
 شنایی با نظام نوین مالی دانشگاهآ

 معرفی نظام نوین مالی

م تَسؼِ ثش تـییش سٍش ثَدجِ سیضی اص ثشًبهِ ای ثِ سهبًَى ثشًبهِ چْب 811ٍ 831دس ایشاى هَاد 

پضضکی دس اجشای هَاد ائیي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی اص سبل ػولیبتی تبکیذ گشدیذُ است .داًطگبّبی ػلَم 

اهذاهبتی دس خػَظ تـییش هجٌبی حسبثذاسی اص ًوذی تؼذیل ضذُ ثِ هجٌبی تؼْذی غَست دادُ  11

اًذکِ دسایي صهیٌِ داًطگبُ ػلَم پضضکی کبضبى پس اص ثستش سبصی الصم اجشای آصهبیطی ایي طشح سا 

 8811ضشٍع هی ًوبیذ. تب هجل اص دِّ  18ی اى سا اص اثتذای سبل طی سٍصّبی اتی ضشٍع ٍ اجشای هطؼ

ًوَدًذ. دس ایي  هیالدی توبهی کطَسّب اص هجٌبی ًوذی ثشای گضاسضگشی ثخص ػوَهی استلبدُ هی

تَاى ثِ  ّب ایجبد ضذ کِ اص آى جولِ هی ّبیی دس ساثطِ ثب ػولکشد دٍلت صهبى دس سطح جْبى ًگشاًی

 هَاسد ریل اضبسُ ًوَد:

 هیضاى سضذ كؼبلیت ّبی دٍلتی •

 اكضایص اًجَُ ثذّی ّبی دٍلت ّب •

 ًیبص ثِ اكضایص ضلبكیت ٍ پبسخگَیی ثِ ضْشًٍذاى دسثبسُ كؼبلیت ّبی دٍلت ّب •

 پشسص دسثبسُ هبّیت اطالػبت اسائِ ضذُ تَسط دٍلتْب ثشای کوک ثشای ثِ اتخبر تػوین هٌبست •

َع اًوالة دس حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی ثخص ػوَهی ثَجَد ای ثشای ٍه ثِ ّویي جْت تـییشات كضایٌذُ

آهذ ٍ ًْبدّبی تذٍیي کٌٌذُ استبًذاسدّبی حسبثذاسی ثخص ػوَهی دس کطَسّبی تَسؼِ یبكتِ 

 ثَجَد آهذًذ.

 

 حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟ 

( غـشكـبً هؼبهالتـی کـِ دس ثشگیشًذُ دسیبكت ٍ  Cash basisدس حسبثذاسی ًوذی )  •

گشدًذ، ثذٍى ایٌکِ دس طی دٍسُ ّیچگًَِ  ثبضٌذ دس دكبتش هٌؼکس هی پشداخت ٍجِ ًوذ هی

ّبی ضشکت غَست  ّب یب هجبلؾ پشداخت ًطذُ ٍ هطبلجبت یب ثذّی تالضی ثشای ثجت غَستحسبة

 گیشد.
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ّب ٍ  ی، اسائـِ اطالػبتی دسثبسُ دسیبكتّبی هبلـ دس ایي سٍش ّـذف اٍلیِ اص تْیِ غَست •

 ثبضذ. ّبی ٍجِ ًوذسبصهبى، طی دٍسُ هبلی هَسد ًظش هی پشداخت

ّبی دٍلتی ٍ ٍاحذّبیی کِ هٌبثـغ ٍسٍدی آًْـب دس هبلت  ایي سیستن اؿلت دس سبصهبى •

ثَدجـِ تخػیع یبكتِ ٍ ػوالً تلبٍتی ًیض ثیي دسآهذّبی ًوذی ٍ تؼْذی ٍجَد ًذاسد، هَسد 

 گیشد. تلبدُ هشاس هیاس

 

 های روش نقدی اشکاالت و نارسایی

 ّب . ػذم اهکبى اسصیبثی ػولکشد هذیشیت سبصهبى •

 ػذم اًطجبم سٍش هزکَس ثب استبًذاسدّبی حسبثذاسی . •

 ّب . ثٌذی جبهغ هجتٌی ثش كؼبلیت ػذم ٍجــَد ًـظـبم ثَدجِ •

 ّبی ؿیش ًوذی . گزاسی ػذم اهکـبى ثجـت غحیح ٍ کبهل تْبتشّب ٍ سشهبیِ •

 ػذم سػبیت اغــل تطبثن دس آهذ ٍ ّشیٌِ ٍ ػذم ثجت کبهل هطبلجبت ٍ تؼْذات . •

ّب ٍ كؼبلیتْبی اًجبم  ػذم ٍجـَد استجبط هٌطوی ثیي هٌبكغ حبغل اص ثکبسگیشی داسایی •

 ّب . ضذُ ثب ّضیٌِ

ّب ثِ ػٌَاى جشیبًبت ًوذی  گزاسی بم دسیبكتی اص هحل سشهبیِثٌذی سَد سْ طجوِ •

 ّبی ػولیبتی . حبغل اص كؼبلیت

ّبی خـبظ، ثشاسبس ًَع سٍیـذاد ٍاهـغ ضـذُ ثِ  ّب ٍ پشداخت ثٌـذی ثشخی اص دسیبكت طجوـِ •

 ػَؼ هبّیت دسیبكـت ٍ پشداخـت اًجـبم ضـذُ .

