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مقدمه 

در روش نوين برنامه آموزشي هدف کاربردي تر شدن آموزش و نزديک  شدن دنياي 
آموزش با دنياي حرفه اي و ارتباط مفهومی آموزش با واقعيت دنياي کار است. براي 
رسيدن به اين مهم بيش از چند هزار نفر ساعت کار تحقيقي در مدت قريب به 
چهار سال توسط چندين کميسيون تخصصي صورت گرفته و پس از بررسي اسناد 
و تحليل  ايران همچنين تجزيه  ر  آما پرورش و مرکز  و  آموزش  باالدستي وزارت 
استانداردهاي بين المللي کار و برنامه ريزي حرفه اي در چندين کشور مختلف و 
همچنين مشاغل موجود در کشور با توجه به حذف بعضي از مشاغل در بازار کار و 
يا ادغام و تغيير شکل برخي ديگر از مشاغل و به هنگام شدن مشاغل و حرفه هاي 
موجود و نيز تغيير در نوع جذب و به کارگيري دانش آموختگان در رشته هاي فني  و 
حرفه اي به طور کلي و رشته حسابداري و بازرگاني و امور مالي به طور اخص؛ نياز 
به تغيير در ساختار نوع آموزش از صورت دانش محض به سمت عملي و کاربردي تر 

شدن ضرورت می يابد.

از گذشت روزگار ناموخت  آموزگارهر که  هيچ  ز  ناموزد  نيز 
کس  نبـود  از  راز  دانـش  بي نيـازتـا  جـهـان   بـود  از  سر  مردم فـراز
زبانمـردمـان  بخـرد  اندر  هـر  زمان گـونه  هر  ـه  ب را  دانش  راز 
تا بــه  سنگ   انـدر   همی   بنگـاشتندگــردکــردند  و  گــرامـی  داشتند
است روشن  چراغ  دل  اندر  وز همه بد بر  تن تو جوشن   استدانش 

                                                                                             »رودکی« 
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تأکيد  حرفه اي،  و  شغلي  نيازسنجي  بررسي  براي  شده  برگزار  ديکوم1  جلسات  در 
تمامی کارشناسان از  بخش هاي صاحب نظر )نمايندگان آموزش و پرورش، بازار کار، 
سازمان هاي دولتي و...( مرتبط با رشته حسابداري بر اين مهم قرار گرفت که برنامه 
آموزش اين دروس براساس نياز بازار کار و آنچه که براي اشتغال و انجام فعاليت هاي 
مالي در سطح جامعه مورد نياز است در نظر گرفته شود و از آموزش مطالب نظري و 
تئوري که کاربرد چنداني براي بازار کار ندارد اجتناب شود. تأکيد بر آموزش نرم افزارهاي 
مالي و اجراي آن در کالس و کارگاه هاي حسابداري2 در کنار آموزش علمی الزاميست. 
 به همين منظور برنامه آموزشي گروه تحصيلي بازرگاني و امور اداری، رشته تحصيلي 

حسابداري براي دوره سه ساله دوم متوسطه به صورت زير طبقه بندي گرديد:

    حسابداري  وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني
       سال دهم

                        حسابداري خريد و فروش
  

    حسابداري حقوق و دستمزد
                          حسابداري اموال و انبار     سال يازدهم

         حسابداري بهاي تمام شده و مالياتي
                       حسابداري تهيه و تنظيم صورت هاي مالي       سال دوازدهم

                              
هر يک از عنوان ها داراي چند پودمان يا واحد شايستگی می باشد و با تکميل هر 

پودمان هنرجو موفق به اخذ مهارت هاي متناسب با آن پودمان می گردد. 
سيستم آموزشي در نظام جديد آموزشي مبتني بر بسته تربيت و يادگيري است 

که شامل موارد زير است:

 کتاب درسي
 کتاب راهنماي هنرآموز 

 کتاب همراه هنرجو
 نرم افزار مالی کاربردی در بازار

Developin A Curriculum 1ـ تدوين برنامه درسی
2ـ منظور از کارگاه های حسابداری همان سايت است که بايد تجهيزات کارگاهی از جمله رايانه 

برای هر هنرجو درنظر گرفته شده باشد.
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اين رويکرد آموزشي داراي چند وجه بوده و می تواند پويايي خود را حفظ کرده و 
با مشارکت هنرآموز از يک سو و منابع آموزشي )بسته تربيت و يادگيري( از سوي 
ديگر و هنرجو از بعد سوم؛ که اجزاي يک مثلث آموزش پويا و مبتني بر فعاليت و 
تعامل اجزاي آموزش باشد. نکتۀ مهم و قابل توجه آنکه در رويکرد جديد، آموزش 
مبتني بر توانايي انجام مهارت هاي کاربردي است و ارزشيابي پودمان ها بر همين 

