
  حسابداري و مديريت در آن كاربرد و كامپيوتر مبانيجزوه 

  فصل اول 
  

  درس: اهداف 
 آن گيري كار به توانايي و كامپيوتر اجزاي شناخت  

  آن از استفاده توانايي و كامپيوتر شبكه  

 فلوچارت و الگوريتم ارائه و مسئله حل 

 اينترنت محيط در جستجو و تحقيق توانايي 

 اب كار توانايي Office Microsoft 

 هاي پروژه انجام توانايي Excel  

  جايگاه كامپيوتر در مديريت و حسابداري:
 دنياي به ورود براي شروعي نقطه و باشد مي ها رشته تمام براي آن آموزش كه است دانشگاهي دروس از يكي درس اين

 گشته عظيم تحولي دچار تكنولوژي و ارتباطات ر،بش زندگي عرصه به كامپيوتر نهادن گام با هست كامپيوتر فن و علم جالب

 و فراگير امري اجتماعي و فردي زندگي سطوح تمام در نوظهور پديده اين از استفاده آتي سالهاي در و (شدن جهاني)است
    امتم براي تكنولوژي پيشرفت جهت در نو هاي حل راه جستجوي براي كامپيوتر از گيري بهره لذا .بود خواهد ناپذير گريز

 اهميت از دانشگاهي دروس تمام در آن مشتقات و  IT آموزش دليل همين به كه باشد مي صحيح آموزش مستلزم دانشجويان

   .است برخوردار اي ويژه

 و مديريت مورد در و شد فراگير مهندسي علوم و انساني علوم ، پزشكي علوم در كامپيوتر از استفاده تحوالت اين با همراه
   .دارد اي گسترده كاربردهاي علوم بقيه مانند زني حسابداري

 هاشاخص روي آماري هايتحليل ، نمودارها رسم و آماري جداول تدوين ها،داده بندي طبقه حسابداري، و مديريت رشته در

 بردن باال جهت . است زمانبر و حساس ، حياتي بسيار ... و پروژه مديريت اطالعات، نگهداري و مستندسازي مركزي، اعداد و

 .شود مي استفاده كامپيوتر سرعت و محاسباتي توان از پيچيده محاسبات به بخشيدن سرعت و وريبهره

  .شوند مند بهره تكنولوژي اين كارگيري به توانايي از ها رشته اين دانشجويان تمام است الزم دليل همين به

 



  تعاريف :

  چيست؟ رايانه

 كامپيوتر انگليسي زبان در (computer)بدون) را رياضي محاسبات كه گفتندمي ماشيني به 

 . دادمي انجام (مكانيكي كمكي ابزارهاي

 

COMPUTE                  COMPUTER 

   )كردن محاسبه)                              (حسابگر(

 گفتندمي «الكترونيكي مغز» كامپيوتر به فارسي در قبل هاي سال. 

 شود مي تهشناخ رايانه به اكنون هم. 

 با كردن مرتب و دادن سامان معني به راياندن پارسي فعل از و است پارسي رايانه واژه 

 .است آمده تدبير

  راي                                   تدبير +رايانه

 هماننيزبه  چرتكه يا و محاسبه كشخط مانند محاسبه مكانيكي هايماشين �ٔهمه به توان مي

  گفت رايانه رود،مي كاربه امروزي هايماشين براي كه صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :كامپيوتر امتيازات و ها ويژگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كامپيوتر انواع

 ها رايانه ريز •

 (متوسط هاي رايانه)كاري هاي ايستگاه •

 بزرگ هاي رايانه •

 ها رايانه ابر •

آوشي و خستگي ناپذيريسخت   

 سرعت

 دقت

  قابليت انعطاف يا تغيير پذيري

ظرفيت باالي حافظه و سريع دسترسي  

  برنامه پذيری

  ذخيره سازی

هاويژگي     و 
 امتيازات
وترآامپي  



 :امروزي كامپيوترهاي در اساسي تغييرات

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شخصي كامپيوترهاي امتيازات و ها ويژگي

