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بندي و کنترل  بودجه): 2(حسابداري صنعتی خداوند منان را سپاسگزارم که به اینجانب توفیق بازنگري کتاب 
ـ در این بازنگري کلیه فصول مجـدداً بررسـی شـد و تجدیـدنظر جز    . را عطا فرمود سیستمهاي استاندارد ی در ئ

ه شده توسط سـتاد انقـالب فرهنگـی، در    ئن اراهمچنین به منظور هماهنگی با عناوی. فصول قبلی به عمل آمد
هاي مشترك و تعیین بهاي تمام  هزینه«یک فصل جدید به گونه کامل تحت عنوان ) 2(درس حسابداري صنعتی 

ل مربوط به کتاب اضافه شـد تـا مـورد اسـتفاده کامـل      ئهمراه با سؤاالت و مسا »شده محصوالت اصلی و فرعی
  .مدیریت قرار گیرددانشجویان کارشناسی حسابداري و 

حسابداري صنعتی، و نوع پیشرفته آن، حسابداري مدیریت، شامل مباحث بسیار گوناگون و متنوعی است 
نحو مطلوب و کارا ه ویژه مدیران، در انجام وظایف خود ب کنندگان داخلی اطالعات مالی، به تا بتواند به استفاده

ـ    بندي و اسـتفاده از هزینـه   تعریف، طبقه ، معموالً)1(در درس حسابداري صنعتی . کمک نماید ه هـاي تولیـد ب
  .گیرد منظور تعیین قیمت تمام شده در سیستم اعداد واقعی مورد استفاده قرار می

بنـدي و کنتـرل اقـالم بهـاي تمـام شـده محصـول در         ، تأکیـد روي بودجـه  )2(درس حسابداري صنعتی 
ش ما بر آن بوده است که با توجه بـه آخـرین انتشـارات    بنابراین، در این کتاب تال .سیستمهاي استاندارد دارد

طور کامل مورد بحث قرار گیرند تا بتوانند در عمل هم مـؤثر  ه تئوریک و تجربیات عملی، مطالب مطرح شده ب
متنـوعی طراحـی     گونـه  ل کتاب نیز بـه ئمسا. واقع گردند و منبع غنی علمی در این زمینه را نیز فراهم سازند

ل امتحانات تخصصی دنیا در ایـن  ئالب مهم مربوط به هر فصل را در برگیرند و شامل آخرین مسااند تا مط شده
در مجموع، این کتاب حاصل سالها تدریس و تجربه عملی مؤلف در داخل و خارج کشـور در  . زمینه نیز باشند

نشجویان، اندیشمندان و با این وجود، از کلیه دا. باشد و سیستمهاي استاندارد می) 2(زمینه حسابداري صنعتی 
  .مند فرمایند نماید از راهنماییهاي ارزنده خود اینجانب را بهره پژوهشگران گرامی تقاضا می

دانم از زحمات همکار ارزشمند، سرکار خـانم شوشـتریان، کـه کـل کتـاب را مـورد        وسیله الزم می بدین
از چنـد  . اختند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایممند س مطالعه قرار داده و اینجانب را از نظرات ارزنده خود بهره

اي از مطالب فصلها را مطالعه نموده و نسبت به مطالب آن اظهار  تن از دانشجویان عزیز دانشگاه شیراز که پاره
همچنین از سرکار خانم ابراهیمی که با حوصله و دقت و الطـاف  . نمایم اند، نیز صمیمانه قدردانی می نظر کرده

ـ       ت تایپ نسخهکران زحم بی عهـده  ه هاي اولیه و نهایی این کتـاب را در بخـش حسـابداري دانشـگاه شـیراز ب
ن محترم سازمان سمت، جناب آقـاي دکتـر احمـدي، سـرکار     در نهایت از مسئوال. اند بسیار سپاسگزارم داشته

زاده کـه   اهللا ابنیز سرکار خانم میچکا کتـ  و ،سرکار خانم صادقیان کارشناس محترم گروه و ،خانم دکتر روغنی
توفیق همه این عزیزان . نمایم صمیمانه تشکر می خوانی و کنترل فنی کتاب را بر عهده داشتند مسئولیت نمونه

  .را از خداوند متعال مسئلت دارم
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