اساس می باشد. 
الزم به ذکر است در کارگاه يا سايت حسابداری که در برنامه ريزی جديد به عنوان 
کالس معرفی شده است بايد تجهيزات الزم موجود باشد که در صفحات آينده کاماًل 
ليست آن آورده شده است. دو واحد شايستگی )پودمان( حسابداری دريافت ها و 
پرداخت ها به علت غيرقابل تفکيک بودن در فصل يک به صورت تلفيقی آورده شده 

است.
 اميد است که صاحب نظران و عالقه مندان و همکاران عزيز و بزرگوار؛ اشکاالت و 
کاستي هاي موجود را به دفتر برنامه ريزي و تأليف کتاب های درسي فني و حرفه اي 
و کار دانش اطالع داده تا موارد قابل اصالح پس از بررسي در چاپ هاي بعدي اعمال 
گردد و درجهت هرچه پربارتر شدن بسته تربيت و يادگيري ما را ياري نمايند. مشتاق 

تماس ها و پيام هاي شما بزرگواران هستيم. 
در پايان از تمام کساني که در اين راه به ما کمک و ياري نموده اند تشکر و قدرداني 

می نماييم.
                                                                                              شورای برنامه ريزی درسی  



5

سخني با همکاران   

مجموعه بسته تربيت و يادگيري که پيش روي شما است تا حدود زيادي با کتب پيشين 
حسابداري متفاوت است و دليل اين تفاوت به نحوه نگرش جديد به اين گروه تحصيلي 
می باشد. به طور مثال تاکنون به آموزش مفاهيم پايه و تا حدود زيادي مباحث تئوريک 
از حسابداري پرداخته و سپس وارد مباحث حسابداري شده و هنرجو درگير بعضي از 
مباحث در حسابداري مي گرديد که شايد در سن وي و همچنين ميزان درک او از 
مطالب که در مواردي منجر به حفظ کردن برخي مطالب بدون درک مفهوم و نحوه به 
کارگيري آن دانش، از يک سو و عدم جذب هنرجويان در اين سن و با مدرک تحصيلي 
ديپلم از سوي ديگر باعث گرديد تا نوع نگرش به آموزش در رشته حسابداري تغيير يافته 
و بيشتر به سمت عملي و کاربردي تر شدن حرکت کند و لزوم به کارگيري نرم افزارهاي 

کاربردي و تعامل بيشتر بين منابع آموزشي و هنرجو و هنرآموز احساس گرديد.
از سويي ديگر نگرش جديد اين است که در يک مغازه يا فروشگاه و يا مؤسسات 
کوچک، بابت ارايه خدمات يا کاال ؛ افراد بدون داشتن هيچگونه دانش حسابداري از 
عهده کنترل و ثبت و رسيدگي به موارد مالي خود به راحتي برمی آيند. پس براساس 
تحقيقات به عمل آمده و جلسات برگزار شده با متخصصان اهل فن؛ تصميم بر اين شد 
که نوع آموزش حسابداري براساس نياز بازار کار به اطالعات حسابداري تغيير يابد، 
تا هر زمان که هنرجويان از سيستم آموزش رسمی جدا شدند با کسب اين معلومات 

کاربردي فراگرفته شده، بتوانند در بازار کار براي خود شغل مناسبي بيابند. 
اين هدف محقق و عملي نخواهد شد مگر با همکاري تمامی  هنرآموزان عزيز که با 
همسويي با اين نگرش جديد، اين سيستم را ياري و ضمن همکاري به عنوان يکي 
از مهم ترين و با    ارزش ترين حلقه هاي زنجيره سيستم نوين آموزش و تعليم و تربيت 
در به ثمر رساندن فرزندان اين مرز و بوم، هرگونه نقصان و کاستي را يادآوري نموده 

تا درچاپ بعدي مورد بازنگري قرار گيرد.
درگروه تحصيلي بازرگاني )کسب و کار( رشته تحصيلي حسابداري، کتاب اول سال 
دهم »حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني« است و مشتمل بر چهار پودمان 

مهارتي به شرح ذيل است:

1 حسابدار دريافت ها
2 حسابدار پرداخت ها

3 حسابدار تحرير دفاتر قانونی 
4 حسابدار تنخواه گردان 

5 کمک حسابدار تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانکی
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نقد و  اولين رويداد مالي که همان دريافت وجه  با  اول و دوم،  کتاب در پودمان 
مؤسسات(  فروشگاه،  )مغازه،  کاري  واحد  يک  در  مشتريان  از  دريافتني  اسناد  يا 
می باشد، آغاز و سپس به معرفي معادله حسابداري و اجزاي اصلي آن پرداخته و 
نحوه دريافت اسناد و مدارک مثبته و بررسي و تأييد و صدور سند حسابداري را 
آموزش داده و در پودمان دوم نقطه مقابل آن يعني پرداخت وجه نقد و يا صدور 

