
 

 

 مقدمه 

 

ثير آن بر پيشرفت اقتصاد و صنعت از ديرباز انقش حسابداري به عنوان يك فرآيند توليد اطالعات مالي و ت

بر نقش و اهميت حسابداري افزوده شده است به نحوي كه شناخته شده است و با توسعه روز افزون جوامع 

همچنين تاثير . گيرد حسابداري شكل ميهاي اقتصادي و تجاري بر پايه اطالعات  گيري بخش مهمي از تصميم

 .هاي مالي و تجاري در دنياي رقابت كنوني بر كسي پوشيده نيست ريزي ها و برنامه شگرف آن در كنترل هزينه

عالوه بر آن امروزه حسابداري به صورت دانشي فراگير درآمده و بسياري از افراد نياز به دانش حسابداري را 

 .كنند احساس ميحتي در زندگي روزمره خود 

اي و عملي  در كتاب حاضر سعي شده است به پشتوانه بيش از يك دهه سابقه تدريس و فعاليت حرفه

هاي  مولف، دانش حسابداري به زباني ساده و در عين حال كامل و جامع آموزش داده شود تا كليه نياز

 .و فراگيران بدون رجوع به ساير منابع مرتفع گردد دانشجويان

در جلد اول ماهيت حسابداري و مباني مورد . ب با توجه به وسعت آن در دو جلد ارايه شده استاين كتا

هاي حسابداري در موسسات خدماتي و بازرگاني تشريح شده است كه شامل  نياز براي آموزش حسابداري و رويه

عوامل موثر بر سرمايه،  فصل به ترتيب با عناوين كليات حسابداري، معادله حسابداري و ثبت معامالت مالي، 8

هاي ثابت  هاي مالي، كاربرگ، حسابداري موسسات بازرگاني، دارايي ها و تهيه صورت اصالح و بستن حساب

حسابداري با نگرش فعاليت  همچنين در انتهاي كتاب دو پروژه. هاي حسابداري است مشهود و اصالح اشتباه

و مهارت حسابداري دانشجويان و فراگيران را بهبود و  تواند كيفيت عملي گنجانده شده است كه حل آنها مي

نامه تخصصي حسابداري نسبتاً كاملي برخوردار است كه دانشجويان  عالوه بر آن كتاب حاضر از واژه. ارتقاء بخشد

 .توانند در مراجعه به متون انگليسي حسابداري از آن استفاده كنند و فراگيران مي

هاي داخلي،  هاي حسابداري و كنترل فصل شامل سيستم 8ابداري در هاي تكميلي حس در جلد دوم بحث

هاي  هاي كوتاه مدت و حسابداري حقوق و دستمزد، شركت ها و اسناد دريافتني، بدهي موجودي نقد، حساب

 .هاي كوتاه مدت ارايه شده است گذاري هاي بلند مدت، سرمايه هاي سهامي، بدهي تضامني، شركت

تواند نيازهاي  ريزي شده است كه مي واحد درسي طراحي و برنامه 6در  وم كتابمجموع دو جلد اول و د

 .تحت پوشش قرار دهد 2و  1ها و مؤسسات آموزشي را براي دروس اصول حسابداري  آموزشي دانشگاه

شده است و از وجود اين استاد گرانقدر  جلد اول كتاب به همت جناب آقاي دكتر مدرس ويرايش

داد رياست محترم  دريغ جناب آقاي دكتر اله هاي بي همچنين حمايت. برداري كامل به عمل آمده است بهره

گيري و چاپ اين اثر  موسسه عالي آموزش بانكداري ايران و تشويق و پشتيباني مستمر ايشان در تاليف و شكل

 .ز همه اين بزرگواران نهايت سپاس و قدرداني را دارماي داشته است كه ا نقش شايسته

نظران محترم و دانشجويان عزيز در صورت مشاهده هرگونه نواقص  در پايان خواهشمنداست استادان و صاحب
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