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حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

همان طور که از بررسی و مقایسۀ هر دو سیستم ادواری و دائمی نتیجه گرفتید، روش اولین صادره 
از اولین وارده در هر دو سیستم دارای نتایج یکسانی برای بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای 

تمام شدۀ موجودی پایان دوره می باشد. دلیل آن را با کمک هنرآموز خود بررسی نمایید.

حال هنرجویان عزیز، کارت حساب کاال را برای فروشگاه »میناب« به روش اولین صادره از آخرین وارده 
و با توجه به توضیحات هنرآموز، تکمیل نمایید.

فعالیت

فعالیت

روش اولین صادره از آخرین وارده در سیستم دائمی:

شرکت پخش مواد غذایی میناب

نام کاال:              نوشابه                                                                                                       شماره قفسه:              15

LIFO                :کد کاال:              21                                                                                                               روش ارزیابی

واحد شمارش:    بسته                                                                                                         نقطه تجدید سفارش:  ...................

نوع یا مدل کاال: ...................                                                                                              میزان سفارش:             ...................

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شماره 
حواله

بهای مقدار
واحد

بها
مقدار

بهای 
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

300موجودی12

116450خرید52

52500فروش122

117200خرید172

53180فروش282

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفتهبهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ 
پایان  موجودی 

دوره
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1  چه تفاوت هایی بین روش های قیمت گذاری اولین صادره از اولین وارده و اولین صادره از آخرین فعالیت
وارده در محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره وجود دارد؟

2  با توجه به مثال حل شده شرکت پخش مواد غذایی »  میناب« دو جدول زیر را تکمیل کنید.
     جدول 1:

اولین صادره از آخرین واردهاولین صادره از اولین واردهسیستم ادواری

بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

   جدول 2:

اولین صادره از آخرین واردهاولین صادره از اولین واردهسیستم دائمی

بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

   نتیجه خود را از مقایسه جدول های فوق بیان نمایید.

کار عملی 6 

)LIFO اطالعات فروشگاه »  یاسوج« در ارتباط با کاالی»  الف/15« مجدداً ارائه می شود: )روش

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ

120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1

100کارتن190خرید ـ رسید 6/720

-کارتن200فروش ـ حواله 6/1415

125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921

-کارتن210فروش ـ حواله 6/2616

130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022
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مطلوب است:
 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره با استفاده از سیستم دائمی به روش اولین 

صادره از آخرین وارده.

کار عملی  7

اطالعات زیر از شرکت »  مشهد« در ارتباط با ورود و خروج کاالی »ب/500« برای مرداد ماه 95 در دست 
می باشد:

شرحشماره رسید انبار/ حواله انبارتاریخ
صادره )فروش(وارده)خرید(

تعدادفیتعداد

710200موجودی-5/1

500220خرید5/7420

700--فروش5/11375

200210خرید5/15421

320210خرید5/18422

600--فروش5/22376

550200خرید5/26423

580--فروش5/31377

مطلوب است:
1 محاسبۀ تعداد کاالی فروش رفته و تعداد موجودی کاال در پایان دوره )95/5/31(.

2 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره به دو روش اولین صادره 
از اولین وارده و اولین صادره از آخرین وارده تحت سیستم ادواری.

3 تنظیم کارت حساب کاال جهت محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی 
پایان دوره به دو روش اولین صادره از اولین وارده و اولین صادره از آخرین وارده در سیستم دائمی.
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روش میانگین متحرک در سیستم دائمی:
در صورت به کارگیری سیستم دائمی،  روش میانگین متحرک )سیار( یک واحد کاال قابل اِعمال می باشد. 
در سیستم دائمی پس از هر بار ورود )خرید، برگشت از فروش( ضرورت دارد میانگین متحرک بهای تمام 
شدۀ یک واحد کاال محاسبه و در کارت حساب کاال ثبت شود. این میانگین پس از هر بار ورود کاال، از طریق 
تقسیم بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش بر تعداد کاالی آماده برای فروش در آن زمان تعیین می شود. 
بهای تمام شدۀ کاالهای فروش رفته مادامی که کاالی جدیدی خریداری نشده باشد،  بر اساس نرخ میانگین 

متحرکی خواهد بود که از قبل محاسبه شده است. 

