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 )شرکت بازرگانی سیمرغ ( حسابداری عملی پروژه گام به گام آموزش

 ر ایند، به منظور آشنایی با ویژگی ها و امکانات نرم افزار قیاس پالس و کاربران برای استفاده عملی از نرم افزار

ورود  . پس از خواندن این مطلب ودر بازه یک ساله ذکر شده است« نهنمو»مالی شرکت مستند تراکنش های 

د .، شما قادر به ثبت و محاسبه فرآیندهای ذکر شده در انتهای این مبحث خواهید بواطالعات در نرم افزار قیاس+

  

 

ا به بازرگانی سیمرغ ر 1390اه آقای داریوش رضوی به همراه آقایان آرش جاوید و کیانوش پارسا در تاریخ اول دی م

و سرمایه به ترتیب عنوان نمایندگی پخش لوازم خانگی سونی تاسیس کرده اند . نوع شرکت سهامی خاص می باشد 

 ، و تسهیم سود به نسبت سرمایه است . 25%،  25%،  50%

ا ایی که در فروشگاه و یانجام داده است . کلیه پرداخت ها و دریافت ه را ماهه زمستان عملیات زیر 3شرکت در 

% مالیات ارزش 4و در کلیه خریدها و فروش ها  شوددفتر اداری رخ داده است از صندوق ریالی شرکت انجام می 

گردد. فروشگاه در کرج و دفتر شرکت در میافزوده و عوارض شهرداری محاسبه و به حساب طرف حساب منظور 

 تهران واقع است .

 حسابها تنظیم شود و برای اشخاص در حسابداری حساب تعریف نمود.کدینگ نکته!در ابتدا باید 

  ،نحوه ی ایجاد حساب تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه :تعریف سرفصل حسابها 

 .ابتدا فرم مورد نظر را از لیست زیر سیستم حسابداری انتخاب می کنیم 

 

 

 

 دکمه ی اضافه را می زنیم . سپس روی حساب مورد نظر ) برای مثال تفصیلی شناور ( کلیک کرده و
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یز به ندر مرحله ی بعد نام حساب را نوشته و تایید می کنیم . هنگام ایجاد نام حساب می توانیم کد دلخواه خود را 

حساب بدهیم در غیر این صورت با همان کد یا شناسه ای که سیستم می دهد می توانیم حساب مورد نظر را ذخیره 

 و تایید کنیم . 

 

 

 
 

  فرم تعریف سرفصل 

 واین فرم برای تعریف کدینگ حسابداری می باشد که تا سطح معین ) گروه ، کل و معین ( از این فرم تعریف شده 

 حساب های تفصیلی ، مرکز هزینه و پروژه از طریق این فرم فقط ارتباط داده می شوند . 
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 : نحوه ی ایجاد حساب 

 برای ایجاد حساب ها ی گروه ، کل و معین روی سطح قبلی آن کلیک کرده و دکمه ی اضافه را می زنیم و نام حساب

 مورد نظر را نوشته و تایید می کنیم . 
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 : نحوه ی ایجاد ارتباط تفصیلی ، مرکز هزینه و پرژه با حساب های معین 

ابتدا روی حساب معین مورد نظر کلیک کرده سپس از قسمت لیست حساب های شناور مرتبط ) پایین فرم سمت 

می  و پروژه به ترتیب هر کدام را انتخاب کرده و تیک فعال سازی آن را راست ( از سه گزینه تفصیل، مرکز هزینه 

ح چهارم آن زیر مجموعه ی حساب معین زنیم ) در این قسمت فقط سطح سوم تفصیلی ها را نشان می دهد و سط

را  انتخاب شده قرار می گیرند (  . پس از انتخاب آن دکمه ی اعمال را می زنیم و در صورت انصراف دکمه ی ابطال

 می زنیم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بعد از انجام این مراحل حساب های مورد نظر تعریف می گردند.
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 7722وجه نقد توسط آقای رضوی ) افتتاح حساب در بانک ملت جاری ریال  100.000.000تخصیص مبلغ  1/10/1390

 و واریز آن به حساب فوق(

  برای ثبت اسناد حسابداری باید از زیر سیستم حسابداری فرم ورود اسناد حسابداری را انتخاب

 .نمائید

  :  فرم ورود اسناد 

 این فرم برای ثبت سند حسابداری به صورت دستی می باشد 

 

 بت سند حسابداری  :نحوه ی ث

س از ابتدا اطالعات سند را  شامل فیلد های تاریخ سند ، شماره سند ، نوع سند و شرح سند را کامل می کنیم ، سپ

ریز سند حساب معین و حساب تفصیلی مورد نظر را برای آرتیکل سند انتخاب می کنیم )البته در سطح معین هم 

 نیاز به سطح تفصیلی ندارند .(میتوان سند ثبت نمودبرای هحسابهایی که 

 در ثبت ریز سند ثبت حساب معین و تفصیلی ، شرح آرتیکل و مبلغ بدهکار و بستانکار  الزام است . 

