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باشیم. شما برادرها اآلن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق  اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي 
متغير دنياي كار و مشاغل، برنامه درسي رشته حسابداری طراحي و براساس آن محتواي آموزشي نيز تأليف گرديد. 
كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتاب داراي 
5 پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي 
از ويژگي هاي اين كتاب مي باشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بايست 
براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند.  نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 
مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشكيل مي گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر 
براي هريك از پودمان ها است. از ويژگي هاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته در ارتباط با 
شايستگي هاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفه اي و بحث هاي زيست محيطي است. اين كتاب 
جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزای بستۀ آموزشي مانند كتاب 
همراه هنرجو و نرم افزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده شود. كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، 

ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:

پودمان اول: حسابداری پرداخت ها
پودمان دوم: حسابداری دريافت ها
پودمان سوم: تحرير دفاتر قانونی

پودمان چهارم: حسابداری امور مرتبط با تنخواه گردان
پودمان پنجم: حسابداری تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكی

براساس صورت جلسه به شماره 16889 مورخ 97/7/26 کمیسیون ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی مزایده 
نرم افزار حسابداری، نرم افزار حسابداری قیاس جهت استفاده  هنرجویان در کتاب درسی انتخاب گردید 
که آموزش این نرم افزار و راهنمای استفاده از آن در سایت رشد موجود است. از هنرجویان انتظار می رود 
نرم افزار در سایت رسمی  اجرایی  نمونه  نمایند.  اقدام  این مهم  مهارت  به کسب  با کمک هنرآموز خود 

آموزش و پرورش به آدرس heyas.roshd.ir و در دسترس هنرآموزان و هنرجویان می باشد.

اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های 
قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم ترین تغییر 
در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف 
شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته است:

1 شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2 شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده

3 شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان 
برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع 
اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام 

پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ حسابداری تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی 
پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی های این کتاب برای 
موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید 

تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.
کتاب درسی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی شامل5 فصل است و هر فصل دارای واحد یادگیری است و هر واحد 

سخنی با هنرجویان عزیز



يادگيری از چند مرحله كاری تشكيل شده است. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيری هر فصل می توانيد شايستگی های 
مربوط به آن فصل را كسب نماييد. عالوه بر اين كتاب درسی، شما می توانيد از بستۀ آموزشی نيز استفاده نماييد.

فعاليت های يادگيری در ارتباط با شايستگی های غيرفنی از جمله مديريت منابع، اخالق حرفه ای، حفاظت از محيط زيست 
و شايستگی های يادگيری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگی های فنی طراحی و در كتاب درسی 
و بستۀ   آموزشی ارائه شده است. شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگی ها را در كنار شايستگی های فنی آموزش 

ببينيد، تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليت های يادگيری به كار گيريد.
رعايت نكات ايمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام كار است لذا توصيه ها و تأكيدات هنرآموز محترم درس را در خصوص 

رعايت اين نكات كه در كتاب آمده است در انجام مراحل كاری جّدی بگيريد.
برای انجام فعاليت های موجود دركتاب می توانيد از كتاب همراه هنرجو استفاده نماييد. همچنين همراه با كتاب اجزای 
 www.tvoccd.oerp.ir بستۀيادگيری  ديگری برای شما درنظر گرفته شده است كه   با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی

می توانيد از عناوين آن مطلع شويد.
همچنین براساس صورتجلسه به شماره 16889 مورخ 97/7/26 کمیسیون ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی مزایده 
انتخاب گردید که  نرم افزار حسابداری قیاس جهت استفاده هنرجویان در کتاب درسی  نرم افزار حسابداری، 
آموزش این نرم افزار و راهنمای استفاده از آن  در سایت رشد موجود است. از هنرجویان انتظار می رود با کمک 
هنرآموز به مهارت این مهم اقدام نمایند، ضمن اینکه نمونه اجرایی نرم افزار در سایت رسمی آموزش و پرورش 

به آدرس gheyas-roshd.ir در دسترس هنرآموزان و هنرجویان می باشد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامی تان، گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل 

كشور و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربيت شايسته جوانان برومند ميهن اسالمی برداشته شود.

                                                                                                                                     دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 




