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 چکیده

 یروش ها ایها  هیرو نیبا رشد و گسترش ا انیمطرح بوده و در طول سال یهمواره در حسابدار یکم یو روش ها اتیاضیاستفاده از ر

تعامل بوده است و  ن،درینو  یها هیروش ها و رو نیبا ا زین ی،حسابداریمرتبط با علوم مال یدانشها ریو استفاده از آنها در سا یحسابدار

 رییتغ یو اقتصاد ی،اجتماعیاسیس راتییدر طول زمان متناسب با تغ یتجار تیفعال طیکه مح ییآنجا از.را تجربه نموده یریچشمگ راتییتغ

 ن،کارکردیبوده است .بنابرا رییاز تغ ری،ناگزیانسان به اطالعات حسابدار یازهاین نیجهت تام راتییتغ نیدر واکنش به ا زین ینموده ،حسابدار

همواره در  یکم یو روش ها اتیاضیر.همانطورکه گفته شد مذکور مشخص شود راتییبا تغ تناسبم دیاز زمان با یدر هر مقطع یحسابدار

 نیبا ا یحسابدار یمختلف مرتبط با امورمال یها و روش ها و استفاده آنهادر دانش ها هیرو نیکاربرد داشته اند که با توسعه ا یحسابدار

 یاز روش ها تفادهرا با مفهوم اس یحسابدار یمهندس کردیتوان رو یم بیترت نیبه خود شده است.بد یراتییشاهد تجربه تغ زیروش ن

 .مطرح نمود یدر حسابدار یاضیو ر یمهندس

 

 مهندسی حسابداری ، اطالعات ، سیستم  :یدیکلکلمات 

 

 مقدمه

و استفاده از اطالعات داشته و  یبه حسابگر ازین ندهیآ ینیب شیگذشته و پ عیوقا یابیارز یبشر از آغاز خلقت تاکنون برا

 یخود شکل م یتجار تیفعال طیمح ریو استفاده از اطالعات است که تحت تاث یانسان به حسابگر ازیمحصول ن یدارد.حسابدار

 ستمیکننده در س نییتع یهر جامعه عامل یمال یبه فضا دنیبخش تیشفاف ،بایعاتاطال ستمیس کیبه عنوان  ی.حسابدارردیگ

بوده که  لیو تحل زی, ارائه نمودن تجه یاطالعات مال رهیبه مفهوم ثبت و ذخ یحسابدار[1.]باشد یآن م یو اجتماع یاقتصاد

 یم حیدرست و صح یریگ میشرکت مورد نظر به منظور تصم ایسازمان و  رانیبه دست آمده به صورت گزارش به مد جهینت



 

 

 انی, به عالوه جر یمال یها ییها , دارا ی, بده یکنترل سالمت مال یروش برا نیتوان بهتر یرا م یحسابدار یباشد به طور کل

و  ی, تجرب کیزیو ف یاضیر یشیآزما یداوطلبان گروه ها یحسابدار یدر مشاغل و کسب و کار عنوان کرد در رشته ها ینقد

 وروش ها  نیکاربرد داشته اند که با توسعه ا یهمواره در حسابدار یکم یو روش ها اتیاضیر ندینما یم لیتحص یعلوم انسان

 یبرا .به خود شده است یراتییشاهد تجربه تغ زیروش ن نیبا ا یحسابدار یور مالمختلف مرتبط با ام یاستفاده آنها در دانش ها

 یو واگرا به حسابدار یاز اطالعات پراکنده ذات یناش یبه جامعه در مقابل فشارها ییاداره و کنترل موثر سازمان ها و پاسخگو

 یاضیاست در علم ر یخود مولفه ا زین یریو اندازه گ یریبر سنجش و اندازه گ یاست مبتن یرشته علم کی یحسابدار.است ازین

جهت  یدر حسابدار یاضیر یاز روشها استفاده[2.]توان بهره برد یم یفیو ک یمتعدد کم یبه آن از روش ها یابیدست یکه برا

 .است ریاجتناب ناپذ ی،امر یاطالعات یمحتوا تیفیو ارتقاء ک یریتحقق اصل سنجش و اندازه گ

 

 مطالعه ادبیات 

مرتبط  یدادهایو رو یقرارداد یبرآورد ارزش ها یمورد استفاده برا یاز قواعد و روش ها یمجموعه ا :یحسابدار یها یخط مش