 ثبت می کنیم. به صورت موقت پس از کامل کردن آرتیکل های سند مورد نظر آن را
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 ریال توسط پارسا 10.000.000به عالوه یک دستگاه وانت بار نو به مبلغ 
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 به عنوان سرمایه شرکت:  وبه شرح زیر ریال 191.600.000ی کاال به ارزش و یک سری موجود 

 توسط رضوی  42.500.000 

  200.000عدد هر یک به مبلغ  150تلویزیون 

  75.000عدد هریک به مبلغ  60وت ضبط ص

  80.000عدد هریک به مبلغ  100جارو برقی 

 توسط پارسا  66.600.000

 190.000عدد تلویزیون هر یک به مبلغ  52

 155.000عدد هر یک به مبلغ  100ضبط صوت  

  780.000عدد هر یک به مبلغ  20یخچال ساید بای ساید 

 75.000عدد هر یک به مبلغ  300آبمیوه گیری  

  78.000عدد هر یک به مبلغ  40جاروبرقی 

 توسط جاوید 75.000.000و 

  250.000عدد هریک به مبلغ  210ویزیون تل

  75.000عدد هریک به مبلغ  300جاروبرقی 

ال باید در ابتدا لیست کاالها در سیستم تعریف شود سپس مراحل ثبت ورود و خروج کا کاالهای فوقبرای ثبت ورود 

 طی فاکتورهای مربوطه ثبت شود.

 کاال گروه فرم 
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 شده تعریف ای گروه حذف و ویرایش یا و افزار جدیدکاالدرنرم گروه تعریف کاالجهت گروه فرم

 میباشد.)شما می توانید برای کاالها گروهبندی های متفاوت داشته باشید.(

 .دهید انجام را زیر مراحل کاال گروه تعریف جهت

 انتخاب فرم گروه کاال از زیر سیستم فروش 

 

 

 
 

 

 و ویرایش جهت .نمائید سپس دکمه تائید را بفشارید وارد را واطالعات انتخاب را جدید از فرم باز شده فیلد

 .کنید استفاده حذف و ویرایش فیلدهای از شده تعریف گروه حذف
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 کاال تعریف فرم 

 انتخاب فرم تعریف کاال از زیر سیستم فروش

 

 
ه تائید وارد نمودن مشخصات کاال دکمو پس از را ثبت نمائید و اطالعات کاال را انتخاب  گزینه جدیداز فرم باز شده 

 را بفشارید.
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 .میباشد الزامی    فیلدها پرکردن:  نکته

 
 

 کاال واحد فرم 

 دارد. کاربرد مقداری و زنی و نوع دو در کاال سنجش واحد تعریف جهت فرم این

 فروش بازرگانی منوی از کاال واحد فرم انتخاب
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د نام واحد مورد نظر را وارد کنید،نوع واحد را نیز مشخص سپس تائیاز فرم باز شده گزینه جدید را انتخاب  و 

 نمائید.

 

 
 

 

پس از تعریف کاالها در سیستم برای موجودی اول دوره کاالها باید سند موجودی اول دوره برای هر سهامدار 

 ثبت نمود.

 سندافتتاحیه ثبت 

 کنید. انتخاب را افتتاحیه سند گزینه تنظیمات فرم از
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کلیک را  سپس دکمه ثبت وارد نمائید، انبار کاال در برای هر  راو فی  موجودی کاال  ، از تب افتتاحیه کاالی انبار

 .نمایید

 
 

 

 

 برای هر سه سهامدار به صورت مجزا سه سند موجودی اول دوره ثبت می نمائیم.برای این پروژه 
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 )برای ثبت این هزینه شرکت سند حسابداری .توسط آقای جاویدریال  800.000و مخارج ثبت قانونی شرکت به مبلغ 

 دستی ثبت می نمائیم.(
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ریال دیگر به حساب  500.000.000در ضمن شرکا تصمیم گرفتند که بابت تامین مالی مخارج شرکت هریک مبلغ 

 )سند حسابداری(بانکی شرکت واریز کنند .