دس ٍظبیق ٍاحذّبی هتٌَع هبلی، اػن اص اضکبالت سبختبس سبصهبًی ٍ ػذم ٍجَد یکپبسچگی  •

 سیـضی . ّبی اجشایـی، کٌتشلی، حسبثشسی ٍ ثَدجـِ سیستن

ػذم َّضوٌذی سیستن هبلی ٍ دس ًتیحِ ػذم اهکبى اػوبل هذیشیت ًوذیٌگی ٍ هذیشیت  •

 ّضیٌِ .



) ایي اهش ثکبسگیشی ثْیٌـِ هٌبثغ دسخذهت سسبًی هَثشتش ثِ ضْشًٍذاى سا ثب هبًـغ جـذی  •

 َاجِ هی ًوبیذ. (ه

هوبًؼت اص استوشاس سیستن کٌتشل داخلی هٌبست ٍ ػذم اهکبى اًؼکبس ٍاهؼی ٍضؼیت هبلی ٍ  •

ّب تب صهبى  ّب ٍ ثذّی ای اص داسایی ًتبیـج ػولکـشد ضْشداسی، ثذلیل ػذم اًؼکبس ثخص ػوذُ

 .ّب ّبی ًوذی دس دكبتش ٍ گضاسش ختدسیبكت یب پشدا

 

 مبنای تعهدی )کامل(

دس هجٌبی تؼْذی کبهل، دساهذّب صهبًی، ضٌبسبیی ٍ دس دكبتش حسبثذاسی هٌؼکس هی گشدًذ کِ تحػیل 

هی ضًَذ یب تحون هی یبثٌذ. دس ایي هجٌب، صهبى تحػیل یب تحون دساهذ، ٌّگبهی است کِ دساهذ ثِ 

یي غَست هطؼی هطخع هی ضَد یب ثش اثش اداهِ خذهبت حبغل هی گشدد. لزا صهبى ٍغَل ٍجِ دس ا

سٍش هَسد تَجِ هشاس ًوی گیشد ثلکِ صهبى تحػیل یب تحون دساهذ دس ضٌبسبیی ٍ ثجت دساهذ اّویت 

داسد. ّوچٌیي دس ایي هجٌب، صهبى ضٌبسبیی ٍ ثجت ّضیٌِ ّب، صهبى ایجبد ٍ یب تحون ّضیٌِ ّبست ٍ 

ی تحَیلی ٍ یب  صهبًی کِ کبالیی تحَیل هی گشدد یب خذهتی اًجبم هی ضَد، هؼبدل ثْبی توبم ضذُ کبال

 خذهت اًجبم یبكتِ، ثذّی هبثل پشداخت ایجبد هی ضَد 

 

 مزایای مبنای تعهدی 

 دستیبثی سشیغ ثِ اطالػبت جبهغ، کبهل ٍ دهین اص ٍضغ هَجَد سبصهبى . •

 اهـکـبى تطخیـع لــضٍم خـشج کـشد، ثـشاسـبس اطالػـبت غحیـح اص هٌبثـغ ٍ ًیبصّـب . •

سیضی ثشای  هطخع ضذى هیـضاى دسآهذّـبی ٍغـَل ًطذُ ّش دٍسُ هبلی ٍ اهکبى ثشًبهِ •

 ٍغَل آًْب .

ّبی ّش دٍسُ ) اػن اص ًوذی ٍ  دستشسی ثِ اطالػبت دهیوتـش ٍ کبهلتـش اص دسآهذّب ٍ ّضیٌِ •

 ؿیش ًوذی ( .



ِ ثشای ٍسٍد ثِ ثحـث ّب ٍ ػولکشد آًْب ٍ دس ًتیجِ ایجبد صهیٌـ اهکبى ایجبد استجبط ثیي ّضیٌِ •

 ثَدجِ ػولیبتی .

اهکبى تؼییي ًوطـِ سش ثِ سش دسآهذ ٍ ّضیٌِ دس ّش دٍسُ، ثب هوبیسِ دسآهذّب ٍ  •

 ّبی ّـش دٍسُ ٍ ًتبیـج حبغل اص تْبتـش آًْب . ّضیٌِ

 ّبی دٍسُ . اهکبى هحبسجِ ٍ ثجت استْالکبت ثِ ػٌَاى ّضیٌِ •

 ّبی هذیشیتی . ضی ٍ اػوبل کٌتشلسی دستشسی ثِ اطالػبت الصم جْت ثشًبهِ •

 اهکبى تؼییي هیوت توبم ضذُ ّش پشٍطُ ثب استلبدُ اص اطالػبت سیستن حسبثذاسی . •

اهکبى سٌجص دهیوتـش تٌبست ٍاحذّبی پطتیجبًی ثب ٍاحذّبی ػولیبتی ٍ تؼییي تٌبست الصم  •

 ثیي آًْب ٍ ّوچٌیي اسصیبثی سٌَاتی آًْب .

