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ًشم افضاس حساتذاسی اتضاس ّای هَسد ًیاص تشای عثمِ تٌذی ٍ هحاسثات ٍ ّوچٌیي اتَهات کشدى خیلی اص پشٍسِ ّای
حساتذاسی سا تشای پیص تیٌی ّای اهَس هالی یک ضشکت یا فشٍضگاُ اسائِ هیکٌذ.
تشای تحمیك دس هَسد تاسیخچِ پیذایص اٍلیي سیستن ّا ٍ ًشم افضاسّای حساتذاسی تایذ تِ سال  0661سجَع کٌین کِ دس آى
صهاى سضتِ کاهپیَتش دس داًطگاّْا ٍجَد ًذاضت ٍ تٌْا یک هشکض آهَصضی دس تْشاى تِ ًام هشکض کاهپیَتش ضْیذ ضوسی پَس دس
هیذاى ًٍک خیاتاى تشصیل دس ایي سضتِ داًطجَی آصاد هی پزیشفت ٍ آهَصش هی داد.
اص اًجایی کِ سایاًِ یک ٍسیلِ سشیع ٍ دلیك ٍ حساتگش تَد افشادی کِ دس سضتِ ّای تشًاهِ ًَیسی تحػیل هیکشدًذ سعی
کشدًذ تشًاهِ ّایی تٌَیسٌذ کِ دس اهَس حساتذاسی ٍ هالی هَسد استفادُ لشاس گیشد ٍ عولیات حساتذاسی ٍ هحاسثات سا تیطتش ٍ
دلیك تش اًجام دّذ.
 پیدایش اولین نرم افسار حسابداری در ایران:
تِ عَس دلیك ًوی تَاى گفت کِ ٍالعا اٍلیي تشًاهِ حساتذاسی ٍ هالی سا چِ کسی ًَضتِ ٍ ًام آى چِ تَدُ است .اها تِ جشات
هی تَاى گفت اٍلیي ًشم افضاس حساتذاسی ًَضتِ ضذُ دس ایشاى ،دس سالًَ 0661ضتِ است کِ فمظ ثثت سٌذ حساتذاسی ٍ
دفتش سٍصًاهِ ٍ دفتش کل ٍ دفتش تفضیلی ٍ یک تشاص آصهایطی  4ستًَی داضت .حجن ایي ًشم افضاس حذٍدا  1 / 0۰هگاتایت تَدُ
ٍ تٌْا سٍی یک دیسکت فالپی جا هی گشفت ٍ تِ سایگاى دس اختیاس ّوِ لشاس داضت ایي ًشم افضاس حذٍدا  ۴سال تسیاس هعشٍف
تَد ٍ هَسد استفادُ ضشکتْا ،افشاد ٍ ساصهاى ّا هختلفی لشاس گشفت تَد.
تعذ ّا افشاد حمیمی ٍ حمَلی دیگشی ّن ٍاسد عشغِ تشًاهِ ًَیسی حساتذاسی ضذُ ٍ ًشم افضاسّای حساتذاسی جذیذی سا
تحت سیستن عاهل ٍ ٍ DOSیٌذٍص تِ تاصاس اسائِ کشدًذ .اص آى سال ّا تا تِ اهشٍص ًشم افضاس ّای صیادی ٍاسد تاصاس کاس ضذُ اًذ
کِ ّش کذام تِ ًَتِ خَد هضایا ٍ ًَالػی داضتِ ٍ هطتشیاى خاظ خَد سا دس تاصاس کاس کسة کشدُ اًذ .دس تیي ّوِ ایي ًشم افضاس
ّای حساتذاسی ً ،شم افضاس حساتذاسی ٍ هالی یکپاسچِ پاسهیس تشای اٍلیي تاس دس سال ٍ 0611اسد تاصاس ضذ ٍ اص ّواى سال
ّای ًخست تَاًست جایگاُ خَتی سا تیي ًشم افضاسّای دیگش پیذا کشدُ ٍ تِ خَتی پاسخگَی ًیاص کاستشاًص تاضذ
 انواع نرم افسار حسابداری :
ّش کذام اص ًشم افضاس ّایی کِ ٍاسد تاصس ضذًذ داسای کاسائی ٍ هضایا ٍ هعایة هختلفی تَدًذ .پذیذ آٍسًذگاى ًشم افضاس ّای
حساتذاسی ایي ًشم افضاسّا سا تِ چٌذ دستِ تخػػی تمسین هیکٌٌذ:
 .0سیستن حساتذاسی هالی
 .2سیستن حساتذاسی اًثاس یا اًثاسداسی
 .6سیستن خشیذ ٍ فشٍش ٍ غذٍس فاکتَس
 .4سیستن تاًک ٍ غٌذٍق ٍ عولیات چک
 .5سیستن حساتذاسی حمَق ٍ دستوضد
...............ٍ .6

ٍلتی تواهی ایي سیستن ّا دس یک پکیج جوع هیطًَذ ٍ تا ّن استثاط داسًذ تِ اى سیستن حساتذاسی یکپاسچِ هیگَیٌذ .ضوٌا
ضشکت ّا ٍ افشاد هیتَاًٌذ ّش کذام اص سیستن ّا سا ّن تِ غَست جذاگاًِ تْیِ کٌٌذ.