 
 

 

ریال به عنوان سرقفلی  500.000.000و  ریال بابت خرید دفتر کار 200.000.000پرداخت مبلغ   2/10/1390

 ی )چک نقدی ( در وجه آقای احمدیفروشگاه از حساب بانک
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ریال طی یک فقره چک  120.000.000پرداخت اجاره یکساله فروشگاه به مالک )عباس فالح ( مبلغ  02/10/1390

ریالی به سررسید  10.000.000فقره چک  9ریال طی  90.000.000ماهه +  3ریال بابت  30.000.000نقدی به مبلغ 

 (اره. )طبق قوانین مالیات بر اجدددرآمد اشخاص حقیقی ( محاسبه گر)  131. مالیات آن طبق جدول آخر ماه سال بعد

 
 230.000.000شرکت )فروشگاه  ریال بابت واریز به حساب صندوق 300.000.000صدور چک به مبلغ  8/10/1390

 ( ریال 70.000.000ریال، دفتر 
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ریال حق بیمه دفتر کار به  1.800.000ریال بابت حق بیمه فروشگاه و  2.400.000پرداخت مبلغ  10/10/1390

 ( به آقای صمدی منظور شود %4یکساله ) صورت

 
به  مبلغ مورد نظر راو در فرم پرداخت،  برای پرداخت این مبلغ به آقای صمدی می توان از زیر سیستم خزانه داری

 شخص پرداخت نمود.

 

 

http://www.gheyas.com/
http://www.gheyas.com/


  
   www.Gheyas.com                                                        گروه نرم افزاری قیاس    

17  

 

 

 

 خزانه داری 

 دریافت و پرداخت:

 نقد، پرداخت از بانک، پرداخت چک و ثبت هزینه بخش وجود دارد: پرداخت 4در بخش پرداخت 

 پرداخت نقد: شامل موارد زیر است:

 شماره برگه: پیش فرض توسط سیستم ایجاد می شود.

 .تاریخ: ابتدا تاریخ روز سیستم را نشان می دهد اما می توان آن را تغییر داد

 . توان وارد نمودسند: توضیحاتی در مورد سندی که زده می شود میشرح 

  .خت کننده وجه می باشندطرف حساب: لیست افرادی که پردا

 دهد.را نمایش میکه در خزانه تعریف شده اند  یصندوق های لیست صندوق:

 شود.مبلغ: مبلغ پرداختی وارد می 

 .شود که در گزارشات از آن استفاده می شودشرح پرداخت: شرحی از دریافت وارد می

 شود.پرداخت به لیست سمت چپ اضافه می اطالعات این لیست،با کلیک برروی اضافه به 

 
 

 زیر باید پر شوند: یبانک فیلدها پرداخت ازدر 

 دهد.ایم را به صورت لیست نشان میاب: نام بانک هایی که در خزانه تعریف نمودهنام حس

 توانید وارد نمائید.شماره فیش بانکی را میشماره پیگیری: 

 شود.است که پرداخت می مبلغ پرداخت: مبلغی

 .شودکه در گزارشات از آن استفاده می شرح: شرح پرداخت صورت گرفته است 
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 شود.پرداخت به لیست سمت چپ اضافه می اطالعات این اضافه به لیست،روی با کلیک بر

 

 
 

 شامل موارد زیر است:پرداخت چک 

 نشان می دهد.که در خزانه ثبت شده است را  یدسته چک: لیست دسته چک های

 باشد.پرداخت از آن استفاده شده است میشماره چک: شماره چکی که جهت 

 گیرد.ید چک قرار میرستاریخ سررسید: تاریخ سر

 شود.جهت پرداخت دراین فیلد ذخیره می مبلغ چک: مبلغ چک
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 ثبت هزینه:

 باشد.میمحل ثبت هزینه: نام بانک ها و صندوق های تعریف شده در خزانه 

خزانه تعریف شده و به صورت یک لیست نمایش داده شده و امکان مد آمد: این فیلد در قسمت انواع درآعامل در

 انتخاب آن وجود دارد.

 شود.مبلغ: مبلغ دریافتی وارد می

 عامل درآمد انتخاب شده می باشد.بوط به مرکز هزینه مر مرکز هزینه:

 شده می باشد.عامل درآمد انتخاب پروژه: پروژه مربوط به 

اختصاص  به یک هزینهکل هزینه ها سطح در ل ها، تعریف سرفص و در بخش باید در حسابداری و پروژهمرکز هزینه 

 داده شود.

