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مقدمه

از دىرباز اطالعات در فرآىند تصمىم گىرى آگاهانه و هدفمند انسان اهمّىت زىادى داشته است. با پىشرفت جوامع اهمّىت اطالعات 
در تصمىم گىرىها بىشتر شده است. امروزه اطالعات به عنوان ىکى از شاخصهاى مهم قدرت جوامع و توسعه پاىدار آنها محسوب مى شود. 
حسابدارى فرآىندى است که اطالعات مالى را اىجاد مى کند و در کلىه واحدهاى اقتصادى بخش مهّمى از تصمىم گىرىها براساس 
همىن اطالعات انجام مى شود. در حال حاضر دانش حسابدارى به عنوان ىک دانش فراگىر درآمده که بسىارى خود را نىازمند دانستن آن 
احساس مى کنند. هدف اصلى اىن کتاب آشناىى فراگىران با مبانى حسابدارى است. اىن مبانى شامل روشهاى عمومى حسابدارى است 
که در اىن کتاب در قالب حسابدارى واحدهاى خدماتى و بازرگانى بىان مى شود. در فصل اّول کلىاتى در مورد ماهىت حسابدارى و نقش 
حسابدارى در تهىه اطالعات مالى و نىز انواع واحدهاى اقتصادى ارائه مى شود. هدف اصلى اىن فصل ارائه دورنماىى از دانش حسابدارى 
است. در فصل دّوم با الگوى حسابدارى نوىن ىعنى معادله اساسى حسابدارى آشنا مى شوىم. در فصلهاى سوم و چهارم تجزىه و تحلىل 
و ثبت روىدادهاى مالى در مدارک و دفاتر حسابدارى بحث مى شود. فصلهاى پنجم و ششم دو نمونه از گزارشهاى حسابدارى را معرفى 
مى کند. در فصلهاى هفتم و هشتم چرخه حسابدارى و نحؤه تهىه صورتهاى مالى اساسى در واحدهاى خدماتى انفرادى به طور کامل بحث 
مى شود. همچنىن براى اجراى چرخه حسابدارى در مؤسسات خدماتى ىک پروژه عملى در پاىان فصل هشتم درنظر گرفته شده است. 

کاربرگ به عنوان ىکى از فرمهاى متداول در اصالحات پاىان دوره در فصل نهم معرفى شده است. 
ىازدهم  بىان مى شود  و در فصل  بازرگانى  به خرىد و فروش کاال در مؤسسات  مالى مربوط  در فصل دهم حسابدارى روىدادهاى 
چگونگى تهىه صورتهاى مالى در مؤسسات بازرگانى ارائه مى گردد. در فصل دوازدهم روشهاى ارزىابى موجودى کاال بحث مى شود. هدف 
اصلى اىن فصل آشناىى دانش آموزان با مفاهىم و روشهاى ارزىابى موجودى کاال مى باشد.در فصل سىزدهم سىستم ثبت دائمى موجودىها 

مورد بحث قرار مى گىرد.
در اىن کتاب تأکىد اصلى بر مفاهىم و الگوهاى اساسى است به طورى که فراگىر پس از مطالعه اىن کتاب بتواند درک منظّمى از مبانى 

حسابدارى پىدا کند. در اىن راه تالش بر اىن بوده است تا مفاهىم و الگوهاى اساسى با ذکر مثالهاى ساده بىان شود. 
حجم مطالب کتاب به گونه اى تنظىم شده که همکاران محترم مى توانند طى ىک سال تحصىلى آن را آموزش دهند. پرسشها، تمرىنها 
ىادگىرى  به عنوان راهبرد  ىادگىرى  پىچىده در  به گونه اى درنظر گرفته شده که ضمن رعاىت اصل تمرىن و تکرار ساده و  و مساىل کتاب 

دانش آموزان را تسهىل نماىد. 
تالش نگارندگان بر اىن بوده تا با استفاده از نظرات هنرآموزان محترم و ساىر صاحب نظران عالقه مند و استفاده از منابع مختلف و 
تجربىات آموزشى به تألىف اىن کتاب اقدام نماىند. اّما اعتقاد آنها بر اىن است که همىشه جاى اصالح و بهبود هر اثرى وجود دارد. لذا از 
کلىه همکاران گرامى صمىمانه درخواست مى شود نظرات اصالحى و ارشادى خود را در مورد رفع نارساىىها و کاستىهاى اىن کتاب به دفتر 
تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش از طرىق صندوق پستى منعکس نماىند و نگارندگان را در ارائه آثار برتر و بهتر ىارى نماىند. 
مؤلفىن 


