
اول بایــد اخالصتان را قــوی بکنید،ایمانتان را قــوی بکنید،... و این 
اخالص و ایمان،شــما را تقویت می کند و روحیٔه شما را باال می برد و نیروی 

شما جوری می شود که هیچ قدرتی نمی تواند )با شما( مقابله کند. 
                                                                            امام خمینی )ره(



فهرست مطالب

1 مقدمه   

2 فصل اّول: آشنایى با حسابدارى 
2 1ــ1ــ مقدمه   
2 2ــ1ــ بنگاه اقتصادى   
3 3ــ1ــ تعریف حسابدارى   
4 4ــ1ــ استفاده کنندگان از اطالعات و دانش حسابدارى   
5 5   ــ1ــ انواع واحدهاى اقتصادى   
5 ـ   5  ــ1ــ واحدهاى اقتصادى از نظر مالکیت            1ـ
5 ـ  5  ــ1ــ واحدهاى اقتصادى از نظر هدف فعالیت            2ـ
5 ـ  5   ــ1ــ طبقه بندى واحدهاى اقتصادى از نظر نوع فعالیت            3ـ
6 ـ  5  ــ1ــ واحدهاى اقتصادى از نظر تعداد مالک            4ـ
7 پرسشها  

10 تمرین   

11 فصل دوم: معادله حسابدارى 
11 1ــ2ــ مقدمه   
11 2ــ2ــ داراییها   
12 3ــ2ــ حقوق مالى اشخاص   
12 4ــ2ــ معادله حسابدارى   
15 5  ــ2ــ تأثیر رویدادهاى مالى بر معادله حسابدارى   
19 6  ــ2ــ ترازنامه   



24 پرسشها         
27 تمرینها   
31 مسایل   

34 فصل سوم: تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهاى مالى 
34 1ــ3ــ مقدمه   
34 2ــ3ــ حساب   
35 3ــ3ــ ثبت رویدادهاى مالى در حسابها   
36 4ــ3ــ قاعده ثبت افزایش و کاهش در حسابها   
44 5  ــ3ــ جمع و مانده گیرى حسابها   
45 پرسشها  
48 تمرینها   
51 مسایل   

54 فصل چهارم: ثبت رویدادهاى مالى در مدارک و دفاتر حسابدارى 
54 1ــ4ــ مقدمه   
54 2ــ4ــ اسناد و مدارک مثبته   
57 3ــ4ــ سند حسابدارى   
60 4ــ4ــ دفاتر حسابدارى   
60 1ــ4ــ4ــ دفتر روزنامه عمومى    
65 2ــ4ــ4ــ دفتر کل    
71 5  ــ4ــ تراز آزمایشى حسابهاى دفتر کل   
71 6  ــ4ــ ترازنامه   
72 پرسشها  
74 تمرینها   
76 مسایل   

82 فصل پنجم: درآمد و هزینه 
82 ـ  5  ــ مقدمه  1ـ  
82 ـ  5  ــ درآمد  2ـ  
83 ـ  5  ــ ارائه خدمات به صورت نقد  1ــ2ـ   
84 ـ  5  ــ ارائه خدمات به صورت نسیه  2ــ2ـ   
86 ـ  5  ــ وصول مطالبات ناشى از ارائه خدمات به طور نسیه  3ــ2ـ   
86 ـ  5  ــ هزینه  3ـ  
87 ـ  5  ــ هزینه نقدى  1ــ3ـ   
88 ـ  5  ــ هزینه غیرنقدى  2ــ3ـ   



88 ـ  5  ــ پرداخت بدهیهاى ناشى از هزینه هاى غیرنقدى  3ــ3ـ   
89 ـ  5  ــ پیش پرداخت هزینه  4ـ  
90 ـ  5  ــ دریافت خدمات از محل پیش پرداختها  5  ـ  
91 ـ  5  ــ صورتحساب سود و زیان  6  ـ  

93 پرسشها  
95 تمرینها   
96 مسایل   
98 پروژه  اجرایى حسابدارى 

131 مسأله اجرایى  
133 فرمتها   

142 منابع کتاب  