 شود.دریافت به لیست سمت چپ اضافه می اطالعات این با کلیک برروی اضافه به لیست،

 .گرددو سندی در خزانه برای آن ثبت می رددگاطالعات وارد شده ثبت می ،با کلیک برروی ثبت
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 د.فاده نماییها باید از فرم انواع هزینه و انواع درآمد استبرای تعریف هزینه ها و درآمد

 :انواع هزینه 

 :خزانه داری ازمنوی انواع هزینه فرم انتخاب

 
حساب کل حساب هزینه  به اینصورت که با انتخاب ،انتخاب دکمه جدید و ثبت اطالعاتو  پس از باز شدن فرم

 شود.که شما وارد می نمائید تعریف می در سطح معین با نام هزینه ای
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یال برای فروشگاه از ر 1.000.000هر یک به مبلغ  ،عدد یخچال ساید بای ساید اداری 20خرید 1390/10/14 

بدون بهره تسلیم گردیده  ماهه 2و برای نصف دیگر آن چک را به صورت نقد  ساز که نصف بهای آنکارخانه فلز

 (است. ارزش افزوده روی چک آورده شده) .است

 یم.ثبت نمایسیستم فروش بازرگانی ین ورود باید فاکتور خرید در زیربرای ا

 خرید: فاکتور ثبت 

 فروش بازرگانی منوی از خرید سند فرم انتخاب
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 یم:و سپس مراحل ذیل را طی می نمایزنیم را برای ثبت سند می کمه جدیدد ،پس از باز شدن فرم سندخرید

 انتخاب طرف حساب مورد نظر 

 انبار کد نتخابا 

 صندوق انتخاب 

 نتخاب کاالا 

 د نظرمقدار مور و فی واردکردن 

 لیست به اضافه گزینه انتخاب 

 یمرا انتخاب می نمای مانند نقدی و یا تسویه های دیگر بعد از وارد کردن کاال و یا کاالها نوع تسویه. 

 
 

 توان مبلغ فاکتور را به روش های موجود پرداخت نمود.با تسویه می ثبتدر 

 .اندنمودهبطور مثال برای این قسمت از مساله نصف مبلغ فاکتور را نقدی پرداخت نموده و نصف دیگر را چک ثبت 
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تا  ه ثبت را باید بفشاریدبعد از هر قسمت باید دکمه اضافه به لیست را بزنید تا محاسبه شود سپس در انتها دکم

 سند حسابداری صادر گردد و فاکتور ثبت گردد.
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 سازشرکت فلزسند حسابداری صادر شده برای فاکتور خرید 

 
 

ریال  200.000ریال از شرکت رویا و پرداخت  250.000دستگاه تلویزیون هریک به مبلغ  228خرید  16/10/1390

 هزینه حمل کاال به صورت نقد از صندوق
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 سند حسابداری صادر شده برای فاکتور خرید شرکت رویا

 
 

 

)فقط ریال به طور نسیه به آقای اشرفی  287500تلویزیون هر یک به مبلغ  دستگاه 150فروش  17/10/1390

 عوارض و مالیات ارزش افزوده نقدا دریافت شد.(
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 فاکتورفروش ثبت 

 شود.میثبت فاکتور فروش استفاده  جهت فرم این

 :بازرگانی  فروش منوی از فروش سند فرم انتخاب

 
 م:ذیل را طی می نمایی را برای ثبت سند می زنیم سپس مراحل دکمه جدید ،پس از باز شدن فرم سند فروش

 باشد.می کاربر توسط ویرایش قابل که شودمی مشاهده جاری تاریخ و زمان فرض پیش صورت به .1

 است. شده ایجاد کاربر توسط حساب طرف فرمعمومی  تعاریف منوی در قبال که حساب طرف انتخاب .2

 حساب طرف فرم در و تعریف قیمت لیست فرمفروش بازرگانی  منوی در قبال که قیمت لیست انتخاب .3

 است. شده تعیین شخص برای

 است. شده تعریف تخفیفات لیست فرمفروش بازرگانی  منوی در بالتخفیف که ق لیست انتخاب .4

 مورد انباربودن  انباره چند درصورت؛ شودمی مشاهده فرضپیش صورت به انبار ،انباره تک درحالت .5

 .کنید انتخاب را نظر

 صورت غیراین در ؛شودمی مشاهده اصلی صندوق فرض پیش صورت هصندوق، ب نام فیلد در .6

 کنید. انتخاب اید کرده تعریف خزانه درفرم که هاییصندوق

 است. شده ایجاد کاال تعریف فرم در قبال کهکاال  شناسه انتخاب .7

 ثبت ترتیب همین به را بعدی کاالهای و انتخاب را لیست به اضافه گزینهمقدار،  واردکردن از بعد .8

 .نمایید

 باشد.می تسویه با ثبت و قدین شرو دو به فروش سند ثبت ،کاال ثبت از بعد ی مرحله .9
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 برای ؛باشدمی مشاهده قابل سند اطالعات درتب فرم چپ سمت در فاکتور اطالعات ،سند ثبت از بعد .10

