روی سیستم دفتر 

ت کرده و سپس گروه حسابداری می باشد توسط کارشناسان حسابداری و فارغ التحصیالن جوان این رشته  ثب

توسط معاون گروه حسابداری اسناد ثبت شده کنترل شده و گزارش گیری می کنیم که این گزارشات پس از 

کنترل توسط مدیر گروه حسابداری و تایید ایشان بصورت دفترچه چاپ شده و به کارفرما تحویل می شود. 

مدهای نابجا حسابداری اینترنتی می تواند بطوریکه با توجه به حجم باالی ترافیک در شهرهای بزرگ و رفت و آ

بخشی از این رفت و آمدها را کاسته و عالوه بر کارآفرینی برای فارغ التحصیالن این رشته که غالبا تجربه کافی 

ندارند میتواند بین افراد گروه با همبستگی و دقت باال زیر پوشش کارشناسان خبره کار ایجاد کرده و بسیاری از 

بی تجربه در آینده افرادی کارآمد و با رزومه خوب و کافی به فعالیت در جامعه بپردازند و در جهت همین افراد 

 رشد و شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد و تولید ملی قدمی هرچند کوچک برای نظام جمهوری اسالمی بردارند.
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 مقدمه

دگرگونیهای ی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری ودر چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمام

بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز 

شده و، عالوه بر ارائه اطالعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته  طی سالهای اخیر، تحوالت شگرفی را پذیرا

است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و 

 غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

ع( رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی )

منظم یافته های علمی به نحوی مطلوب و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین

 برقرار گردد .

 یتحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب م

باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای 

 پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

انی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگ

 اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است . قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشداز معیارهای 

    

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است 

مثالً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و 



غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی،  زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و

است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می  بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی

 کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای 

دی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است)اصل چهل و کلی و زیر بنائی، نظام اقتصا

چهارم قانون اساسی (. بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می 

 باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

نظااام هااای مختلااف حسااابداری، قااوانین و مقااررات جاااری کشااور در مااورد نحااوه ثباات و نگهااداری           

دفااااتر قاااانونی، چگاااونگی تشاااکیل و اناااواع شااارکت هاااای تجااااری و ویاااژه گیهاااای شااارکت هاااای     

 دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

 کاااه حااااوی سااارمایه گاااذاری و تغییااارات آن، انتشاااار    شااارکتهای ساااهامی درعملیاااات حساااابداری  

اوراق قرضااااه، تباااادیل و انحااااالل و تصاااافیه و ادغااااام و جااااذب شاااارکتهای سااااهامی و در نهایاااات   

 استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

بااارای اداره صاااحی  نظاااام اقتصاااادی در بخاااش هاااای مختلاااف تولیاااد، توزیااا  و مصااارف ، اساااتفاده و  

برناماااه ریزیهاااای بلناااد مااادت   بکاااارگیری سااارمایه گاااذاریهای دولتااای و غیااار دولتااای باااه صاااورت   



اقتصاااادی از اهمیااات ویاااژه ای برخاااوردار مااای باشاااد . بااادیهی اسااات ایجااااد تشاااکیالت مناساااب       

اداری و ساااازمانی و اساااتفاده از ابااازار و فناااون ماااوثر از جملاااه نظاااام حساااابداری و ماااالی کااااربردی،    

 می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

ماای نامنااد . ایاان زبااان کااه باارای ثباات و تفساایر       « زبااان تجااارت »امااروزین را بدرسااتی  حسااابداری 

اطالعااات مااالی بکااار ماای رود از زمااان تحریاار الفبااای اولیااه آن، یعناای ثباات دو طرفااه باار اساااس             

تماااایز شخصااایت واحاااد تجااااری از شخصااایت صااااحب یاااا صااااحبان آن، در جریاااان تغییااارات شاااتاب  

وامااا  بساااری در طاااول چناااد قااارن گذشاااته روز باااه روز  آمیاااز و شاااگرف اقتصاااادی ا اجتمااااعی ج    

تکامااال یافتاااه و باااه مثاباااه ابااازاری کارآماااد در خااادمت پیشااارفتهای صااانعتی، پیااادایش و گساااترش   

 شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

 نش بااهزبااان تجااارت یااا حسااابداری در جریااان تحااول و تکاماال خااود، متناسااب بااا نیازهااا و در واکاا        

ضااارورتها، پاااذیرای ابتکاااارات و نوآوریهاااای فراوانااای شاااده و باااا انباشااات وا گاااانی از روشاااها و رویاااه    

 ها،

ایناااک باااه فرهنگااای گساااترده و پیدیاااده مبااادل گردیاااده اسااات کاااه شااااخه هاااا و رشاااته هاااای      

 گوناگونی را در بر دارد .