شامل آن گروه ا   یحسابدار یروش ها ایها  هیرو :یحسابدار یها هیرو. است دهیگرد فیتعر یمال یبا نحوه ارائه صورت ها

 تیو وضع اتیعمل جیو گزارش نتا یمال اتیها،معامالت و عمل تیانواع مختلف فعال یاست که نحوه حسابدار  یحسابدار میمفاه

 یم ینیب شیرا پ یگذار هیداده ها عملکرد سرما یابیو ارز یگران با جمع آور لیتحل گران: لیتحل. کند یرا مشخص م یمال

آن پروژه و  افتنی انیپا ایانجام  وهیش ایشرکت دارد  تیفعال ایپروژه  کیاست که فعاالنه در  یسازمان ایشخص  :نفعیذ. کنند

 .گذارد یم ریاو تاث انیز ایبر سود  تیفعال

 

 یحسابدار یمفهوم مهندس

 یاضیر یکاربرد روش ها یبه معن یو حسابدار یمهندس نیاست که در خصوص ارتباط ب یدیمفهوم جد یحسابدار یمهندس

است و مقصود  یریاندازه گ یحسابدار یاز مشخصه ها یک.یمطرح شده است تیریمد یو حسابدار یدر حوزه حسابدار یو کم

 یحسابدار[2.]باشد یم یو معامالت براساس قواعد منظم و منطق دادهایاء،رویمنظور نمودن اعداد و ارقام به اش یریاز اندازه گ

 یابیدست یکه برا یاضیاست در علم ر یخود مولفه ا زین یریو اندازه گ یریبر سنجش و اندازه گ یاست مبتن یرشته علم کی

 یرا فراهم نم ازیخود اطالعات مورد ن یبه خود زین یمقدار یتوان بهره برد .روش ها یم یفیو ک یبه آن از روش متعدد کم

 یکه بتوانند اثرات ناش یمناسب را انتخاب و به کار برند بطور یحسب مورد روشها ردیبا تیریمدحسابداران  رانویکنند بلکه مد

در سازمان لحاظ  یبه خوب یرشته ا نیاز تعامالت ب یریرا با بهره گ انیمشتر یازهایشدن و ن ی،جهان یفن آور راتییتغز ا

شرکت  کی،  یو  معامالت مال یعلم بررس یشود حسابدار یکسب و کار محسوب م یاز عوامل مؤثر در بقا یحسابدار[2.]ندینما

 لیتحل یهمکار.باشد یسازمان م رانیگزارشات و ارائه آنها به مد لیو تحل هی، تجز یسازمان بوده و شامل جمع بند ای، تجارت 

 یتجار یبنگاه ها یابیو ارز تیریمد یدر حسابدار یتازه ا یروش ها جادیحسابداران باعث ا نیدانان همچن یاضیر یگران مال

 [3.]نمود یمعرف یاضیو ر یمهندس یرا استفاده از روش ها یحسابدار یمهندس کردیتوان رو یم لیدل نیبه هم دیگرد



 

 

 

 یحسابدار یمهندس خچهیتار

سال قبل از  ۳۶۰۰به  یمدارک کشف شده حسابدار نینخست خیسال قدمت دارد و تار ۶۰۰۰به  کیدر جهان نزد یحسابدار

 .قدمت دارد یبا تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشر یگر،حسابداریگردد. بعبارت د یبرم الدیم

 ی:باستان یها تمدن

بود. معموال کاهنان که قشر  انیفرمانروا ایفرمانروا  اریجامعه در اخت یکه قسمت اعظم ثروتها نیالنهر نیب یباستان یتمدنها در

 یحساب درآمدها و ثروتها ینگارش را بطور اعم و نگهدار فهیدادند و ظ یم لیتشک یرا در سلسله مراتب اجتماع یممتاز

پرداختند،  یم زیاز معامالت شهروندان ن یحال به ثبت برخ نیدر انحصار داشتند و در ع واقعدر  ایحکومت را بطور اخص به عهده 

 ،یحکومت یحساب درآمدها یعالوه بر نگهدار یبرقرار بود و کاهنان سومر یجامع یسومر نظام مال یاز جمله در تمدن باستان