 .نمایید استفاده اسناد لیست تب از قبلی شده ثبت فاکتورهای مشاهده و ویرایش

 

 
 وش آقای اشرفیسند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فر
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 ریال کرایه حمل و 100.000اداری برای دفتر بطور نقد و پرداخت  ریال اثاث 9.000.000خرید مبلغ  25/10/1390

 باربری به آقای بهمنش

 اداری سند حسابداری دستی باید ثبت شود. بابت خرید اثاث

 
 

 توان ثبت کرد.ش را از زیر سیستم خزانه داری میثبت پرداخت به آقای بهمن
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جهت دفتر )نقد( و خرید چندین عدد المپ مهتابی ریال ملزومات اداری  800.000خرید مبلغ  30/10/1390

ریال( مالیات تکلیفی دارد توسط  400.000ریال( و نصب آن ) 2000.000همراه با قاب آن ) ریال( 400.000)

 الکتریکی شاهین بطور نسیه جهت فروشگاه )مالیات ارزش افزوده خدمات نیز فاکتور شده(
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ریال از آقای اشرفی بابت بدهی ایشان و پرداخت  43.125.000زه به مبلغ دریافت چک ده رو 2/11/1390

 از فروشگاهتنخواه دار رضا نیکجو جهت مخارج  ریال به 14.000.000

 توان از زیر سیستم خزانه داری ثبت نمود.آقای اشرفی را میاز  دریافت چک

 
 سیستم خزانه داری فرم پرداخت انجام داد.توان از زیر تنخواه دار آقای رضا نیکجو را میپرداخت به 
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ریال بطور نسیه از شرکت جهان در این معامله مبلغ  200000عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ  650خرید  9/11/1390

 ریال هزینه حمل را نیز شرکت جهان از طرف داریوش رضوی پرداخت نمود. 500.000

 
 سند حسابداری فاکتور خرید شرکت جهان
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 ریال هزینه حمل کاالی خریداری شده به شرکت جهان. 500.000پرداخت  11/11/1390

 
عدد از ضبط صوت را به بستانکار حساب فروشگاه  20که فروشنده  09/11استرداد مقداری از خرید  11/11/1390

 (.)جهان بدهکار شده است رضوی منظور کرد.

 
 

 سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور مرجوعی خرید 
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ریالی ملزومات اداری )کاغذ و خودکار و مواد( برای فروشگاه بطور نسیه از  10000بسته  70خرید  12/11/1390

 و تسویه حساب با الکتریکی شاهین شرکت تکنو ایران

 
 

 سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور خرید 
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ریال به آقای اشرفی و دریافت چک یکماهه که  287.500عدد تلویزیون هر یک به مبلغ  75فروش  15/11/1390

 (.)هزینه شرکت می باشد. ریال هزینه حمل آن از طرف فروشگاه پرداخت شد 300.000

 
 سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش
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 ریال از صندوق دفتر 100.000مبلغ ریال( و پست و نامه به  400.000پرداخت هزینه پیک و باربری ) 15/11/1390

 
 

 

 

 

http://www.gheyas.com/
http://www.gheyas.com/


  
   www.Gheyas.com                                                        گروه نرم افزاری قیاس    

37  

 

ریال به شرکت هپکو که در این معامله  230.000عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ  342فروش  30/11/1390

 باشد.قدا دریافت نموده و بقیه نسیه میریال از بهای آنرا ن 40.227.000

 
 باشد.می نصف مبلغ فاکتور نقد و مابقی نسیه
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 سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش

 
رداخت ریال به صورت نسیه از شرکت جهان و پ 300.000عدد تلویزیون هر یک به مبلغ  200خرید  02/12/1390

 ریال هزینه باربری 400.000
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 خزانه داری فرم پرداخت قسمت ثبت هزینه این عملیات را انجام داد. برای پرداخت هزینه باربری می توان از

 
 

 ریال به آقای کبیری  1150000عدد یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ  15فروش   5/12/1390
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 سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش آقای کبیری

 
 

 

 

 فروشگاه خانه کاال به صورت نسیه ریال به 1150000عدد یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ  3و 
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 سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش فروشگاه خانه کاال

 

 
 

در طول هفته انجام داده بود که طی  تنخواه دار مخارج زیر را با دستور رئیس شرکت )رضوی( 10/12/1390

ها  تحویل مسئول صندوق گردید و صندوق دار پس از بررسی خرید ،صورتحساب تنخواه و پیوست فاکتور های خرید

