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مقّدمه
کتاب راهنمای معلم به عنوان ىک رسانه از مهمترىن اجزا ىک بستٔه آموزشی به شمار می رود 
و هدف عمده آن کمک به معلم در اجرای مطلوب برنامه درسی جهت تحقق اهداف آموزشی است 
اهمىت اىن راهنما، شناخت هر چه بىشتر هنرآموزان از برنامه درسی است تا از برداشت های متفاوت 
نسبت به آن جلوگىری نماىد همچنىن به وسىله کتاب راهنمای معلم می توان جدىدترىن و مفىدترىن 
راهبردهای آموزش را به منظور تحقق هرچه کاملتر تعامل بىن هنرجو و هنرآموز ارائه کرد و نقاط 

ضعف احتمالی موجود در نحؤه تدرىس را به حداقل رسانىد
روىکردها،  از:  عبارتند  که  است  بخش هاىی  از  مرکب  معلم،  راهنمای  کتاب  چارچوب 
ساختار و مفاهىم کلی کتاب، کلىات مربوط به فصل های کتاب درس، مباحث هر درس و الگوی 
پىشنهادی برای آموزش مؤلفىن اىن کتاب اعتقاد دارند که بنا بر تخصص و تجربه هنرآموزان عزىز، 
لزومی به ارائه همه مباحث درسی نىست، لذا توجه بىشتر به مباحثی معطوف است که از نظر مفاهىم 

اهمىت بىشتری دارد
 امىد است صاحب نظران و عالقه مندان و هنرآموزان محترم بعد از مطالعه مجموعه حاضر، 

موارد قابل اصالح را اعالم تا پس از بررسی در چاپ های بعدی اعمال گردد
در پاىان از تمام کسانی که در اىن راه به ما کمک کرده اند تشکر و قدردانی می نماىىم



سخنی با هنرآموزان    
برنامه درسی در هر رشته تحصىلی نقشه ای است که در آن تجارب و فرصت های ىادگىری 
برای رسىدن به اهداف جزىی و کلی و متناسب با گروه سنی معىنی طراحی شده است برنامه درسی 
اصول حسابداری )2( نىز از اىن قاعده مستثنی نىست و هدف کلی آن اىجاد تواناىی های الزم برای 
ثبت معامالت در دفاتر حسابداری مطابق با سر فصل های عنوان شده در کتاب است تا هنرجو بتواند 
دانش اولىه الزم را برای اشتغال در امور حسابداری کسب نماىد اما برای رسىدن به اىن مهم باىد 
هدف های رفتاری را برای رسىدن به هدف جزىی هر فصل مورد تأکىد قرار داد، چرا که هنرجو با 
تأکىد بر هدف های رفتاری، مهارت الزم را کسب می نماىد و به تدرىج پس از فراگىری 11 فصل به 

هدف کلی کتاب ناىل می شود
کتاب اصول حسابداری )2( با کد 489/2 طبق برنامه درسی شامل 2 واحد نظری و 2 واحد 
عملی می باشد و ساعات در نظر گرفته شده در هر هفته برای اىن درس 8 ساعت است که 2 ساعت 
آن نظری و 6 ساعت آن عملی است که باىد قسمت های عملی آن  در کارگاه حسابداری تدرىس گردد 
و همانطور که می دانىد برای درس فوق 4 نمره نظری و 16 نمره عملی در نظر گرفته شده است که از 

ـ  6 تبعىت می کند  مدل ارزشىابی 1ــ2ــ1ـ
و  ارزشىابی  روش ها،  محتوا،  اهداف،  ىکسانی  به  رسىدن  صدد  در  معلم  راهنمای  کتاب 

تجهىزات بر اساس برنامه درسی است
اىن کتاب شامل 2 بخش است که بخش اول آن دانش افزاىی نام دارد و شامل کلىاتی در 
مورد برنامه رىزی درسی، مباحث آموزشی، نظرىه های ىاددهی ــ ىادگىری، هوش هفت گانه، اصول 
پذىرفته شده حسابداری، استانداردهای حسابداری، آىىن نامه تحرىر دفاتر و اخالق حرفه ای می باشد 
در بخش دوم به برخی مباحث درسی، که دارای اهمىت بىشتر از نظر مفاهىم می باشد، پرداخته شده 

است