ضااوابط پذیرفتااه شااده  باارای ایاان زبااان نیااز ، هماننااد دیگاار زبانهااا ، دسااتور زبااانی بااه شااکل اصااول و      

تاادوین گردیااده اساات کااه شاایوه صااحی  نوشااتن، راحاات بیااان کااردن و اسااتفاده درساات را فااراهم           



مااای ساااازد و درک اطالعاااات ماااالی را بااارای افاااراد، واحااادهای اقتصاااادی، ساااازمانها و موسساااات       

خصوصااای و عماااومی تساااهیل و اساااتفاده دلخاااواه از آن را امکاااان پاااذیر مااای ساااازد. در تااادوین        

حساااابداریع یعنااای اصاااول، ضاااوابط ا اساااتانداردهای حساااابداریع شااارط اساسااای،      دساااتور زباااان 

پااذیرش همگااانی بااوده و هساات، امااا در چنااد دهااه اخیاار توصاایف و تبیااین ضااوابط و کوشااش در            

“ ساانجش اصااول مزبااور برمبنااای اسااتدالل و برخااورد منطقاای رایاا  شااده اساات کااه ایاان مقولاااه            

 نام دارد .” تئوری حسابداری 

مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که :“ عام آن چنین تعریف شده است تئوری در معنای 

تئوری ”. چارچوبی کلی برای استدالل منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد 

که  مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری:“ حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است 

حسابداری  چارچوبی کلی برای استدالل منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای

”.را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد   

از لحاظ کتابهای پایه حسابداری شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و 

با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه 

 کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

بسااتر تاااریخی ضاارورتها و نیاااز هااای اقتصااادی ا اجتماااعی جواماا  پیشاارفته صاانعتی را کااه بااه               

تکامااال داناااش حسااابداری انجامیاااده باااه ماااا بنمایانااد و از ایااان راه انتخااااب، انطبااااق،    ابااداع، رشاااد و 



تااادوین و کااااربرد اصاااول، رویاااه هاااا و روشاااهای متناساااب باااا اوضااااع و احاااوال خااااص اقتصاااادی ا     

 اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .

 چگاااونگی پیااادایش، شاااکل گیاااری و توساااعه اصاااول ، میثاقهاااا، مباااانی، ضاااوابط و اساااتانداردهای      

حساااابداری را توصااایف کناااد و از ایااان طریاااق مفااااهیم و کاربردهاااای اصاااول و معیارهاااای مزباااور را    

روشااان ساااازد و بااادین ترتیاااب، امکاااان انتخااااب منطقااای رویاااه هاااا و اساااتانداردهای متناساااب را از    

 بین استانداردهای وض  شده توسط مجام  حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .

ری ما را با ابزار کارآمد استدالل منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و میتواند از و باالخره تئوری حسابدا

تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و 

 مناب  گوناگون را هموار سازد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقاله: اصل  

 

 

اینترنتی و مکانیزه/از راه دورحسابداری و حسابرسی   

 

همانطور که میدانید بسیاری از اصناف و شرکتها و تولیدیها نیاز مبرمی به حسابدار و بررسی وضعیت مالی خود 

جهت پیشرفت و توسعه کار دارند ولی به دلیل عدم وجود فضای کافی یا هزینه حسابدار نمیتوانند از حسابدار در 

در منزل یا جای دفاتر توسط حسابدار  بود که که این کار در روش سنتی بصورتی استفاده کنند کار خود محل

و اسناد در دفاتر کل و معین ثبت شده و گزارشات بصورت مکتوب و خالصه  مورد بررسی قرار می گرفت دیگری 

م از د می شد اعمی شد. که مشکالت زیادی برای حسابدار و شخص حقیقی یا حقوقی ایجا به کارفرما تحویل

و حضور نداشتن مستمر حسابدار در محل کار و یا در دسترس نبودن ...مفقود شدن مدارک ، دفاتر ، فاکتورهاو