 ده را با تنخواه دار تسویه نمود.و تعیین سرفصل های حساب برای خریدهای فوق مبالغ خرج ش
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 ریال 950000استکان و ....  ،قند ،چای، سفره ،خرید ظروف آشپزخانه -1

 نه (از صندوق سازی نموکار ریال )جهت دفتر 7500000گاو صندوق   -2

 ریال  160.000زونکن و ...  ،منگنه ،تقویم روزنامه، -3

 ریال 950000....  ، وپیچ و مهره اره، پیچ گوشتی، چکش، انبردست، شیشه پنجره، -4

 ریال 80000و نقشه تهران با قاب  50000چوب لباسی  -5

 ریال  200000 به مبلغ پایه عدد چهار 3 و ریال 1200000نردبان فلزی بزرگ  -6

 کار(ریال )جهت دفتر 50.000ریال هزینه نصب آن  1700000پرده کرکره  -7

 )تنخواه دار آقای نیجکو می باشد.(

 
ریال به شرکت جهان بطور علی الحساب طی چک نقدی )پرداخت بدهی  15000000پرداخت مبلغ  18/12/1390

 فروشگاه(

 ت را ثبت نمود.این عملیاتب پرداخت چک  /برای پرداخت چک می توان از زیر سیستم خزانه داری
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( و نقد شدن آن چک در روز بعد 15/11به حساب گذاشتن چک دریافتی از آقای اشرفی )تاریخ  18/12/1390

19/12 

 برای واگذاری چک دریافتی از آقای اشرفی باید از منو خزانه داری فرم دفترچک عملیات مربوط به چک ها انجام

 شود.

 کرده واگذار به بانک نمائید و سپس اعالم وصولی چک را ثبت کنید.به اینصورت که چک مورد نظر را انتخاب 

 :دفترچک 

 .محلی است که لیست و اطالعات چک های دریافتی و پرداختی نمایش داده می شود

 انتخاب فرم دفترچک از منو خزانه داری
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 نوع چک دریافتی:

 خرج شده وجود دارد.و  ، وصول شدهسربرگ نزد صندوق، واگذار شده به بانک 4در قسمت چک ها 

نام محل، شماره چک، تاریخ سررسید، مبلغ چک، تلفن  از لیست  اطالعات آن چک که شامل انتخاب یکی از چک ها

 صاحب چک و توضیحات نمایش داده می شود.

 ، عملیات های به شرح زیر  را میتوان بر روی آن انجام داد.با کلیک بر روی عملیات چک

  وصول صورت می خزانه را انتخاب کرده و با تاییدنک تعریف شده در بانک: باوصول مستقیم چک به ،

 .پذیرد

 چک مورد نظر به بانک واگذار می شودذاری چک به بانک : باانتخاب بانکواگ ،. 

 خرج چک به طرف حساب 

 استرداد به صاحب چک 

 عملیات آخر انجام شده را حذف می کند ذف عملیات آخر:ح. 
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 نوع چک پرداختنی:

 پاس شدهدو سربرگ وجود دارد:در تعهد بانک و در قسمت چک های پرداختنی 

 ، عملیات های به شرح زیر  را میتوان بر روی آن انجام داد:با کلیک بر روی عملیات چک

 :وصول می شود ، چک مورد نظرباانتخاب بانک اعالم وصول چک پرداختنی. 

 می کندعملیات آخر انجام شده را حذف  :حذف عملیات آخر. 
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ریال از شرکت سامسونگ که نصف  1200000دستگاه یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ  20خرید  20/12/1390

 باشد.بهای آن نقدا پرداخت شد و بقیه بها نسیه می

 

http://www.gheyas.com/
http://www.gheyas.com/


  
   www.Gheyas.com                                                        گروه نرم افزاری قیاس    

47  

 

 
 

  سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور خرید

 

 
 کو جهتتوسط هپ ریال 35.000.000اطالع از واریز مبلغ ریال و  200.000پرداخت هزینه حمل به مبلغ  20/12/1390

 خرید کاال در آینده و پرداخت بدهی قبلی به بانک
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 2ال و دریافت چک ریال به فروشگاه خانه کا 230.000عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ  275فروش  23/12/1390

 ماهه از خریدار
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 فروشگاه خانه کاالسند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش 
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ریال ( برگشت شد بهای  230000عدد )هر یک به مبلغ  8از ضبط صوت های فروخته شده به خانه کاال  24/12/1390

 مالیات برگشت شود.( 3آن نقدا پرداخت گردید.)همان نسبت 

 
 سند حسابداری صادر شده بابت مرجوعی فروش
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ریال از فروشگاه محمدی طی چک یک ماهه  100000عدد جاروبرقی هر یک به مبلغ  520خرید  25/12/1390

