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 تـا مـديران     اسـت   اطالعات صحيح و دقيـق     تأمينيكي از وظايف اساسي حسابداران،      
در راه نيـل بـه ايـن هـدف،          . اساس اين اطالعـات اتخـاذ نماينـد        تصميمات خود را بر   

اي حـسابداري از    مه كـردن سيـست    اي  رايانـه  و   ي مـال  يهـا تحليل جهت   رايانهاستفاده از   
تـوان صـحت و دقـت        مـي  رايانـه ا به خدمت گرفتن     ب. اي برخوردار است   اهميت ويژه 

طـور قابـل   ه دسـت آوردن اطالعـات را بـ    ه اطالعات را افـزايش داد و مـدت زمـان بـ     
  .توجهي كاهش داد

 و  هـستند اي حـسابداري    مه كردن سيست  اي  رايانهبسياري از حسابداران خواهان     
ن مـشغول بـه     ، امـا شـركت يـا سـازماني كـه در آ            انـد   واقفنيز  به اهميت اين موضوع     

وسـيله  ه  اي حـسابداري بـ    مهتسهاي طراحي سيـ    د، توانايي پرداخت هزينه   نخدمت هست 
ــه ــدارد  برنام ــسان را ن ــرم . نوي ــران، ن ــي   در اي ــسابداري مختلف ــاي ح ــيله افزاره ــه وس  ب
ي بسيار گزافي هـستند و حتـي برخـي از           ها  شود كه داراي هزينه    مينويسان ارائه    برنامه

از طرف ديگر، پس از گذشت     . هاي آن نيستند    تأمين هزينه  شركتهاي معتبر نيز قادر به    
ه چند سال، ممكن است تحوالت اساسي در زمينه محصوالت و نوع خدمت شركتها ب       

اي صرف شـود، آيـا شـركت بـاز هـم             بار چنين هزينه   كه يك  در صورتي . وجود آيد 
   تقبل كند؟ ار ها تواند اين هزينه مي

اي حسابداري، بهترين راه    مه كردن سيست  اي  نهرايا و   ي مال يالهانجام تحلي براي  
ي ها  برنامه اكسل يكي از برنامه    . باشد مي مايكروسافت اكسل    افزار  نرم تفاده از حل، اس 
ي حـسابداري، مـالي،     هـا   اي است كه امكانات بسيار زيـادي در زمينـه          گستردهصفحه  
  .دارد …آمار و 

  وجه تفاوت بين ايـن    ، مت نماييدچنانچه فهرست مطالب كتاب حاضر را مشاهده        
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 در ايـن كتـاب تمركـز اصـلي روي مـسئله     .  شـد  خواهيدكتاب و ساير كتابهاي اكسل  
. اي حسابداري و مـالي اسـت      لهاي حسابداري و تجزيه و تحلي     مه كردن سيست  اي  ايانهر

 همـة حـسابداران در هـر        وسـيلة   بـه هدف از نگارش كتاب حاضر قابل اسـتفاده بـودن           
ري جهت طراحي اسناد مالي از قبيـل دفـاتر روزنامـه،            سطحي از سطوح دايره حسابدا    

  .استاي مالي لهنامه و تجزيه و تحلي زارصورتحساب سود و زيان و ت  دفاتر كل،
اي است كه در سه فصل اول، اصول كلي كار           نحوه سازماندهي كتاب به گونه    

 و  در ايـن فـصول فقـط بـه مطالـب مهـم            . گيـرد   و اينترنت مورد بحث قرار مي      رايانهبا  
 در فصل چهارم، مفـاهيم اصـلي اكـسل        . اساسي مورد نياز در فصول بعد اشاره شده است        

  . طور جامع بررسي شونده در اين فصل سعي شده تا اصول اكسل ب. ارائه شده است
دهم كتاب در راستاي هدف از نگارش كتاب نگاشته شده          دوازفصول پنجم تا    

 ي، واكـاو  اي   رايانـه  ي حـسابدار  يهاستميـ  س يطراحـ  بـه    هشتم تا   پنجمفصلهاي  . است
 توابـع مـالي   نهـم در فـصل  .  حـسابداري اختـصاص دارد  يهايالگوساز و  صورتحسابها

ارائه شده است، در اين فصل سعي شده است تا با ارائـه مثالهـاي حـسابداري، مفهـوم                   
هم تـا دوازدهـم نيـز بـه شـرح برخـي از امكانـات             دفصول  . توابع بهتر انتقال داده شود    

ايـن مباحـث    . پردازنـد  يمـ رد دارند،   بصورت گسترده در حسابداري كار     هاكسل كه ب  
ــارت ــد ازا عب ــاتي و    :ن ــاي اطالع ــديريت بانكه ــودار، م ــم نم ــستجورس ــدفيج  ، ه
  . ير خطي و غي خطيزير برنامه

راحتي قادر خواهيـد بـود تـا          به ، كتاب مفصول چهارم تا دوازده   با مطالعه دقيق    
براي كسب اعتماد بـه     . مينه حسابداري انجام دهيد   ي مورد نياز خود را در ز      هاازيلسمد

ي حسابداري در هااي حسابداري، برخي از مدلسازي  مهنفس بيشتر جهت طراحي سيست    
  . ه شده استائ ارهشتمفصل 