دس تحث کاسائی ایي تشًاهِ ّای حساتذاسی ًکتِ تسیاس هْن ٍ لاتل تَجْی ٍجَد داسد ٍ آى ایي است کِ هتاسفاًِ دس عشاحی ٍ
تشًاهِ ًَیسی اکثش ایي تشًاهِ ّا استاًذاسد ّای حساتذاسی دٍتل یا دٍ عشفِ سعایت ًطذُ فلزا ًویتَاى اى سا تشای ضشکت
ّایی کِ هیخَاّي دس اًتْای کاس سال هالی دفاتش لاًًَی خَد سا سٍی ًشم افضاس حساتذاسی تحشیش ٍ تشای سسیذگی تِ اداسُ
داسایی ٍ تطخیع هالیات اسائِ دٌّذ  ،هَسد استفادُ لشاس داد ٍ .تِ ایي تشًاهِ ّای حساتذاسی فشٍضگاّی یا تاصاسی هیگَیٌذ ٍ
فمظ تا دیذ گاُ غذٍس فاکتَس تشای هطتشیاى ،کٌتشل هاًذُ حساب هطتشیاى  ،چک ّای غادس ضذُ ٍ کٌتشل هَجَدی غٌذٍق ٍ
کاالی اًثاس ًَضتِ ضذُ اًذ ٍ الثتِ تشخی اص ایي ًشم افضاسّای حساتذاسی ّوِ ایي استاًذاسد ّای حساتذاسی سا سعایت ًوَدُ اًذ
ٍ ّن داسای دفاتش لاًًَی ٍ دٍتل تَدُ ٍّن تا دیذگاُ فشٍضگاّی ٍ تاصاسی ًَضتِ ضذُ اًذ.

 چرا باید از نرم افسار های حسابداری مالی استفاده کنیم؟
تِ عَس عثیعی ،صهاًی کِ یک کسة ٍ کاس تَسظ تیص اص یک ًفش اداسُ هی ضَد ٍ تعذاد فعالیتْا ٍ عولیات حساتذاسی ضشکت
صیاد هیطَد ،یک سیستن هستٌذ ساصی هعاهالت هَسد ًیاص است تا اعویٌاى حاغل ضَد کِ توام عَاهل ّضیٌِ ٍ دسآهذ تِ
خَتی هَسد تشسسی لشاس هیگیشد.
ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ تَسعِ تکٌَلَطی ٍ لضٍم استفادُ تْیٌِ اص تواهی اهکاًات ٍ صهاى هَجَد تشای داضتي یک سلاتت کاهل
دس تاصاس کاس هیتَاى تِ کاسایی ّای هفیذ ٍ هَثش اص لثیل سشعت ٍ دلت ًشم افضاس ّای حساتذاسی هالی تکیِ کشد.
تشخی اص هضایای عوَهی استفادُ اص ًشم افضاس ّای حساتذاسی اص لثیل هیثاضٌذ :
 .0سشعت العول ٌّگام ٍسٍد دادُ ّا ٍ اعالعات اٍلیِ حساتذاسی ٍ ّوچٌیي تْیِ گضاسضات هالی ٍ عثمِ حساتْا دسیک
ًشم افضاس حساتذاسی تسیاس تاالتش اص اًجام ایي عولیات تِ غَست دستی هیثاضذ.
ً .2شم افضاس ّای حساتذاسی تش اساس استاًذاسد ّا ٍ سٍیِ ّای حساتذاسی تشًاهِ ًَیسی ضذُ اًذ تٌاتشایي ٌّگام تْیِ
گضاسضات هالی ٍ تلخیع دادُ فمظ عثك ایي استاًذاسدّا عولیات اًجام هیگیشد ٍ عولیات هزتَس اص غحت ٍ دلت
تاالیی تشخَسداس ّستٌذ.
ً .6شم افضاس ّا تِ دلیل عشاحی ٍ تشًاهِ ًَیسی کِ داسًذ تِ هحض ٍسٍد اعالعات هی تَاًٌذ گضاسش ّای هالی سا دس
اختیاس هذیشیت لشاس دٌّذتا دس اتخار تػویوات آتی هذیشیتی هَسد استفادُ لشاس گیشًذ.