 فروشگاه 
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ریال به شرکت هپکو که  در این معامله قسمتی از  88297عدد آبمیوه گیری هریک به مبلغ  600خرید  25/12/1390

 مابقی به حساب شرکت هپکو گذاشته شد.ریال نقدا و  44.000.000واریزی قبلی )پیش دریافت( و 
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ریال تلفن و  550.000نفت و بنزین و  85.000برق و  200.000ریال هزینه آب  150.000پرداخت مبلغ  27/12/1390

 ریال توسط کبیری بابت قسمتی از بدهی خودش به حساب بانک شرکت. 15000000اطالع از واریز مبلغ 

 
روشگاه به شرکت جهان )تسویه حساب( و در ضمن تسویه حساب با شرکت تکنو پرداخت بدهی ف 27/12/1390

 ایران.
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محاسبه حقوق کارمندان فروشگاه و دفتر ، برای هر کدام از ماه های دی و بهمن و اسفند به شرح زیر  28/12/1390

 است :

محل  نام کارگر ردیف

 اشتغال

اضافه کاری)ساعت  حقوق پایه

) 

 حق بن حق مسکن حق اوالد

 

    اسفند بهمن دی     
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داریوش  1

 رضوی

 200.000 500.000 فرزند 2 100 70 50 6.300.000 فروشگاه

 200.000 500.000 فرزند 2 120 50 30 4.500.000 دفتر آرش جاوید 2

کیانوش  3

 پارسا

 200.000 500.000 فرزند 2 90 45 30 45.000.000 دفتر

 200.000 100.000 فرزند 2 58 35 20 3.600.000 فروشگاه رضا نیکجو  4

بابک آینده  5

 نگر

 200.000 100.000 فرزند 1 87 80 50 3.030.000 فروشگاه

بهرام  6

 دوراندیش

 200.000 100.000 فرزند 1 80 65 50 3.030.000 فروشگاه

مهرنوش  7

 متین

 200.000 100.000 - 100 50 30 3.030.000 دفتر

 

 در ضمن حق بن غیر نقدی به شرح زیر پرداخت خواهد شد  -

ل و به ریا 8.350.000% تا 10ریال می باشد و باالتر از آن مبلغ  یا نرخ  4.850.000نکته ، معافیت مالیاتی تا سقف 

دی و عی% می باشد . در ضمن محاسبه ی 7% بیکاری ( و بیمه کارگر  3% .  20% ) 23% و حق بیمه کارفرما 20مازاد آن 

) عیدی . تهیه و ثبت اسناد حسابداری الزم . 90ماهه  3باز خریدی کارکنان دور اندیش و متین قرار دادی اند ( برای 

 برابر حقوق پایه خودش پس از کسر مالیات ( 2هر کارمند 

 

 حقوق و دستمزد 

 : کارگاهها فرم

 میشود. استفاده شرکت در موجود کارگاههای تعریف برای  کارگاهها فرم

 جهت تعریف کارگاه مراحل زیر را انجام دهید:

 در بخش حقوق و دستمزد فرم کارگاهها را انتخاب کنید. .1
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نه را کلیک و اطالعات کارگاه را وارد و تایید کنید. از گزینه حذف برای حذف کارگاه و گزی "جدید"آیکن  .1

 استفاده کنید.ویرایش نیز برای تصحیح  و ویرایش کارگاههای موجود میتوانید 
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 فرم محلهای خدمت

 فرم محلهای خدمت  برای تعریف مکانهایی که شرکت وجود دارد استفاده میشود.

 جهت تعریف محل خدمت مراحل زیر را انجام دهید:

 در بخش حقوق و دستمزد فرم محل خدمت را انتخاب کنید. .1
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کنید. از گزینه حذف برای حذف محل خدمت  را کلیک و اطالعات محل خدمت را وارد و تایید "جدید"آیکن  .2

 و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح  و ویرایش محلهای خدمت موجود میتوانید استفاده کنید.

 

 
 

 فرم کارمندان
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 فرم کارمندان  برای تعریف کارمندها  استفاده میشود.

 جهت تعریف کارمندان مراحل زیر را انجام دهید:

 ارمندان را انتخاب کنید.در بخش حقوق و دستمزد فرم ک .1

 
، مشخصات فردی 1را کلیک و اطالعات کارمند را وارد )در هر سه تب کناری مشخصات فردی  "جدید"آیکن  .2

 ، مشخصات سازمانی و فیلدهای مالیاتی اطالعات را تکمیل کرده( و تایید کنید.2

 ویرایش اطالعات کارمند  میتوانیداز گزینه حذف برای حذف کارمند و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح  و 

 استفاده کنید
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 فرم حکم کارمندان

 فرم حکم کارمندان  برای تعریف حکم حقوقی کارمند استفاده میشود.