 .کردند یم هرا محاسب یامالک حکومت زانیغالت، تعداد دامها و م یموجود یبه نحو

 :مصر یتمدن باستان

 یساختمان یطرحها یاز آن دارد که در اجرا تیق.م( حکا 5000_525مصر ) یو شواهد بدست آمده از تمدن باستان مدارک

بنا و حمل و نقل  جادیکار هزاران هزار نفر را در امر ا یرویاز ن یریبرقرار بوده که بهره گ یکنترل حسابدار یتمدن، نوع نیا

بر آن تسلط داشتند  انیو روم انیونانیکه  یکرده است، از تمدن مصر در دوران یم سریمنظم، م یالتیدر تشک یمصالح ساختمان

 مانده است. یباق روسینوشته شده بر پاپ یاز حسابها یمتعدد یمجموعه ها زین

 :ونانی یتمدن باستان

دارد. از جمله حساب معبد پارتنون  یحسابدار یاز استقرار کنترلها تیحکا زیباستان ن ونانیو مدارک به دست آمده از  شواهد

 .است یاز ان هنوز هم باق یحک و بخش سیاکروپول نیمرمر یدر لوحه ها

 ی:دیل یباستان تمدن

. در افتیآن زمان رواج  ی. و به سرعت در تمدنهادیابداع گرد یدیدر ل الدیسال قبل از م 700به عنوان واحد پول حدود  سکه

 یگذار هیطال و نقره با رابطه مبادله ثابت پا هیاول بر پا وشیتوسط دار یعیبد ی)نظام پول یو پول ی، نظام مال یازان عصر هخامنش

 شده یگرم مبادله م 5.6به وزن  کیهر  "شکل"سکه نقره به نام  20گرم در مقابل  8.41به وزن  کیشد و سکه دار

 

و به  زیبر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ر یطال به نقره به شکل جامع ومنسجم لیرابطه تبد نیاست و بنابرا 

 .شده است یم یدقت ثبت و ضبط و نگهدار

 :ونانیرم و  یتمدن باستان



 

 

 کیجمعدار،  کیشده است.  یم میحساب جمع و خرج تنظ یوجود داشته و نوع یا شرفتهیپ یباستان حسابدار ونانیرم و  در

از زمان حساب خود را به اربابش  یبه او محول بوده است در مقاطع یگرید ییدارا ایکه محافضت پول  یشخص ایمامور دولت و 

شد  یم هیته یگرید اسیمق ایو پرداختها بر حسب پول، وزن  افتهایاز در یلیفصکار رو فهرست ت نیا یداده است. برا یپس م

دوره  کیدر طول  دهیبه مصرف رس ایفروخته شده و  یکاال ،یبود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداخت یکه جمع آن دو مساو

ادامه  یتا قرون وسط ینوع حسابدار نیشد. ا یم هیبه ارباب تاد دیمانده و با یبود که نزد جمعدار باق ییبعالوه مانده پول و کاال

 .افتی

 :و چهاردهم زدهمیقرن س

حساب بوجود  ینگهدار کیدر تکن یادیز شرفتیپ ،یصنعت و بانکدار ،یو چهاردهم همزمان با رشد بازرگان زدهمیقرون س در

شخص  کی گریو استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که د هیآمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معامالت نس

 .ساخت یرا ضرور یکاملتر یحسابدار ستمیامر ابداع س نیکند و ا رهرا ادا ینتواند امر موسسه بزرگ ییبه تنها

 :قرن شانزدهم

بود که توسط  یدیجد یتئور یاساس رییتنها تغ امد،یبوجود ن یدر حسابدار یادیقرن نوزدهم تحول بن لیاز قرن شانزدهم تا اوا

بستانکار وجود  کی دیدر هر معامله در مقابل هر بدهکار با یتئور نیدر اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس ا یهلند نیاستو

 یحساب یمطرح و لزوم نگهدار هیصاحب سرما یاموال موسسه را از اموال شخص کیتفک رورتض نیهمچن نیداشته باشد. استو

 یستونها جادیرخ داد عبارت بود از ا یفاصله در دفتردار نیکه در ا یگرید راتییعنوان کرد. تغ زیرا ن هیسرما یجداگانه برا

و  دیو مدارک مربوط به معامالت )مانند فاکتور خر داسنا ینیگزیدر دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جا یفرع