مدارک در زمانیکه حسابدار مشغول ثبت آنها در خارج از محیط کار خود بود و یا زمانیکه کارفرما گزارشی را می 

انجام کار می شد.خواست حسابدار حضور نداشت و این قضایا باعث اختالل در   

ضمن اینکه برخی از مدیران ترجی  می دهند که مسائل مالی شرکت از دید افراد متفرقه کارمندان و... پنهان 

یا  /تولیدی بماند و یا تمایل دارند که اینگونه مسائل به دالیل خاص و مدیریتی در خارج از محیط شرکت

ارائه می دهیم به اسم حسابداری اینترنتی )غیر حضوری(  فروشگاه انجام شود. ما برای حل این مشکل راهکاری

را  اسناد و فاکتورها که ما در این روش با توجه به استفاده از اسکنر های دستی کلیه دفاتر و  هاز راه دور و مکانیز

 شدهمرحله اول اسکن کرده و سپس فایل اسکن طول هر هفته به تعداد روز  با توجه به خواست کارفرما در  در 

نرم افزار  ( انتقال داده و آنها را در کار گروه حسابداریرا به محل انجام کار )دفتر فاکتورها و مدارک و دفاتر 

حسابداری که یک نسخه از آن روی سیستم شرکت/فروشگاه یا تولیدی نصب می باشد و یک نسخه از آن روی 

ثبت ی و فارغ التحصیالن جوان این رشته  سیستم دفتر گروه حسابداری می باشد توسط کارشناسان حسابدار

که این  گزارش گیری می کنیم سپس توسط معاون گروه حسابداری اسناد ثبت شده کنترل شده و کرده و

ما چه چاپ شده و به کارفرگزارشات پس از کنترل توسط مدیر گروه حسابداری و تایید ایشان بصورت دفتر

ها و تولیدی ها افزار از طرف شرکتها و فروشگاه نرم نکه در صورت داشتتحویل داده می شود  و مدارک ثبت  



شده بصورت آنالین یا روزانه و یا هفتگی برای کارفرما ارسال نموده تا بتوانند گزارشات مانده بدهکاران و 

با تماس با بستانکاران و صندوق و بانک و ....را روی سیستم خودشان ببینند و درصورت مغایرت یا سوال 

اسان حسابداری مستقر دردفترگروه حسابداری در سریعترین زمان ممکن رف  ابهام و مغایرت نموده و فکر کارشن

ما به صورت ماهانه گزارش جام  و کامل از عملکردشان خودشان را بیشتر به مسائل کار و تجارت معطوف نمایند 

اینکه امروزه با پیشرفت تکنولو ی و  حتی این گزارشات به دلیلبه صورت بیالن کاری برایشان ارائه می کنیم.

استفاده اکثریت افراد جامعه از تلفن همراه می تواند از طریق کانال شخصی و محرمانه افراد در صفحات مجازی و 

 یا ایمیل و.... برای کارفرمایان محترم ارسال گردد.

 

 پرداخت داشته باشد و هزینه اضافیمزیت این نوع حسابداری این است که کار فرما بدون آنکه حسابدار دائم 

گزارش ها  بهدر سیستم خود داشته باشد و  آنالینمیتواند اطالعات مالی و حسابداری خود را به صورت به  نماید

کند. هادفاستجهت حساب و کتاب روزمره و نمودار های سیستم حسابداری   

انه شامل :  خرید/هزینه و فروش و... توسط جم  آوری اطالعات اقتصادی کسب و کارها با تکمیل فرم گزارش روز

حسابدار روزانه اطالعات مالی را به دو روش حضوری و الکترونیکی جم  آوری و ثبت  و  کارفرما انجام می گیرد

کسب و کار قرار می دهد. سود و زیان  می کند و همواره کارفرما را در جریان تغییرات  

زارش دوره ای به کارفرما می دهد که این گزارش شامل اطالعات حسابدار هر ماه یک گزارش ماهانه و یک گ

نمودار فروش و گزارش بیشترین و کمترین کاالی فروخته شده و ا/ آنالیز فروش وهمانده حساب  یا زیان و سود

... می باشد.پرسودترین و کم سودترین کاال و تراز آزمایشی و مانده بانک ها و صندوق و تنخواه و   