 ...................... .................. و روش میانگین متحرک در سیستم  1  روش میانگین موزون در سیستم 
دارد. کاربرد 

2  در روش میانگین ........................... پس از هر بار ورود نرخ جدیدی محاسبه می شود.
3  تفاوت بین روش میانگین موزون و میانگین متحرک در تعیین بهای تمام شدۀ یک واحد را بیان 

کنید.

اطالعات شرکت پخش مواد غذایی » میناب« مجدداً در اختیار گذاشته می شود.

بهای تمام شده واحدتوضیحاتشرحردیف
واحد

قیمت فروش 
طرف مقابلواحد

موجودی 1
ــ300100ـاولیه

تولیدی ایرانـ450110رسید شماره انبار 116خرید 22/5

آقای احمدی180ـ500حوالۀ  انبار شماره 52فروش 32/12

شرکت رفسنجانـ200115رسید انبار شماره 117خرید 42/17

فروشگاه ایالم200ـ180حوالۀ  انبار شماره 53فروش 52/28

موجودی نوشابه ها در پایان ماه )95/2/31( معادل 270 واحد )بسته( شمارش شده است.
مطلوب است:

تنظیم کارت حساب کاال به روش میانگین متحرک.

فعالیت

مثال
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                                                 شرکت پخش مواد غذایی میناب
نام کاال:              نوشابه                                                                               شماره قفسه:             15

کد کاال:              21                                                                                       روش ارزیابی:                میانگین متحرک
واحد شمارش:    بسته                                                                                 نقطه تجدید سفارش:  ...................
نوع یا مدل کاال: ...................                                                                          میزان سفارش:            ...................

تاریخ
شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
ی مقداررسید بها

واحد
بهای
 کل

شماره 
بهای مقدارحواله

واحد
بهایمقداربهای کل

واحد
بهای
 کل

30010030،000موجودی12

)2(79،500)3(106)1(11645011049،500750خرید52

5250010653،00025010626،500فروش122

49،500)4(11720011523،000450110خرید172

5318011019،80027011029،700فروش282

بهای تمام شدۀ کاالی
72،500 خریداری شده

بهای تمام شدۀ
72،800 کاالی فروش رفته

بهای تمام شدۀ
پایان  موجودی   

دوره
29،700

1      300 + 450 = 750
2      30،000 + 49،500 = 79،500
3 میانگین جدید     106 = 750 ÷ 79،500     
4                                                                       میانگین جدید   110 = 450 ÷ 49،500     

1  مدیر شرکت شما ادعا نموده است که بهای تمام شده موجودی پایان دوره در سه روش، فایفو، 
الیفو و میانگین با وجود تورم )افزایش قیمت ها(، برابر خواهد بود. آیا ادعای وی را می پذیرید؟ در غیر 

این صورت وی را توجیه کنید )با کمک هنرآموز(.
2  در شرایط تورمی بررسی ترازنامۀ شرکت »الف« نشان می دهد که قیمت موجودی کاالی گزارش 
شده تفاوت چندانی با قیمت بازار آن ندارد. روش ارزیابی شرکت »الف« چه بوده است؟ توضیح دهید.

