
 

 

 مقدمه 

 

را در ذهن داشتم، تاليف كتاب اصول ) 1(از همان ابتدا كه تصميم به نگارش كتاب اصول حسابداري

جلد اول كتاب در . رو اين كتاب در دو جلد طراحي و تدوين شده است از اين نيز مد نظر بود) 2(حسابداري

به پايان  1392به چاپ رسيد و به ياري خداوند متعال نگارش جلد دوم كتاب نيز در زمستان  1392بهار سال 

هاي حسابداري در مؤسسات خدماتي  در جلد اول ماهيت حسابداري و مباني آموزش حسابداري و رويه. رسيد

فصل شامل مروري بر  9در جلد دوم مباحث تكميلي حسابداري در . فصل ارايه شده است 8و بازرگاني و در 

هاي داخلي، سيستم حقوق و دستمزد، موجودي نقد، مطالبات،  ساختار كنترلمباني و مفاهيم حسابداري، 

 .وين شده استهاي كوتاه مدت تد گذاري ها و سرمايه هاي سهامي، بدهي هاي تضامني، شركت شركت

مطالب هر دو جلد مبتني بر استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران 

اينجانب، سعي شده مطالب آموزشي تا حد امكان به  اي و عملي باشد و با توجه به سابقه فعاليت حرفه مي

نامه تخصصي حسابداري نسبتاً كاملي  همچنين در پايان هر دو جلد اول و دوم واژه. صورت كاربردي ارايه شود

توانند در مراجعه به متون انگليسي و تخصصي حسابداري از  گنجانده شده است كه دانشجويان و فراگيران مي

 .آن استفاده نمايند

واحد درسي و براي دانشجويان رشته حسابداري طراحي و تدوين شده  8مجموع دو جلد اول و دوم در 

توانند برخي از مطالب كتاب را جهت تدريس اصول حسابداري  با صالحديد خود مياست كه اساتيد محترم 

 .ها حذف نمايند براي ساير رشته

در پايان الزم است از جناب آقاي دكتر رضوي رياست محترم مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران به 

ها و  ي مؤسسه كه راهنماييطينت مديريت محترم علمي و پژوهش جهت حمايت ايشان و جناب آقاي دكتر خوش

گيري و تدوين اين اثر نقش انكار ناپذيري داشتند، كمال تشكر و سپاسگزاري را  شان در شكل رهنمودهاي ارزنده

نظران جهت  هاي اساتيد و صاحب همچنين موجب امتنان خواهدبود تا از نقطه نظرات و ديدگاه. داشته باشم
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