 [4.]آن یفروش( به جا

 یحسابدار یمهندسارکان 

 الف.اصل درآمد 

اصل ،درآمد  نیکند.طبق ا یم نییرا تع یمال یدرآمد و ثبت آن در حساب ها و صورت ها ییاصل تحقق درآمد زمان شناسا

 :باشد افتهیتحقق  ریز طیشرا هیشود که کل یم ییشناسا یهنگام

.صورت گرفته باشد یداد و ستد ایمعامله  ● 

.مبلغ درآمد موجود باشد یریاندازه گ یبرا یکاف ینیشواهد ع ● 

.باشد نییقابل تع ریاتکاپذ یمرتبط با درآمد به گونه ا یها نهیهز ● 

.توجود داشته باشد ندهیآن در آ افتیاز در نانیاطم ایشده  افتیوجوه حاصل از معامله در  ● 

 نهیاصل هزب.



 

 

و  نیقوان تیمشابه با رعا نیعناو ایدر قبال تعهد تحت عنوان کمک  نفعیکه بطور قطع به ذ ییعبارتست از پرداخت ها نهیهز

 [6.]ردیگ یمقررات مربوطه صورت م

. کنندیم افتیرا در یخدمات ایوکارها از محصوالت استفاده که کسب افتدیاتفاق م یزمان نهیکه هز کندیم انیب نهیهز اصل

 نیا افتیدر د،یکن افتیرا در یاگر محصول نه،یوجه مقابل اصل درآمد است. درست مثل اصل هز نهیاصل هز گر،یدعبارتبه

اصل وجود  نیا زیخدمات ن افتیدرمورد در بیترتنیهمشده است. به لیشما تحم بر یانهیاست که هز نیا یمعنامحصول به

حساب را بعد از که صورت کندینم یکرد. فرق دیبابت آن پرداخت خواه یانهیهز د،یکنیم افتیرا در یکه خدمات یدارد؛ زمان

 [7.]دیآن را بپرداز ینهیهز دیبا د،یکنیم افتیرا در یمحصوالت ایخدمات  یوقت تیدر نها د،یکن افتیچند هفته در ایچند روز 

 هزینه ها با درآمداصل تطابق پ.

 لیتحص یانجام شده برا یها نهیاز آن است که هز یدارد و حاک دیسود تاک یریاندازه گ ندیها با درآمد بر فرا نهیاصل تطابق هز

 [5.]دیخالص به دست آ انیز ایگردد،با درآمد مربوط مقابله شود تا سود  یم ییکه درآمد شناسا یدر همان دوره ا دیدرآمد با

 شدهتمام یاصل بهات.

 [5.]وقوع ثبت و گزارش شوند خیتمام شده در تار یبه بها دیبا یمال یها دادیرو هیاز آن است که کل یتمام شده حاک یاصل بها

 تینیاصل عث.

 گر،یعبارت داستفاده شود. به یدنیو سنج یواقع ،ینیع یهااز داده دیبا یحسابدار یهاکه در گزارش کندیم انیب تینیاصل ع

 [7.]ارائه شوند تیبر ذهن هیتک نیبا کمتر دیبا یحسابدار یهاو گزارش یحسابدار یهاستمیحسابداران، س

 تیفرض تداوم فعالج.

تدوام و استمرار خواهد داشت و قصد انحالل  ینیب شیقابل پ ندهیموسسه در آ اتیکه عمل کند،یم انیب تیفرض تدام فعال

 [5.]آن وجود ندارد تیتوقف فعال ایموسسه 

 ی(ریگاندازه پولی)واحد فرض واحدح.

معامالت و  زین یاست،در حسابدار یمبادالت اقتصاد هیارزش در کل یریمشترک اندازه گ اسیمبادله و مق لهیاز آنجا که پول وس

 یبر حس پول گزارش م یشده و اطالعات مال دهیسنج یریمشترک اندازه گ اسیبر حسب واحد پول به عنوان مق یمال اتیعمل

 [5.]شود

 تیشخص کیفرض تفکخ.

