
اصول حسابداری
رشتۀ مدیریت خانواده

گروه تحصیلی مدیریت خانواده
زمینۀ خدمات

شاخۀ آموزش فنى وحرفه اى

شمارۀ درس 4224

1392
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حقیقت، حمید 
و   نشر  چاپ  تهران: شرکت  ــ  قائمی محمد حسین  حقیقت،  حمید  اصول حسابداری /   مؤلفان: 

کتاب هاى درسى اىران، 1392
  ــ )آموزش فنى و حرفه اى؛ شمارٔه درس4224( :     مصور  142 ص

متون درسى رشتٔه مدىرىت خانواده گروه تحصیلی مدىرىت خانواده، زمینٔه خدمات
برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا:کمیسیون برنامه رىزى و تألیف کتاب هاى درسى رشتٔه  
مدىرىت خانواده دفتر برنامه رىزی و تألیف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش وزارت آموزش    و پرورش

کمیسیون    پـرورش و  آموزش  وزارت    اىران    ب محمد حسین قائمی،    الف    حسابداری 1
 فروست  د  عنوان  ج بـرنـامه رىـزى و تألیـف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش



اىن کتاب براساس کاربرد محتوا در حوزٔه اجرا در سال 1388 توسط آقای سید اسمعیل طاهری    
مورد بازسازی و تجدىدنظر قرار گرفته است

وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 

 و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه ریزى و تألیف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش برنامه رىزى محتو
بداری ـ 358/14 نام کتاب: اصول حس

مؤلفان: دکتر حمید حقیقت، دکتر محمد حسین قائمی
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ   کلّ  نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

                                                            تهران: خیابان ایرانشهر  شمالى  ـ  ساختمان  شمارۀ 4 آموزش و پرورش  )شهید موسوى(
                                                          تلفن: 9ـ88831161، دورنگار:88309266،کدپستى:1584747359،

www.chap.sch ir :وب سایت                                                          
:  فائزه محسن شیرازی صفحه آر

ح جلد: مریم کیوان طر
ناشر:   شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى ایران: تهران ـ کیلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خیابان 61 )داروپخش( 

ـ  37515           تلفن: 5 ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستى: 139
ی درسی ایران »سهامی خاص« چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب ه

نتشار و نوبت چاپ: چاپ دهم 1392 سال 

حقّ  چاپ محفوظ است.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
نشانـى  بـه  پیشنهادات و نظـرات خـود را در بـارۀ محتواى این کتاب 

تهران    ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر برنامه ریزى و تألیف آموزش هاى 

فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir پیام نگار   )ایمیل( 

www.tvoccd.sch.ir وب گاه   )وب سایت( 
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