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مقدمه
براى مباحث مختلف حسابدارى تألىفهاى گوناگونى انجام شده است که اکثر آنها تلفىقی از تجارب گذشتگان و دىدگاههاى 
محّققان و صاحب نظران کنونى مى باشد. در اىن کتاب نىز سعى بر آن بوده است که از متون متقّدمان و تجربّىات عملى جدىد 

صاحبان فن استفاده گردد و به اىن ترتىب مطالب و مفاهىم حسابدارى به طور صحىح و ساده به دانش آموزان عزىز انتقال ىابد.
همراه با پىشرفت ساىر علوم و فنون، حسابدارى نىز در سالهاى اخىر در جهت ارائه اطالعات دقىقتر و کمکهاى مؤثرتر 
به    مدىران و برنامه رىزان دچار تغىىر و تحول فراوانى شده است. بدون تردىد تفهىم مطالب و مفاهىم حسابدارى نىاز به تمرىن و ممارست 
دارد که امىد است با تالشهاى مستمر هنرجوىان و همکارى هنرآموزان در جهت طرح مساىل مختلف در کالس، اىن نقص برطرف 
گردد. هم چنىن رهنمودها و پىشنهادهاى صاحب نظران مى تواند در هر چه پربارتر شدن کتاب مؤثر بوده، بدىن وسىله گامى مهم در 

جهت اعتالى علمى و تخصصى هنرجوىان برداشته شود.
در حال حاضر با توجه به تأثىر مهمى که عملىات و محاسبات حسابدارى در برنامه    رىزىهاى سازمانها و تصمىم گىرىهاى مدىران 
دارد، آموزش آن از اهمىت وىژه اى برخوردار است. با توجه به اىن نکته در تهىه کتاب حاضر نىز سعى بر آن بوده است تا با استفاده 
از اطالعات  ومنابع جدىد، مطالب و مسائل مفىد و کاربردى مطرح شود تا هنرجوىان عزىز با مطالعه و ىادگىرى آنها بتوانند پس از 

فراغت از تحصىل با تواناىى بىشترى از عهده وظاىف محوله در قسمتهای مالى سازمانهاى مختلف برآىند.
الزم به ذکر است که با پىشرفت علوم و توسعٔه بازارکار استانداردهاى حسابدارى دائم در حال تغىىر است لذا براى استفاده 

بهتر و مطلوب تر از محتواى کتاب نىاز به استفاده از ساىت سازمان حسابرسى، استانداردها و راهنماى به کارگىرى آنها مى  باشد.
امىد است که همکاران محترم با توضىحات بىشتر و طرح مسائل کاربردى در کالس فراگىران را در ىادگىرى بهتر ىارى فرماىند.
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