مالکان آن و  ایمستقل و مجزا از مالک  تیشخص کیهر موسسه  تیآن است که شخص یبه معنا تیشخص کیفرض تفک

و ثبت  لیو تحل هیهمان موسسه تجز دگاهیهر موسسه از د یمال یها تیفرض،فعال نیموسسات است.براساس ا ریسا نیهمچن

  [5.]شود یم هیموسسه مزبور ته اتیملع جیو نتا یمال تیبه منظور انعکاس وضع یمال یشده و گزارش ها

 



 

 

 یحسابدار یمهندس گاهیجا

 یم فیهر شرکت خاص تعر یمورد استفاده برا یمختلف حسابدار یها هیبه صورت امکان استفاده از رو یحسابدار یمهندس

 یحسابدار یها یخط مش دهدینشان م یحسابدار یمهندس کیتئور دگاهیبنگاه از د کی یحسابدار یهایخط مش یابیشود.ارز

خود  یحسابدار یعمل در انتخاب روش ها یشرکت از آزاد کیکه  یاست. در صورت یدستکار یها هیاز رو یاریخواستگاه بس

دست  یمال جینتا نیکه به مطلوب تر دینما لیتعد یخود را به گونه ا یصورت ممکن است انتخاب ها نیبرخوردار باشد، در ا

 تیریمنتشر شده درباره شرکت تحت مد یدر اطالعات مال ،یمال نیدهد تا بدون عدول ازقوان یاجازه م تیریامر به مد نی. اابدی

 دهی)حسابرسان( ناد یمال یتوسط ناظران بر صورتها ،یمال جیبر نتا یحسابدار یمهندس ریحال، تاث نی. در همدیخود مداخله نما

 یابیارز یبرا یفرصت واقع چگونهیشود که ه یم یمال یصورتها رشیبه نوبه خود منجر به پذ زیامر ن نیشود، که ا یگرفته م

 یگذار هیسرما یممکن برا یفرصتها ییدرست سهامداران از کارا یابیرا به دست نداده، و در عمل مانع ارز تیریدم ییکارا

 یدر نظر گرفته م یو مطالعات سازمان تیریمد اریاز علوم مکمل در اخت یکیبه عنوان  یحسابدار یگردد. مهندس یتوسط آنها م

 یحسابدار[8.]در نظر گرفت زیشرکت ن تیریمد یبرا ییرا به عنوان الگو یبدارحسا یمهندس توانیم نیرابطه، همچن نیشود. در ا

 کیمشخص و به عنوان  یبه هدف یابیدست یگردد .برا یم یابزار است و در حوزه علم ،دانش تلق کیدر حوزه عمل در واقع 

دانش مدون دارند تا بتوانند به طرز موثر  کیبه  ازیها ن یفناور نیداشته باشد.همه ا نینو یها یمشابه فناور یتیماه دیابزار با

 [2.]را به دنبال داشته باشد یآت شرفتیکمک و پ یجامعه بشر ند،بهیعمل نما ییو کارا

 یریگ جهیخالصه و نت

از علوم  یکیبه عنوان  یحسابدار ی.مهندسردیپذ یحاکم صورت م یحسابدار یدر چارچوب استاندار ها یحسابدار یمهندس

 یاضیر یاست که کاربرد روش ها نینو یکردی،رویشود .مهندس یدر نظر گرفته م یو مطالعات سازمان تیریمد اریمکمل در اخت

 یو کاربرد یحرفه ا گاهی.ارتقاء جاکند یم یها و پارامترها معرف دهیها ،پد رییعوامل ،متغ قیو سنجش دق نییرا در تب یو کم

 یمهندس کردیبه کار نسبت رو یادیو فعاالن بازار تا حد ز رانیمد یریگ میدر کسب و کار و نقش موثر آن در تصم یحسابدار

 یحسابدار یکنند. مهندس یاستفاده م یمال یعناصر صورتها فیجهت تعر اتیاضیاز ر زین یحسابدار یاستاندارها.مرتبط است

انجام پژوهش  ازمندین یمال جیبر نتا یحسابدار یمهندس ریتاث[9.]ردیپذ یحاکم صورت م یحسابدار یدر چارچوب استاندارها

 یو توسعه ابزارها دیجد یها شرفتیگردد که هنوز امکان پ یمنجر م جهینت نیها باهم به ا افتهی نیاست.همه ا یشتریب یها

 یمدلها جادیو با ا داردشناخته شده وجود  یروش ها یبرا دیجد یکاربرد ها افتنیوجود دارد و با  یدر حوزه حسابدار یمهندس

 .دیرا ارتقاء بخش یحسابدار یکنند مفهوم مهندس یخاص بهتر عمل م یها تیکه در موقع یدیجد
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