 جهت تعریف حکم کارمندان مراحل زیر را انجام دهید:

 در بخش حقوق و دستمزد فرم حکم کارمندان را انتخاب کنید. .1
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د و اطالعات حقوقی کارمند )دستمزد روزانه، اضافه کار و مزایا و...( را وار را کلیک و "جدید"آیکن  .2

د و تایید کنید. در تب آیتمهای اضافی میتوانید فیلدهای دلخواهی که در حکم وجود ندارد را وارد کنی

 مشخص کنید که از حقوق کارمند کسر گردد یا اضافه شود.

نه ویرایش نیز برای تصحیح  و ویرایش اطالعات حکم از گزینه حذف برای حذف حکم کارمند  و گزی 

 کارمند  میتوانید استفاده کنید.

 

 

 فرم ثبت کارکرد

 فرم ثبت کارکرد  برای تعریف کارکرد کارمندان استفاده میشود.

 جهت ثبت کارکرد کارمندان مراحل زیر را انجام دهید:

 در بخش حقوق و دستمزد فرم ثبت کارکرد را انتخاب کنید. .1
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یید اطالعات مربوط به کارکردها را انتخاب کنید  و کارکرد را  در جدول سمت چپ برای هر کارمند ثبت نما .2

 با استفاده  از گزینه های درج در همه سطرها یا درج در سطر جاری  و سپس ثبت اطالعات را بزنید.
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 فرم صدور فیش حقوقی

 حقوقی کارمندان استفاده میشود.فرم صدور فیش حقوقی  برای محاسبه و صدور فیش 

 جهت صدور فیش حقوقی کارمندان مراحل زیر را انجام دهید:

 در بخش حقوق و دستمزد فرم صدور فیش حقوقی را انتخاب کنید. .1
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از جدول سمت راست کارمندان را انتخاب کرده و گزینه محاسبه انتخاب شده ها یا محاسبه همه را  .2

 میزنیم.
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 فرم صورتخالصه

فرم صورتخالصه  جهت صدور سند حسابداری برای کارمندانی که فیش حقوقی برایشان صادر شده، استفاده 

 میشود.

 جهت مشاهده فرم صورتخالصه مراحل زیر را انجام دهید:

 .در بخش حقوق و دستمزد فرم صورتخالصه را انتخاب کنید .1
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میتوانید صورتخالصه تعریف کنید و اطالعات سال  "جدید"در تب لیست صورتخالصه ها با کلیک روی گزینه  .2

 و ماه فیشهای حقوقی را وارد کرده و تایید نمایید. همچنین میتوانید صورتخالصه های موجود را حذف یا

 ویرایش نمایید.
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که هنوز سند حسابداری صورت خالصه ی یدر تب ریز صورتخالصه در جدول سمت راست )لیست فیشها .3

( فیشهای حقوقی ثبت شده در بازه زمانی صورتخالصه را میتوانید مشاهده می کنیدصادر نشده است را 

 مشاهده کنید. 
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میتوانید فیشهای مورد نظرتان را انتخاب کنید تا به جدول سمت چپ )لیست   با استفاده از دکمه های   .4

 فیشهای این صورتخالصه( وارد نمایید و صدور سند حسابداری را بزنید تا سند حسابداری صادر شود.
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ان ) به عنوریال برای کارکنان  4.000.000خرید مقداری  مایحتاج ) آجیل ، شیرینی ، ...( به مبلغ  28/12/1390

 ریال مرغ و گوشت به عنوان حق بن کاال به تنخواه دار .  1.400.000کمک مخارج عیدی ( و خرید معادل 

 دان فروشگاه ) آینده نگر ( و مبلغریال به یکی از کارمن 800.000اسفند آقای رضوی معادل مبلغ  29در  .5

بابت حقوق معو.قه اسفند ماه بدهکار است ولی  به یکی از کارمندان اداری ) کیانوش پارسا ( 700.000

 مابقی پرداخت می شود ) از حساب بانک (
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 ریال از فروشگاه خارج 1.000.000رضوی یکی از اثاثیه فروشگاه را برای مصرف شخصی به مبلغ  آقای 29/12/1390

 نمود که به حساب بدهکاری ایشان منظور شد .
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و تسویه حساب تنخواه دار با صندوق اطالع از تسویه حساب فروشگاه از شرکت رویا  از صندوق .  29/12/1390

 مبالغ .فروشگاه و تحویل باقی مانده 
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