
 

  

 

با دیدگاه مدرن و کاربردی دوره حسابداری فروش
 

 

و مذاکرات  توسط مرتبط و اسناد مالی ندارند کنترل فاکتورها ای متوسط که سیستم فروش پیچیدههای شرکت در 

بر هستند هم هم زمان کهافزاری های دستی و نرم کنترلاز طریق کار معموال مدیر فروش انجام میشود که این 

 انجام می گردد. درصدی خطا دارند

اهمیت بسزایی هم چابکی و سرعت عمل  ،پیچیدهبزرگ امروزی، در عین لزوم کنترل های متعدد و اما در شرکت های  

نیاز به  لذا یمات مدیران فروش بسیار ضروری است.دارد، ضمنا دسترسی سریع به گزارشات مالی هم در کیفیت تصم

 فروش بدهد. رانیبه مد شایانیکمک  تواندیم احساس میشود که در امر کنترل «حسابدار فروش»به نام  جایگاهی

ثبت دید آیین نامه های مالی و کنترل کلیه رخدادهای فروش از »ساده است: حسابدار فروش شرح وظیفه 

 «مرتبط اسناد حسابداری

 

 فروش انحسابدار، فروش میتو مدیران سرپرستان ، پرسنل مالی شرکت ها  مخاطبان:

 

 :محتوا
 حسابداری اطالعاتی سیستم تعریف .١

 مدیران گیری تصمیم در اطالعاتی های مسیست نقش .٢

 فروش حسابداری سیستم وجود لزوم و تعریف .٣

 سازمان در فروش حسابداری جایگاه .٤

 فروش حسابداری عملکرد های حوزه .٥

 فروش سیستم حوزه .٦

a) آن رخدادهای و فروش فرآیند  

b) فروش سیستم با مرتبط های تفصیلی و حسابها  

c) فروش حسابداری اسناد  

 مطالبات وصول سیستم حوزه .٧

a) آن رخدادهای و مطالبات وصول فرآیند 

b) مطالبات وصول سیستم با مرتبط های تفصیلی و حسابها 

c) مطالبات وصول حسابداری اسناد 

 هزینه مدیریت سیستم حوزه .٨

a) آن رخدادهای و ترویج و بازاریابی فرآیند 

b) هزینه مدیریت سیستم با مرتبط های تفصیلی و حسابها 

c) ه یابیهزین حسابداری اسناد 

 فروش حسابداری گزارشات .٩ 

a) یمال گزارشات در مختلف دیدگاه های با آشنایی 

b) مالی وضعیت گزارشات 

c) زیان و سود گزارشات 

d) نقدینگی گزارشات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انتظارات   
 وظایف زیر را بتوانند انجام دهند:سابداران فروش و پرسنل مالی مجموعه ها مهارت ها و در انتهای دوره انتظار میرود که ح    

 پیچیدگی های آن و فرآیند های فروشکنترل  -
 و وصول فروش یثبت اسناد حسابدار -
 کنترل صندوق ها و فرآیند وصول مطالبات -
 فروش نفعانیبه ذ یمال یدهگزارش -
 فروش در سازمان مدیریت هزینه -

 

 منابع   : 

 کتاب اصول و مبانی حسابداری./ دکتر پرویز بختیاری 

 حسابداری به زبان آدمیزاد./ جان ای. تریسی 

  نمونهبررسی چند مطالعه موردی و اسناد مالی و گزارشات یک شرکت 
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