س كتاب يل در مورد نحوه مطالعه و تدر     ي به نكات ذ   ،قبل از مطالعه كتاب   لطفاً  
  :دييتوجه فرما

نـدوز و  ي، ورايانـه  بـا  ي كـامل يي آشـنا  كـه ي مطالعـه كتـاب در صـورت   يبـرا  .1
 بـه خـاطر     يد، ولـ  ييد از فصل چهارم مطالعه كتاب را آغاز نما        يتوان ميد،  ينترنت دار يا
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االمكـان   يد، حتـ  ييـ  نما ينـدوز را فارسـ    يد و يـ توان مـي  كه ن  يد كه در صورت   يداشته باش 
  .دييه را مطالعه نمايفصول اول
 از  يرا برخـ  يـ  ز ؛دييـ  فرما ي خـوددار  اًاز پراكنده مطالعـه نمـودن كتـاب جـد          .2

ل ئ مثـال، بـراي حـل مـسا        بـه طـور   .  فـصول قبـل هـستند      يفرضـها  شي پـ  يمطالب دارا 
گونـه   چنانچـه حـل ايـن   . ودشـ  نـصب  Solverريزي خطي و غيرخطي، ابتدا بايد      برنامه
 وجـود   Solver گزينـه    ،بياموزيـد، در منـوي مربـوط      بخواهيـد   وسيله مثالها    هل را ب  ئمسا

  .آموختيد ميفصول قبل، بايد نحوه نصب آن را  و در ندارد
 ي شـده اسـت كـه تفاوتهـا        ارائـه كروسافت اكـسل    ي از ما  ي مختلف يها  نسخه .3
 مـشكلي   ،چنانچه فصول كتـاب را بـه ترتيـب مطالعـه نماييـد            . گر دارند يكدي با   جزئي

نخواهيد داشت، زيرا در متن كتاب سعي شـده اسـت تـا برخـي از تفاوتهـاي آنهـا در                     
 براي جداسازي آرگومانهـا     ها  براي مثال، در برخي نسخه    . رخورد تشريح گردد  اولين ب 

انـد كـه فقـط در بخـش آمـوزش توابـع بـه ايـن           استفاده نموده»;«و در برخي از      »,« از
  . مطلب اشاره شده و در ادامه مطالب كتاب، تكرار نشده است

 ييرا از سـو   ي برخوردار است، ز   ييت باال يان فصول از اهم   ي پا ينهاي حل تمر  .4
 تنهـا بـا     اي  رايانـه گر، مطالب   ي د يشود و از سو    ميده  ي شما در آن مبحث سنج     ييتوانا
  .شوند مين و تكرار در ذهن ماندگار يتمر

ن يـ در ا . ديـ نما ي م يبانين كتاب پشت  ي از ا  www.amirafsar.ir ينترنتيگاه ا ي پا .5
االت متـداول،   ؤنه اكـسل، سـ    ياكسل، مطالب روز در زم     يمديا يت، آموزش مولت  يسا

،  مايكروسافت اكـسل   افزار  نرم كتاب در    مسائلفايلهاي   منتخب كتاب،    ينهايحل تمر 
گـر در   ي از خـدمات د    ياري و بـس   ي حـسابدار  يتهايگر، اتـصال بـه سـا      ي د ي مثالها ارائه

ن كتـاب را    يـ امطالـب   ال در مورد    ؤهر گونه س  . شود ي م ارائهارتباط با موضوع كتاب     
ن يمشاهده ا. ديافت داريگاه مطرح نموده و پاسخ مناسب را درين پا يد در ا  يتوان ميز  ين

  .گردد يه ميت به كاربران كتاب توصيسا
در حد و اندازه     ،رش اين كتاب سعي شده است تا اوالً       اگرچه در تدوين و نگا    

 مطالب آن در دنياي واقعي كـاربرد داشـته باشـد و      ، ثانياً  و يك كتاب دانشگاهي باشد   
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لذا از  .  باشد، ولي به هر حال داراي اشكاالتي خواهد بود          را داشته  باه كمترين اشت  ،ثالثاً
 ارائهبا تا ويژه اساتيد ارجمند و دانشجويان عزيز استدعا داريم       هنظران، ب  صاحب  ميتما

 ارائـه نظرات و پيشنهادات اصالحي خود بـه آدرس الكترونيكـي يـاد شـده، مـا را در                   
  . نندنقص و پربارتر ياري رسا اي بي مجموعه

اساتيد ارجمند و دانـشجويان عزيـز،         ميدانيم تا از تما    ميدر پايان بر خود الزم      
 نمـودن   ركه ما را در پربـارت     راز و صنعت نفت     ي ش هايان دانشگاه يدانشجو وصخص هب

و داوران   سـمت    سـازمان ن  الئواز مـس  . يممـاي ن، تقدير و تشكر     اند اين اثر ياري رسانده   
انـد نيـز      كتاب حاضر با سـعه صـدر يـاور مـا بـوده             غنايكه در ايجاد و     ارجمند كتاب   

افـراد، مؤسـسات و     ميشـود كـه كليـه اسـا     يـادآوري مـي   . نهايت امتنان حاصل اسـت    
شركتهايي كه در متن به آنها اشاره شـده اسـت، بـه هـيچ فـرد، مؤسـسه و يـا شـركت                        

  . خاصي اشاره ندارد
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