اسناد پرداختني و اسناد تضمين، پرداخته است. 
در پودمان سوم نحوه بررسي اسناد مثبته و صدور سند حسابداري و ثبت در دفتر 
روزنامه و انتقال اقالم به دفتر کل و معين و تهيه و تنظيم تراز آزمايشي به صورت 
معرفي  به  چهارم  پودمان  در  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  مقدماتي  و  ساده  بسيار 
تنخواه گردان و نحوه ثبت و نگهداري آن می پردازد  و در پودمان پنجم به يکي 
ديگر از فعاليت هاي  حسابداري وجوه نقد يعني تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانکي 
به روش هاي متفاوت پرداخته می شود. پودمان اول تا پنجم از نرم افزار حسابداري 

استفاده گرديده و در جاي خود توضيحات الزم آورده شده است.
کتاب دوم سال دهم نيز »حسابداري خريد و فروش«  است و مشتمل بر پنج    پودمان 

مهارتي به شرح ذيل است: 
1  حسابدار خريد کاال 

2  حسابدار فروش کاال
3  حسابدار تنظيم کاردکس کاال

4  حسابدار تعديالت خريد 
5  تعديالت فروش 

در اين کتاب به    نحوه کنترل مستندات خريد کاال نحوه محاسبه بهاي تمام شده کاالي 
خريداري شده و همچنين نحوه صدور سند حسابداري کاالي خريداري شده پرداخته 
است. و سپس تعريف کنترل مستندات  قبل از فروش و محاسبات آن، نحوۀ صدور مجوز 
خروج کاال و کنترل مستندات بعد از فروش کاال و محاسبات آن، صدور سند حسابداري 
فروش کاال  نحوه محاسبات و کنترل مستندات کاردکس خريد کاال و تنظيم ستون هاي 

وارده و صادره و موجودي کاردکس کاال را به روش هاي مختلف می آموزيد.
هفت گانه  هوش  مورد  در  مطلبی  يادگيری  ـ  ياددهی  فعاليت های  مبحث  در   
آن جلب  به خواندن  را  هنرآموزان  توجه  که  است  آورده شده  کتاب  در ضميمه 

می نماييم.
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 ارزشیابی
ارزشيابی در فرايند توسعه سرمايه انسانی نقش مهمی برعهده دارد. صرف نظر از اينکه 

در هنرستان يا خارج از برنامه های آموزشی رسمی يا در حين شغل انجام شود.
با  مستقيماً  بايد  و  است  مادام العمر  يادگيری  مهم  اجزاء  جمله  از  ارزشيابی 

باشد. مرتبط  حرفه  شايستگی  استانداردهای 
کتاب درسی شامل 5 پودمان است که هر پودمان از دو واحد يادگيری )شايستگی( 

تشکيل شده است. ارزشيابی در سه مرحله انجام می شود:
 ارزشيابی از مراحل واحد يادگيری که به صورت تکوينی انجام می شود و برای 

استفاده می شود. يادگيری  اصالح 
 ارزشيابی از واحد يادگيری که به صورت پايانی است و برای گذر از يک واحد 

به واحد يادگيری بعدی استفاده می شود. يادگيری 
در  يادگيری  واحدهای  در  شده  کسب  نمرات  ميانگين  که  پودمان  ارزشيابی   

می باشد. نصاب  دارای  و  است  دوم  مرحله 
عالوه بر ارزشيابی شايستگی های فنی که مستقيماً با شغل هنرجو در ارتباط است 
شايستگی های غيرفنی نظير استفاده صحيح از ملزومات اداری و وسايل کارگاه و 

نرم افزار، مهارت های اجتماعی و شهروندی، ارتباطات و ... مورد توجه است.
همان طور که در کتاب درسی مالحظه کرده ايد هر درس شامل چند پودمان و هر 
پودمان شامل يک يا چند واحد يادگيری است در رويکرد جديد هنرجويان بايد 
شايستگی های الزم را کسب کنند بدين ترتيب که حداکثر نمره هر پودمان و واحد 
يادگيری 4 است که شامل ارزشيابی مستمر 1 نمره و ارزشيابی پايانی 3 نمره است. 
هنرجويان برای کسب شايستگی در واحد يادگيری بايد حداقل نمره 2 از ارزشيابی 
پايانی کسب نمايند و حداقل يک بار امکان جبران برای کسب شايستگی واحدهای 

يادگيری برای هنرجويان وجود دارد.
نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان که البته هر پودمان ميانگين نمرات يک 

يا چند واحد يادگيری است، تشکيل می شود.