ّب ٍ اسصیبثی ػولکشد ایطبى دس  هسئَلیي ٍ هذیشاى سبصهبىپزیشی  اهکبى سٌجص هسئَلیت •

 پبیبى ّش دٍسُ ٍ دس سطَح هختلق سبصهبًی .

ّبی دس اختیبس سبصهبى ثب ثجت ٍ ضجط  ّب ٍ داسایی اطالع اص هیضاى ٍ اسصش هَجَدی •

ّبی ثبثـت اص هجـیـل اهـَال، هبضیـي آالت ٍ تجْیــضات دس  ّبی جٌسی ٍ داسایــی هَجَدی

 ن حسبثذاسی.سیست

ّـبی تحػـیـل ضـذُ اػـن اص خـشیـذ یب ٍاگـزاسی  اهکـبى اسصیـبثـی ٍ اًؼکـبس کلیـِ داسائـی •

 ثبثـت سبیش حوَم سبصهبى، ثشاسبس هجبًی هشثَطِ .

ّـبی سـبصهبى اص ًظش  اهکبى هوبیسِ ٍضغ هَجَد ثب ٍضغ هطلَة ٍ تٌبسـت آى ثب هأهَسیت •

 ّب ٍ خذهبت اسائِ ضذُ . هٌبثغ، داسایی

گیشی ٍ  سیضی ٍ تػوین ّبی هبلی غحیح تش ٍ دهیوتشی سا جْت ثشًبهِ اطالػبت ٍ گضاسش •

 دّذ . دیگش ػولیبت اجشایی دس اختیبس هذیشاى هشاس هی

ّبی ٍاهؼی هتؼلن ثـِ  ت اًتلبػی ٍاثستِ ثِ دٍلـت، تؼییي دسآهذّـب ٍ ّضیٌـِدس هؤسسب •

ّبی هبلـی ٍ ٍضـغ هبلـی ٍاهؼـی دس پبیـبى سبل،  دٍسُ هبلی ٍ ثکبسگیشی ًتیجِ غحیـح كؼبلیت

 پزیش است . تٌْـب ثـب ثـِ کبسگیشی هجٌبی تؼْذی اهکبى



 های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی  ارجحیت

 هبثلیـت اػتوـبد هطلَثتـش اطالػبت . •

 ثشخـَسداسی اص کبسآیـی ٍ کیلیت هٌبسجتـش ٍ هبثلیـت كْـن ثْتـش . •

 ّبی صهبًـی . گیـشی اًؼکبس اطالػبت هشتجط ٍ هٌبسجتـش ثشای تػوین •

ّبی هبلی تْیِ ضذُ هبثلیـت هوبیسـِ ثْتـشی داسد ٍ اطالػبت آى ثِ حـذی ضلبف  غَست •

گیـشی سا ثشای کلـیـِ هسئَلیي ٍ خػَغبً دست اًذسکبساى اهَس هبلی ٍ  است کِ تػوین

 ًوبیذ تـش هی تـش ٍ ضلبف حسبثذاسی سبصهبى سٍضي

 ّبی هبلی تْیِ ضذُ . کبسآیی ثیطتش ػٌبغش حسبثذاسی دس غَست •

 ّبی هبلی تْیِ ضذُ . هبثلیت هوبیسِ ثْتش غَست •

ّبی سیستن هبلی ًوذی ثِ ضشح ریل  ًبسسبئیتَاى گلت کِ اّن هطکالت ٍ  لزا ثطَس خالغِ هی

 است :

سیستن حسبثذاسی ًوذی كبسؽ اص استوشاس سیستن کٌتشل داخلی هٌبست دس اًؼکبس ٍاهؼی  •

ّب تب  ّب ٍ ثذّی ای اص داسایی ٍضؼیت هبلی ٍ ًتبیج ػولکشد ضْشداسی است؛ صیشا ثخص ػوذُ

 گشدد . هٌؼکس ًویّب  ّبی ًوذی دس دكبتش ٍ گضاسش صهبى دسیبكت یب پشداخت

ثِ تجغ ػذم َّضوٌذی سیستن حسبثذاسی ًوذی، دس ایي سیستن اػوبل هذیشیت ًوذیٌگی ٍ  •

سسبًی هؤثشتش  هذیشیت ثش ّضیٌِ اهکبًپزیش ًجَدُ ٍ دس ًتیجِ ثکبسگیشی ثْیٌِ هٌبثغ دس خذهت

 ثِ ضْشًٍذاى ثب هبًغ جذی هَاجِ است .

سچگی دس ٍظبیق ٍاحذّبی هتٌَع ثخص هبلی اػن اضکبالت سبختبس سبصهبًی ٍ ػذم ٍجَد یکپب •

سیضی ًیض اص هسبئل ٍ هطکالت هبثل اػتٌب دس  ّبی اجشایی، کٌتشلی، حسبثشسی ٍ ثَدجِ اص سیستن

 سیستن حسبثذاسی ًوذی است

 