این نوع حسابداری این است که:از مزایای   

افزایش انعطاف پذیری برنامه-1  

حسابداری هزینه پایین تر -2  

افزایش خدمات مشاوره -3  

بررسی اسناد ثبت شده توسط معاونت گروه حسابداری و کنترل نهایی توسط مدیر گروه حسابداری -4  



با فکری آزاد و بدون دغدغه حسابداری گسترش خدمات بازاریابی -5  

صاحبان کسب وکار می توانند در هر زمان و هر مکان حسابهای خود را کنترل کنند. -6  

دسترسی داشته باشند. کارفرما حسابداران به راحتی می توانند به داده های -7  

بدون نیاز به شبکه کردن سیستم -8  

امنیت باال و دسترسی اطالعات -9  

اسناد  و نگهداری حفظ-11  

حفظ کنترل اطالعات-11  

دسترسی راحت به اطالعات خریدو فروش برای خرید و فروش از راه دور -12  

مشتری می تواند فرایند را با هیچ عوارض جانبی خاتمه دهد -13  

بر طرف کردن نگرانی ها مشترک -14  

 بحث و نتیجه گیری:

 یکی از مهمترین مزایای روش فوق اینست که :

ی نمیتوانست با کارفرما فعالیت خودش را ادامه دهد و در میانه درروش حسابداری سنتی اگر حسابدار به هردلیل

راه کار رها می شد و حتی برای جم  کردن حسابهای گذشته باید از چند حسابدار کمک گرفته می شد تا شاید 

راه نصف و نیمه حسابدار گذشته را بتوانند به سرانجام برسانند ولی در این روش تمرکز کارفرما روی یک 

ر نمی باشد بلکه یک مجموعه بصورت تیمی و کارشناسانه روی حسابداری شرکت/فروشگاه یا تولیدی کار حسابدا

میکنند که در صورت نبودن هرکدام از حسابدارها کارشناس دیگری براحتی میتواند ادامه راه را انجام دهد بدون 

داری شخص محوری را به گروه اینکه خللی در انجام حسابداری و حسابرسی صورت گیرد.چون این نوع حساب

 محوری تبدیل کرده است.

امروزه در اروپا و آمریکا به دلیل حساسیت باالی حسابداری و حسابرسی و پرداخت مالیات توسط تمامی اصناف و 

 شرکتها ملزم به دارا بودن حسابدار هستند.حتی واحدهای صنفی خرد و کوچک هم حسابدار پاره وقت دارند.



با مطالعات انجام شده بیشتر واحدهای صنفی در اروپا و آمریکا از این نوع حسابداری جهت مشخص شدن 

کارکرد آنها بصورت روزانه/ماهیانه و سالیانه و بهره برداری بهتر و پیشرفت کاری و پرداخت مالیات صحی  

مک می کند و هم به پیشرفت استفاده می کنند . که این کار هم به پیشرفت کشورشان با پرداخت مالیات ک

 خودشان در امور تجاری کمک قابل توجهی می نماید. 

 

باعث پیشرفت سری  در کسب و کار ها  21و غیر حضوری در قرن باید دانست که استفاده از حسابداری اینترنتی 

 می شود و حتی می تواند باعث رشد اقتصادی یک کشور شود.

یک در شهرهای بزرگ و رفت و آمدهای نابجا حسابداری اینترنتی می تواند بطوریکه با توجه به حجم باالی تراف

ز این رفت و آمدها را کاسته و عالوه بر کارآفرینی برای فارغ التحصیالن این رشته که غالبا تجربه کافی بخشی ا

رده و بسیاری از ندارند میتواند بین افراد گروه با همبستگی و دقت باال زیر پوشش کارشناسان خبره کار ایجاد ک

همین افراد بی تجربه در آینده افرادی کارآمد و با رزومه خوب و کافی به فعالیت در جامعه بپردازند و در جهت 

.رشد و شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد و تولید ملی قدمی هرچند کوچک برای نظام جمهوری اسالمی بردارند  

را در ایران متقاعد نماییم که از این روش خوب و کم هزینه امید است با ارایه این مقاله بتوانیم کسب و کار 

که امکان کار خارج از منزل را ندارند بتوانند از دانش خود در  و آقا فارغ التحصیالن خانم حتیواستفاده نمایند

 این زمینه بصورت کاربردی استفاده کنند

 مناب : 

اینجانب علی رنجبر در این مقاله ذکر شده است.تمامی مطالب فوق باتوجه به تحقیقات عملی و تئوری   

 