فعالیت
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جداول زیر، نتایج به کارگیری روش های ارزیابی فایفو، الیفو، میانگین موزون و متحرک را در شرکت 
پخش مواد غذایی »  میناب« نشان می دهد. با در نظر گرفتن این جداول و با کمک هنرآموز در مورد 

هر یک از سؤاالت زیر بحث کنید:
جدول 1:

الیفومیانگین موزونفایفوسیستم ادواری

72،50072،50072،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

71،80073،36975،500بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

30،70029،13127،000بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره

جدول 2:

الیفومیانگین متحرکفایفوسیستم دائمی

72،50072،50072،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

71،80072،80075،200بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

30،70029،70027،300بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره

1  چرا بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده در هر سه روش یکسان است؟
2  هدف از به کارگیری روش های ارزیابی موجودی کاال چیست؟

3  آیا بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش در روش های مختلف ارزیابی تغییر پیدا می کند؟
4  آیا با اطالعات فوق، می توان گفت مبلغ موجودی کاالی ابتدای دوره چند ریال است؟

5  آیا ممکن است بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره در هر 
یک از روش های فایفو، الیفو و میانگین با هم برابر شوند؟

فعالیت
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کار عملی 8 

اطالعات فروشگاه »یاسوج« در ارتباط با کاالی»  الف/15« مجدداً ارائه می شود: 

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ

120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1

100کارتن190خرید ـ رسید 6/720

ـکارتن200فروش ـ حواله 6/1415

125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921

ـکارتن210فروش ـ حواله 6/2616

130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

مطلوب است:
 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره به روش میانگین در سیستم دائمی.

کار عملی 9  

اطالعات زیر در مورد خرید و فروش یک نوع ماده اولیه تولیدی به نام »الف« از شرکت »   ارومیه« برای دی ماه 
این ماده حاوی 10 قوطی بوده و قیمت فروش هر قوطی 350 ریال  از  95 در اختیار می باشد. هر بسته 

می باشد.

بهای تمام شدۀ هر واحدواحد شمارشتعدادشرحشماره رسید/ حوالهتاریخ

موجودی ابتدای دوره---10/1
2،500بسته12
240قوطی16

2،550بسته10خرید10/6741
ـقوطی188فروش10/15568
2،600بسته20خرید10/20742

فروش10/24569
ـبسته15
ـقوطی5

2،750بسته8خرید10/30743
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مطلوب است:
1 محاسبۀ تعداد کاالی فروش رفته و تعداد موجودی کاال در پایان دوره.

2  محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره به روش های اولین 
صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون با فرض استفاده از سیستم ادواری.

3 تنظیم کارت حساب کاال جهت محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی 
پایان دوره به روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین متحرک با فرض 

استفاده از سیستم دائمی.
4 صدور سند حسابداری رویدادهای فوق در هر یک از روش های ارزیابی گفته شده با اعمال %9 مالیات بر 

ارزش افزوده. )تمام خریدها و فروش ها به صورت نسیه بوده است(.

کار عملی 10  

 »m2« شرکت »   کرمان« به خرید و فروش مواد اولیه تولیدی اشتغال دارد. اطالعات زیر در ارتباط با ماده اولیه نوع
برای آذر ماه سال جاری در اختیار است: )ماده اولیه »m2« و حمل کاال معاف از مالیات بر ارزش افزوده است(.

ابتدای دوره شامل 5 واحد به قیمت هر واحد 1،000 ریال و 3 واحد به قیمت هر واحد  9/1ـ موجودی 
1،200 ریال.

9/3ـ خرید 20 واحد طی رسید انبار شماره 121 به قیمت هر واحد 1،250 ریال و پرداخت 3،000 ریال 
بابت هزینۀ حمل کاالی خریداری شده.

9/8ـ فروش 18 واحد طی حواله انبار شماره 96 به قیمت هر واحد 1،800 ریال.
9/14ـ خرید 32 واحد طی رسید انبار شماره 122 به قیمت هر واحد 1،000 ریال.

9/16ـ دریافت بارنامه خرید مورخ 9/14 و پرداخت هزینۀ حمل کاالی خریداری شده به مبلغ 8،000 ریال.
9/20ـ فروش 28 واحد طی حواله انبار شماره 97 به قیمت هر واحد 1،850 ریال.