بودجه بندی پیشنهادی
بودجه بندی پيشنهادی ساالنه درس حسابداری وجوه نقد و تحرير دفاتر قانونی با 
توجه به سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران 37 هفته از اول مهرماه 
هر سال شروع و تا پايان خرداد ماه سال بعد ادامه خواهد داشت )2 هفته تعطيالت 
نوروزی يعنی 35 روز 8 ساعت کارگاهی( که زمان آموزش هر پايه تحصيلی در 
شاخۀ فنی حرفه ای و کاردانش 1480 ساعت است و ساعات کار هفتگی در اين 

شاخه حداکثر 40 ساعت و زمان هر جلسه 50 دقيقه می باشد. 
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در زير جهت استفاده بودجه بندی پيشنهادی درس حسابداری وجوه نقد و تحرير دفاتر قانونی را که 
براساس جلسه کارگاهی بينی هر روز 8 ساعت کارگاهی تنظيم گرديده است.

جدول پیشنهادی برنامه ريزی )بودجه بندی( ساالنه درس حسابداری وجوه نقد و تحرير دفاتر قانونی

مطالب مورد تدريسموضوعفصلهفته آموزش

1اول

نی
خت

ردا
و پ

ی 
فتن

ريا
د د

سنا
ت ا

داخ
 پر

ت و
ياف

 در
ت

ثب

موجودی نقد و طبقه بندی آن

اسناد تجاری1دوم

محاسبه سر رسيد اسناد تجاری1سوم

تطبيق مدارک و مستندات با آيين نامه ها و دستورالعمل های اجرايی خزانه1چهارم

معادله حسابداری1پنجم

حساب و تعريف آن در حسابداری1ششم

سند حسابداری1هفتم

حسابداری وجوه نقد1هشتم

کسر و اضافی صندوق1نهم

حساب بانک1دهم

حسابداری اسناد تجاری و نکول سفته1يازدهم

ثبت اسناد انتظامی ـ )انجام ارزشيابی(1دوازدهم

مرور فصل و ارزشيابی1سيزدهم

مرور فصل و ارزشيابی1چهاردهم

2پانزدهم

نی
انو

ر ق
دفات

ير 
حر

ت

کنترل اسناد مالی

نحوه تنظيم سند حسابداری2شانزدهم

ثبت دفتر روزنامه2هفدهم

ثبت دفتر کل و تنظيم تراز آزمايشی2هيجدهم

ثبت دفتر معين و تنظيم تراز آزمايشی معين ـ )انجام ارزشيابی(2نوزدهم

مرور فصل و ارزشيابی2بيستم

مرور فصل و ارزشيابی2بيست ويکم
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3بيست ودوم

دان
گر

اه 
خو

تن

افتتاح حساب تنخواه گردان

کنترل اسناد هزينه3بيست وسوم

ثبت نمون اسناد هزينه ـ ترميم )شارژ( تنخواه گردان3بيست وچهارم

ترميم )شارژ( تنخواه گردانبيست وپنجم

بستن )تسويه( حساب تنخواه گردان ـ )انجام ارزشيابی(بيست وششم

مرور فصل و ارزشيابی3بيست وهفتم

تعطيالت نوروزی3بيست وهشتم

تعطيالت نورزی3بيست و نهم

اخذ صورتحساب بانک ـ تهيه صورت ريز حساب بانک3سی ام

4سی ويکم

کی
 بان

رت
غاي

ت م
صور

مطابقت صورتحساب بانکی با گردش حساب دفاتر 

تعيين اقالم باز صورتحساب بانک و دفاتر4سی و دوم

تنظيم صورت مغايرت بانک به روش های متفاوت4سی وسوم

تنظيم صورت مغايرت بانک به روش های متفاوت4سی وچهارم

ثبت اسناد اصالحی طبق صورت مغايرت بانکی ـ )انجام ارزشيابی(4سی وپنجم

مرور فصل و انجام ارزشيابی4سی وششم

مرور کليه فصول و انجام ارزشيابی4سی وهفتم

طبق برنامه درس ملی صفحه48، ساعات کار هفتگی دورۀ متوسطه دوم فنی و حرفه ای متناسب با 
رشته های تحصيلی حداکثر 40 ساعت در کليه پايه ها و زمان هر جلسه 50 دقيقه می باشد. 

تبصره: زمان اختصاص يافته به هر جلسه و زمان استراحت بين آنها مجموعاً 60 جلسه می باشد و 
تلفيق دو جلسه درسی به ويژه در دوره ابتدايی مجاز نمی باشد. 


