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متون درسى رشتٔه حسابدارى بازرگانى گروه تحصىلى ادارى مالى،  زمىنٔه خدمات.
برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا:کمىسىون برنـامه رىزى و تألىف کتابـهاى درسى رشتٔه 

حسابدارى بازرگانى دفتر تألىف کتابهای درسی فنى و حرفـه اى و کـاردانش وزارت آموزش و پرورش.
1. حسابدارى صنعتى مقدماتى. الف. عشقى، ابوالقاسم. ب. اىران. وزارت آموزش و پرورش. 

دفتر تألىف کتابهای درسی فنى و حرفه اى و کاردانش . ج. عنوان. د.فروست. 
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 وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتابهای درسی فنى و حرفه اى و کاردانش
نام کتاب: حسابدارى صنعتى مقدماتى ـ 476/4

مؤلفان: ابوالقاسم عشقى، محّمدرضا جان پناه، عبدالّله زارعى نژاد  و  شهال مجتباىى  
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی  

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

 www.chap.sch.ir :وب ساىت                             
صفحه آرا: طرفه سهائى
طراح جلد: مرىم کىوان

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتابهاى درسى اىران  : تهران ـ کىلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ـ خىابان61 )دارو پخش( 
ـ 37515   تلفن : 5 ـ 44985161 ، دورنگار : 44985160، صندوق پستى : 139 

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتابهاى درسى اىران »سهامى خاص«
سال انتشار: 1394

حق چاپ محفوظ است.

 محتواى اىن کتاب براساس ارزشىابى عکس العملى هنرآموزان به صورت غىر تحرىک شده توسط مؤلف 
برنامه رىزى و تألىف کتابهاى درسى رشتٔه حسابدارى بازرگانى توسط آقاىان  زىر نظر کمىسىون تخصصى 
محمدىوسف محمدى،عبداللّه زارعى نژاد و سرکار خانم کبرى نور   شاهى در سال87  ــ1386 مورد بازبىنى 

کلى قرار گرفت.

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

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



اول باىد اخالصتان را قوی بکنىد، اىمانتان را قوی بکنىد،... و اىن اخالص 
و اىمان، شما را تقوىت می کند و روحىٔه شما را باال می برد و نىروی شما جوری 

می شود که هىچ قدرتی نمی تواند )با شما( مقابله کند.
                                                        امام خمىنى )ره(



فهرست مطالب

فصل اّول 
 2 شناخت حسابدارى صنعتى )بهاى تمام شده(   

فصل دوم 
 11 طبقه بندى   عوامل بهاى تمام شده   

فصل سوم 
 30 کنترل  مواد   

فصل چهارم 
 66 کنترل    دستمزد   

فصل پنجم 
 99 کنترل هزىنه هاى سربار   

124 فهرست منابع و مآخذ 


