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باسمه تعالی

مقدمه

خداوند سبحان را سپاس می گزارم که فرصت دیگری را فراهم ساخت تا بتوانم با تالیف کتاب درسی»حسابداری 
صنعتی« تجربیات آموزشــی چهل ســالۀ خودرا به جامعه فرهنگی کشور عرضه نمایم ، تا هنرآموزان وهنرجویان رشته 

حسابداری ، شاخۀ کاردانش بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
دنیایــی که مــا در آن زندگی می کنیم و دورانی که درآن به ســرمی بریم ، به طورعمیقــی به آموزش مهارت ها، 
یادگیری مفاهیم و خالقیت ها وابســته اســت، از همین رو هنرآموزان عزیز رشتۀ حسابداری بایستی بتوانند با استفاده از 
ایده های جدید و مهارت های کلیدی مورد نیاز، »حسابداری صنعتی« را درقالبی جدید به دانش آموزان منتقل نمایند. 

تا آنها بتوانند عالوه بردانش های نظری، مهارت های الزم را نیز فراگرفته و درمشاغل وابسته به کارگیرند.
امروزه مدیران کارخانجات صنعتی، نیازمند در اختیار داشتن گزارش های دقیق و صحیحی از عوامل هزینه هاهستند 
تــا درتصمیم گیــری ها برای افزایش یا کاهش تولید ودرســایر موارد مرتبط آنها را به کارگیرند که متأســفانه این امر 
درواحدهای صنعتی وتولیدی به طورسیستماتیک استفاده نمی شود ومسئولین واحدهاکمتر از دانش حسابداری صنعتی 

بهره می گیرند.
باتوجــه به تجربیات عملی ونظری، ضرورت مطالعۀ دقیق فصول این کتاب را به هنرجویان عزیز توصیه می نمایم و 
توجه عمیق آنان را به فراگیری هرچه بیشتر مفاهیم آن یادآور می شوم ، تا هنرجویان عزیز با تالش بیشتر و با فراگیری 
مهارت ها، زحمات ارزشــمند اساتید خود را پاس داشته و با حل تمرین ها، پرسش ها و آزمون های کتاب دانش خود 

را توسعه بخشند .
امیدوارم که کتاب حاضر، خدمتی هرچند ناچیز برای آینده ســازان این مرز و بوم باشــد و چراغ راهی باشدتا آنها 

بتوانند درمواقع لزوم از روشنائی های آن بهره گیرند.
  

                                                   مؤلــف




