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  مقدمه ناشر
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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

كارشناس ارشد مديريت -جناب آقاي موسي رشيدي خزايي"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر  " مالي

  و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مؤلف
 1494اولین کتاب چاپی درباره دفترداري دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی است که در سال 

  . شود مین مالحظه آدر  یناًعداري و حسابداري زمان ما و بسیاري از اصول دفترشد منتشر 

 ناپذیر اجتناب اي حرفهي سهامی، نیاز به حسابداري و حسابرسی ها ي سرمایه و شرکتها با تشکیل بازار تدریج به
 تخلفات مقابل در نگذارا سرمایه از حمایت را به سهامی هاي شرکت انگلستان در 1862 سال ها شرکت قانون .شد

تشکیل حسابدار ورزیده  يانجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز از تعداد 1880و در سال  ملزم کرد حسابرسی
 اي حرفهین رفتار آی بایدخود  اي حرفهو در انجام وظایف بودند ي تخصصی برخوردار ها که از دانش و مهارت شد

  حسابداران پدیدار شد. اي حرفهاز نظام  اي نمونهو به این ترتیب  کردند میرعایت را مدونی 

ي ها پردازند از ضرورت میي اقتصادي ها امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداري براي تمام کسانی که به انجام فعالیت
 عنوان بهن بتوان آدر حدي که با مطالعه  ،است. در کتاب حاضر سعی شده است رئوس مباحث ناپذیر اجتناب

بر این است که مطالب مطرح شده در این  مؤلفاعتقاد  .شود یحتشرد، کرکوچک فعالیت  ؤسسهمحسابدار یک 
ي مقرر در استانداردهاي ابالغ شده ها بنا بر ضرورت رعایت سرفصل از حسابداري مقدماتی است. کمی فراترکتاب 

  .شودمباحث مطروحه به شکل ساده و قابل فهم بیان  االمکان حتیتالش شد که 

 رود میامید  است.اب زمینه را براي کار عملی بهبود داده و نکات و ابهامات روش تئوریک را برطرف کرده این کت
ي ها و یکی از کتابباشد و براي بهبود یادگیري مفید  درآوردمقدماتی را از حالت تئوري به حالت عملی  کتاب

و  اي حرفه و دانش و فنیو کار وزانآم یادگیري حسابداري براي تمام اشخاص از قبیل دانش ینهزممهم در 
با این کتاب یک به یادگیري حسابداري هستند.  مند عالقهکه باشد رشته حسابداري و تمام کسانی دانشجویان 

براي یادگیري بهتر  هر کتابی نیاز به راهنمایی دارداینکه با توجه به  .دیهست تر نزدیکقدم به بازار کار 
  توجه کنید:زیر  نکاتمطالب این کتاب به 

 ییها از مثال خصوص به ،کنید برداري یادداشتتوانید  میبه درس گوش فرادهید. اگر  در کالس کامالً -1
 را مرتب کنید. ها آني خود را چند بار بخوانید و ها بعد از هر جلسه نوشته .دنشو میکه در کالس حل 

 کنید.حل  خودتانرا  ها مثال همهحد امکان سعی شده است در این کتاب در  -2
 و تمرینات را خودتان حل کنید و سعی کنید از هنرآموزتان راهنمایی بخواهید. ها تمامی مثال -3
براي امتحان آن را د نتوان میو هنرآموزان  شود میمبناي امتحان عملی حساب  عنوان بهاین کتاب  -4

 قرار دهند. مدنظر حسابداريعملی 
متن هر   مپس از خواندن تما ي آن نپردازید.ها ثالبه حل م وجه یچه بهقبل از مطالعه متن فصول کتاب  -5

  ي کتاب کار اقدام کنید.ها فصل و مبحث و اطمینان از یادگیري به حل مثال
  


