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مقدمه
حسابداری رکن اصلی نظام اطالع رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به شمار می رود. دنیای امروز با دو واژه تغییر و پیشرفت 
مواجه است و تأمین اطالعات صحیح و دقیق جزِء وظایف اساسی حسابداران است تا مدیران تصمیمات خود را براساس این اطالعات 

اتخاذ نمایند.
با توجه به اهداف کلی رشته که عبارت است از افزایش صحت و دقت اطالعات و کاهش قابل مالحظه مدت زمان به دست آوردن 
اطالعات، رایانه در اجرا و به ثمر رساندن این اهداف نقش اساسی ایفا می کند، اما با توجه به هزینه های بسیار گزاف نرم افزارهای تخصصی 
حسابداری می توان از نرم افزار اکسل استفاده کرد. این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش های حسابداری، اجرای محاسبات ساده 

و پیچیده مالی، تجزیه و تحلیل، خالصه کردن اطالعات، تهیه نمودارها و لیست ها می باشد. 
هدف از نگارش کتاب کاربرد رایانه در حسابداری، آموزش مهارت های ساده حسابداری در محیط اکسل است. کتاب حاضر 
شامل هفت فصل است که در ابتدا اصول کلی کار با اکسل مورد بحث قرار گرفته و سپس به مسائل خاص حسابداری، آمار ، ریاضیات 
و  امور مالی می پردازد. تأکید خاص این کتاب کاربردی کردن مفاهیم ذکر شده است. به همین منظور در فصول سوم و هفتم پروژه هایی 
پیش بینی شده است، همچنین پایان هر فصل مبحث جدیدی به نام بیشتر بدانیم آورده شده که هنرجوی فعال وطالب دانش بیشتر می تواند 

به این قسمت مراجعه کند. الزم به ذکر است که ازاین مباحث )بیشتر بدانیم( آزمونی به عمل نمی آید.
تذکر این نکته ضروری است که در مطالب این کتاب ممکن است به صورت اختصار در بازکردن یک برنامه و روش دسترسی به آن 
و  … یک یا دو روش به صورت اجمالی آورده شده و برای رسیدن به آن برنامه یا دستور خاص روش های دیگری هم وجود داشته باشد، 
که در این کتاب بیان نگردیده و این وظیفه مهم را به عهده هنرآموزان گرامی قرار می دهیم تا با طراحی تمرینات و مثال ها و مسئله های 

متنوع و کاربردی، مباحث درس را برای هنرجویان ارائه نمایند.
در خاتمه از تمامی هنرآموزان و هنرجویان عزیز خواهشمندیم با ارائه انتقادات و پیشنهادات مثبت و منفی خود، ما را در جهت 

بهبود اهداف کتاب یاری نمایند.
مؤلفان