9/21ـ طبق توافق با خریدار، هزینۀ حمل کاالی فروش اخیر )تاریخ 9/20( به عهدۀ خریدار بوده و از این 
بابت مبلغ 7،000 ریال به شرکت حمل و نقل پرداخت نموده است.

9/28ـ خرید 12 واحد طی رسید انبار شماره 123 به مبلغ 16،800 ریال و پرداخت 100 ریال بابت هزینۀ 
حمل هر واحد کاالی خریداری شده.

با فرض اینکه تمام معامالت نقدی است مطلوب است:
1  محاسبۀ تعداد کاالی فروش رفته و تعداد موجودی کاال در پایان دوره.

2 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره به روش های اولین 
صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون با فرض استفاده از سیستم ادواری.

3  تنظیم کارت حساب کاال جهت محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی 
پایان دوره به روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین متحرک با فرض 

استفاده از سیستم دائمی.
4  صدور سند حسابداری خرید، هزینه حمل کاالی خریداری شده، فروش و بهای تمام شدۀ کاالی فروش 

رفته در هر یک از روش های ارزیابی.
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کار عملی 11  

فروشگاه نوشت افزار »جاجرود« اطالعات زیر را در ارتباط با گردش یک نوع ماشین حساب، طی سه ماه ابتدای 
سال 95 در اختیار می گذارد:

بهای تمام شده یک تعداد ـ واحدشرحتاریخ
واحد )ریال(

بهای فروش یک
 واحد )ریال(

10موجودی ابتدای دوره1/1
18

20،000
21،000

523،000فروش )حواله 24(1/7
1221،000خرید )رسید 127(1/24

در تاریخ 1/24 مبلغ 18،000 ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده پرداخت گردید.
724،500فروش )حواله 101(2/2
424،500فروش )حواله 145(2/25
1022،000خرید )رسید 207(3/10
425،000فروش )حواله 275(3/27
525،000فروش )حواله 293(3/30

مطلوب است:
تنظیم کارت حساب کاال برای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 

دوره به روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین متحرک.

روش شناسایی ویژه  

این روش در حقیقت جریان های واقعی بهای تمام شدۀ را ردیابی می کند. در این روش دقیقاً مشخص می شود 
که کاالی خارج شده از انبار با چه قیمتی خریداری شده است و کاالهای پایان دوره موجود در انبار مربوط 
به کدام خریدها می باشد. چون در این روش بهای تمام شدۀ هر واحد در زمان تحصیل به تفکیک مشخص 
می شود، جریان بهای تمام شدۀ با جریان واقعی کاالها منطبق می باشد و زمانی که تعداد و تنوع اقالم 
موجودی کاال قابل توجه نیست، کاربرد دارد. این روش برای اقالم گران بها و قابل تفکیک از قبیل جواهرات، 
خودرو و... کاربرد بیشتری دارد. روش شناسایی ویژه در هر دو سیستم ادواری و دائمی موجودی ها مورد 
استفاده قرار می گیرد، اما بیشتر در سیستم دائمی موجودی ها که شناسایی تفکیک بهای تمام شده هر یک 

از اقالم خاص فروش رفته قابل تشخیص می باشد، کاربرد عملی دارد.
امروزه با نصب برچسب قیمت کاال و بارکد بر روی تک تک اقالم کاالی خریداری شده، به کمک رایانه و براساس 
تمام شدۀ موجودی های  بهای  و  فروخته شده  تمام شدۀ کاالهای  بهای  مربوط، می توان  افزار  نرم  سیستم 

باقیمانده را به راحتی تعیین نمود.
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»روش شناسایی ویژه بر جریان واقعی بهای تمام شدۀ مبتنی است نه جریان فرضی«نکته

با قیمت های مختلفی صورت گیرد، آیا کاربرد روش  1  در صورتی که خرید کاال به دفعات زیاد و 
دهید. توضیح  بود؟  خواهد  عملی  ویژه  شناسایی 

2  کاربرد روش شناسایی ویژه برای چه شرکت هایی مناسب است؟ چند نمونه نام ببرید.

