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متون	درسى	رشتٔه	حسابدارى	بازرگانى	گروه	تحصىلى	ادارى	مالى،	زمىنٔه	خدمات.
برنامه	رىزى	و	نظارت،	بررسى	و	تصوىب	محتوا:	کمىسىون	برنامه	رىزى	و	تألىف	کتاب	هاى	
درسى	رشتٔه	حسابدارى	بازرگانى	دفتر	تألىف	کتاب	های	درسی	فنى	و	حرفه	اى	و	کاردانش	وزارت	

آموزش	و	پرورش.
1.	بازرگانى.	الف.	اىران.	وزارت	آموزش	و	پرورش.	دفتر	تألىف	کتاب	های	درسی	فنى	و	

حرفه	اى	و	کاردانش.	ب.	عنوان.	ج.	فروست.
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مؤلف	:		  ىحىى عبدالله زاده
آماده	سازى	و	نظارت	بر	چاپ	و	توزىع	:	ادارۀ کلّ  نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی  

تهران: خىابان اىرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهىد موسوى(  
تلفن:9ـ88831161، دورنگار:88309266،کد  پستى:1584747359،   

www.chap.sch.ir :وب ساىت        
مدىر	امور	فنی	و	چاپ:	سّىد احمد	حسىنی	
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صفحه	آرا:	زهره بهشتی شىرازی
حروفچىن:	سىده فاطمه محسنی

مصحح:	 فاطمه گىتی جبىن، زهرا رشىدی مقدم
امور	آماده	سازی	خبر:	زىنت بهشتی شىرازی

امور	فنی	راىانه	ای:پىمان حبىب پور، حمىدرضا ثابت کالچاهی
ناشر	: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران  : تهران ـ کىلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان 61 )دارو پخش( 

تلفن : 5 ـ 44985161 ، دورنگار : 44985160، صندوق پستى : 139ـ 37515
چاپخانه	:	شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران »سهامى خاص«

سال	انتشار: 1394
حّق چاپ محفوظ است.

مباحث	بورس،	بانکدارى،	پىمان	هاى	همکارى	بازرگانى	بىن	المللى،	در	کتاب	کلىات	اقتصاد	توضىح	داده	
شده	است.از	اىن	رو	،	در	بازنگرى		اىن	کتاب	که	)در	اسفند	ماه	1386(	انجام	شد،	مباحث	بورس	و	بانکدارى	
و	پىمان	هاى	همکارى	بازرگانى	بىن	المللى	حذف	و	مطالب	جدىدى	متناسب	با	نىاز	امروز	جاىگزىن	گردىد.	در	

سال	١٣٩٢	براساس	تغىىرات	در	بازار	کار	فصل	دهم	توسط	آقای	حمىد	گواشىرىانی	تألىف	گردىد.

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ  محتواى اىن کتاب بـه نشانى 
تهران ـ صندوق پستى شمارۀ   4874/15  دفتر تألىف کتاب هاى درسی فنى و 

حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
info@tvoccd.sch.ir پىام نگار )اىمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب  ساىت( 



شما	عزىزان	کوشش	کنىد	که	از	اىن	وابستگى	بىرون	آىىد	و	احتىاجات	
کشور	خودتان	را	برآورده	سازىد،	از	نىروى	انسانى	اىمانى	خودتان	غافل	

نباشىد	و	از	اتّکاى	به	اجانب	بپرهىزىد.	
                                    امام خمىنى »قّدس سّره الّشرىف«
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مقدمه
واژٔه	»عمومى«	را	به	معانى	مختلف	به	کار	برده	اند.	از	جمله	به	معناى	فراگىر،	شامل،	همگانى	
و	منسوب	به	همه.	در	عبارت	»امور	عمومى	بازرگانى«	واژٔه	عمومى	به	اىن	مطلب	اشاره	دارد	که	در	
اىن	درس	باىد	بخشى	از	روش	ها	و	عملىات	بازرگانى	مطرح	شود	که	ساىر	دروس	به	طور	مستقىم	بدان	
نپرداخته	ىا	کم	تر	پرداخته	اند.	اتفاقاً	اهمىت	آموزش	»امور	عمومى	بازرگانى«	نىز	از	همىن	جهت	گىرى	
نشئت	مى	گىرد	که	خأل	موجود	در	برنامٔه	کلّى	آموزش	بازرگانى	را	پر	کند	و	هر	آن	چه	را	که	فصل	
مشترک	دروس	بازرگانى	و	در	عىن	حال	خارج	از	قلمرو	تک	تک	اىن	دروس	است،	ارائه	کند.	در	
تهىٔه	کتاب	سعى	شده	است	که	مطالب	حالت	خودآموزى	بىشترى	داشته	باشند.	لىکن	تردىدى	نىست	
که	توضىحات	بىشتر	دبىران	محترم	و	کارهاى	تحقىقى	دانش	آموزان	عزىز	براساس	منابع	مختلف،	که	
برخى	از	آن	ها	در	پاىان	کتاب	درج	شده	است،	ضرورى	خواهد	بود.	تحول	و	تکامل	بى	وقفٔه	روش	ها	

و	عملىات	بازرگانى	خود	تأکىدى	بر	اىن	ضرورت	است.	
با	توجه	به	موقعىت	محدودى	که	در	برنامٔه	درسى	براى	درس	امور	عمومى	بازرگانى	در	نظر	
گرفته	شده	است	مطالبى	را	به	عنوان	مطالعٔه	آزاد	مشخص	کرده	اىم.	در	عىن	حال	مطالبى	هم	که	در	

پاورقى	درج	شده	است	حالت	مطالعٔه	آزاد	دارد.	



هدف کلى

اىجاد	زمىنه	هاى	مورد	نىاز	شناختى	نسبت	به	امور	عمومى	بازرگانى	مرتبط	با	عملىات	مالى	


