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اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوالً با هم متحد باشد و ثانیاً 
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باشیم. شما برادرها اآلن عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است.
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)ویژه هنرجویان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای ـ آموزش و پرورش(    
»  براساس صورتجلسه شماره 16889 مورخ 96/7/26 کمیسیون ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی مزایده نرم افزار حسابداری و پیشنهاد 
شرکت برنده، براساس قوانین و مقررات حاکم و بند 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بند 4 و 13 
ماده 43 آئین نامه مالی و معامالتی سازمان و همچنین مصوبه 828 شورای عالی آموزش و  پرورش، نرم افزار حسابداری قیاس 

متعلق به شرکت راهکار نوین سیاق، جهت استفاده دانش آموزان در کتاب درسی انتخاب گردید.«  
این مستند توسط واحد پشتیبانی نرم افزار قیاس، عطف به قرارداد رسمی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت تدریس 
پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه ـ شاخه فنی و حرفه ای، در سطح مدارس کشور تهیه شده است. کلیه عناوین و اسامی استفاده شده 
در مستند، صوری و غیرواقعی است. کلیه حقوق این سند به شرکت راهکار نوین سیاق تعلق دارد و هر گونه انتشار کل یا جزئی 

از این مستند با ذکر نام منبع بالمانع و بدون ذکر نام منبع ممنوع است.
نمونه اجرایی نرم افزار در سایت رسمی آموزش و پرورش به آدرس gheyas.roshd.ir در دسترس هنرآموزان و هنرجویان می باشد.

سخنی با هنرجویان عزیز