مثال   

برای مهرماه 95 در دست  اتومبیل »بهبان«  از نمایشگاه  با خرید و فروش خودرو  ارتباط  اطالعات زیر در 
می باشد:

شماره رسید تاریخ
قیمت  تمام شدۀ یک واحدتعدادشرحانبار/ حواله انبار

)قیمت خرید + هزینه بیمه + هزینه حمل(

6205،000،000موجودی ابتدای دورهــ7/1

ـ3فروش )از محل موجودی ابتدای دوره(7/6102

8207،000،000خرید7/15131

فروش )2 واحد از محل موجودی ابتدای 7/18103
ـ5دوره و بقیه از محل خرید 7/15(

7208،500،000خرید7/23132

فروش )4 واحد از محل خرید 7/15 و 7/29104
ـ7بقیه از محل خرید 7/23(

مطلوب است:
1  محاسبۀ تعداد خودروهای فروش رفته و تعداد خودروهای باقی مانده در پایان مهرماه

2  محاسبۀ بهای تمام شدۀ خودروهای فروش رفته و خودروهای موجود )روش شناسایی ویژه(

فعالیت
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حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

راه حل

فروشگاه بهبهان
نام کاال:              خودرو                                                                      

کد کاال:              ...................                                                              روش ارزیابی:              شناسایی ویژه
واحد شمارش:    ...................                                                              نقطه تجدید سفارش:...................
نوع یا مدل کاال: ...................                                                              میزان سفارش:          ...................

تاریخ
شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
رسید

بهای کلبهای واحدمقدار
شماره 
حواله

مقدار
بهای واحد

بها
مقدار

بهای
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

6205،0001،230،000موجودی17

1023205،000615،0003205،000615،000فروش67

1318207،0001،656،000خرید157
3
8

205،000

207،000
2،271،000

1035فروش187
2
3

205،000

207،000

410،000

621،000
1،031،000

1
5

205،000

207،000
1،240،000

1327208،5001،459،500خرید237
1
5
7

205،000

207،000

208،500

2،699،500

1047فروش297
4
3

207،000

208،500

828،000

625،500
1،453،500

1
1
4

205،000

207،000

208،500

1،246،000

3،099،500بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته3،115،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ

 موجودی پایان دوره
1،246،000
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کار عملی 12  

شرکت »سبزوار« فعالیت خود را از اول خرداد ماه سال 1395 شروع نمود و اطالعات زیر را در مورد خرید و 
فروش نوعی کاال )غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده( در اختیار می گذارد. تمام خریدها و فروش های شرکت 

به صورت نقد صورت گرفته است.

فروش های طی ماهخریدهای طی ماه
بهای فروش هر واحدتعدادتاریخبهای تمام شده هر واحدتعدادتاریخ
95/3/41430،00095/3/101240،000
95/3/9531،00095/3/14840،500
95/3/12832،00095/3/241441،500
95/3/201032،500

سایر اطالعات
ـ از 12 واحد کاالی فروش رفته در تاریخ 3/10، تعداد 10 واحد آن از محل خرید 3/4 بوده و بقیه از محل 

خرید 3/9 فروش رفته.
ـ 8 واحد کاالی فروش رفته تاریخ 3/14 کاًل از محل خرید 3/12 بوده.

ـ از 14 واحد کاالی فروش رفته تاریخ 3/24، تعداد 3 واحد آن از محل خرید 3/12، تعداد 2 واحد از محل 
خرید 3/9 و باقی مانده از محل خرید 3/20 بوده.

مطلوب است:
1 محاسبه تعداد کاالی آماده برای فروش، تعداد کاالی خریداری شده، تعداد کاالی فروش رفته و تعداد 
موجودی پایان دوره )راهنمایی: از آنجایی که شرکت در اولین سال فعالیت می باشد، فاقد موجودی کاالی 

ابتدای دوره است(.
2 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته و بهای تمام شده موجودی پایان دوره به روش شناسایی ویژه 

با فرض اینکه:
الف( سیستم دائمی باشد.                             ب( سیستم ادواری باشد.

3 صدور سند حسابداری رویدادهای فوق با توجه به مفروضات الف و ب بند2.

روش های برآوردی 
در هر یک از روش های بیان شده فرض بر این بود که شرکت ها می توانند موجودی های خود را شمارش کنند 
اما ممکن است به دالیلی) از جمله سیل، زلزله، آتش سوزی، صاعقه و...(  موجودی ها از بین رفته و یا شمارش 
آنها مستلزم صرف وقت و هزینه های هنگفتی باشد یا اینکه برای تهیۀ صورت های مالی میان دوره ای، شمارش 
موجودی ها مقرون به صرفه نباشد و مدیریت نیاز به برآورد موجودی کاال داشته باشد. در چنین شرایطی ضرورت 
دارد بدون شمارش فیزیکی، مبلغ موجودی پایان دوره و بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته برآورد گردد. برای 

این منظور یکی از روش های سود ناخالص )سود ناویژه( یا خرده فروشی مورد استفاده قرار می گیرد.
با روش های سود ناخالص و خرده فروشی در مقاطع تحصیلی باالتر بیشتر آشنا خواهید شد.
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حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

ارزشیابی    
     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف روش های عینی قیمت گذاری6

تعریف بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته 7

محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 8
دوره در روش های عینی قیمت گذاری در سیستم ادواری

محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 9
دوره به روش های عینی قیمت گذاری در سیستم دائمی.

محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 10
دوره به روش شناسایی ویژه

توانایی مقایسه هر یک از روش های قیمت گذاری11



146

تفکر کنید
مسئولیت پذیری و امانت داری، دو صفت مهم اخالقی و نشان دهندۀ دین، معرفت، تقوا و 
این  کاال،  کارت حساب  تنظیم  حسابدار  کمک  یک  شما  نظر  به  می باشد.  انسانی  هر  ایمان 
مورد  و  متعال  خداوند  خشنودی  موجب  همواره  تا  نماید  تقویت  درخود  چگونه  را  صفات 

اعتماد جامعه واقع شود؟

بحث کنید
خدا،  برابر  در  مسئولیت هایی  چه  کاال،  کارت حساب  تنظیم  حسابدار  کمک  شما  نظر  به 

خویشتن، جامعه و محیط زیست دارد؟



147

حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

شرح کار

1 محاسبۀ مبلغ کاالي وارد شده به انبار
2  ثبت تعداد و مبلغ کاالي وارده در کاردکس

3  محاسبۀ مبلغ کاالي صادر شده
4  ثبت تعداد و مبلغ کاالي صادره در کاردکس براساس یکي از روش هاي محاسبۀ موجودي کاال

5 محاسبۀ ماندۀ موجودي کاال

استاندارد عملکرد

تنظیم کاردکس کاال بر اساس مستندات و مدارک مثبته و برطبق استاندارد هاي حسابداري

شاخص ها

2  تنظیم ستون وارده کاردکس کاال 1  کنترل مستندات کاردکس خرید کاال                     
4  تعیین ماندۀ کاردکس کاال 3  تنظیم ستون صادره کاال                                    

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط: اتاق کار ـ میز و صندلي ـ ملزومات اداري ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ فرم کاردکس کاال ـ
تعداد فرم کاردکس مورد نیاز 1 فقره ـ طي مدت 30 دقیقه

ابزار و تجهیزات:  اتاق کار ـ میز و صندلي ـ رایانه ـ نرم افزار انبار ـ ملزومات ـ فرم کاردکس کاال ـ استاندارد حسابداري
 شماره  8

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات کاردکس خرید کاال1

2تنظیم ستون وارده کاردکس کاال2

2تنظیم ستون صادره کاردکس کاال3

2تعیین مانده کاردکس کاال4

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

2 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی  شایستگی  تنظیم کارت حساب  کاال