  .هستند شخصي كامپيوترهاي يا رايانه ريز نوع از استفاده مورد هاي رايانه درصد 99 از بيش دهد مي نشان آمار

 :ها رايانه از دسته اين مزاياي

 نگهداري هزينه بودن پايين 

  كارايي رفتن باال 

  كاربري بودن باال 

  دقت و سرعت افزايش 

  شبكه به اتصال و كارگيري به امكانات ازدياد 

  ها برنامه تنوع 

  پايين قيمت  

 

عملکرد سيستمافزايش کارايی و کيفيت  

کاهش حجم  مدارات

 کاهش توان مصرفی

 افزايش سرعت و ظرفيت

 کاهش قيمت

 در آامپيوتر تغييرات
 امروز



  دسته بندي كامپيوترها :

 :شوند مي تقسيم دسته سه به توانايي، و قابليت اساس بر كامپيوترها

 مد و جزر كننده پيشگويي دهند.مانند، انجام توانند مي را كار يك فقط كه:منظوره تك هاي دستگاه •

 گرها تحليل مانند، .داد مي انجام را كار محدودي تعداد كه:نظورهم چند هاي دستگاه •

 شخصي كامپيوترهاي مانند امروزي نوع از:منظوره همه دستگاههاي •

  اصطالحات :
 شويم آشنا زير اصطالحات با است الزم درس اين بهتر فراگيري براي: 

 شودمي استفاده ها داده پردازش براي آن از كه است ماشيني :رايانه. 

 شوندمي ارسال رايانه به پردازش براي كه شودمي گفته خام هاييورودي از دسنه آن به :داده 

 گويندمي شده پردازش هايداده به :اطالعات 

 گسترده صفحات (spread sheets) : و آماري كارهاي انجام منظور به كه هستند افزارهايينرم 
 افزارنرم به توان مي افزارهانرم اين از اي ونهنم عنوان به .است شده طراحي كم هايداده با كار

Excel كرد اشاره مايكروسافت افزارهاينرم مجموعه در. 

 الكترونيكي پستe-mail) مخفف Electronical Mail): كامپيوتر با كه است الكترونيكي اينامه 

 .شودمي فرستاده

 اطالعاتي هاي سيگنال صورت به را اطالعات كه است كامپيوتري: آنالوگ يا قياسي كامپيوتر 

 .دهدمي قرار پردازش مورد ورودي ولتاژ با متناسب و تغيير حال در كه پيوسته

  و صفر( گسسته عددي يا نمادي مقادير با را مقادير كه است كامپيوتري : ديجيتالي كامپيوترهاي 
 .كندمي بيان ) يك

  :كامپيوتر كاربرد موارد

 استفاده آموزشي كمك وسيله يك عنوانهب كامپيوتر : مدارس در كامپيوتر .1

 .شودمي



 پزشكي؛ در كامپيوتر .2

 ضروري محاسبات انجام در فراواني كاربردهاي :مهندسي علوم در كامپيوتر .3

 .دارند...و مهندسي دقيق هايطراحي

 تهيه پيچيده، محاسبات انجام در فراواني كاربردهاي :مديريت در كامپيوتر .4

 و نمودار رسم ،(داده پايگاه ايجاد)طالعاتا ذخيره و نگهداري مستندات،
 .دارند ....و جداول

  :اول فصل هاي تمرين
 چيست؟ رايانه •

 كدامند؟ رايانه هاي ويژگي •

 .بنويسيد را رايانه انواع •

 .كنيد بيان را رايانه بندي دسته •

 .دهيد توضيح و برده نام را ايران در كامپيوتر تكنولوژي هاي دوره •

 چيست؟ حسابداري و مديريت در انهراي از استفاده داليل •

 است؟ كدام حسابداري و مديريت در رايانه كاربرد •

 .بنويسيد را واطالعات داده فرق •

 دارند؟ تفاوتي چه ديجيتال و آنالوگ كامپيوترهاي •

 .كنيد بيان را گسترده صفحات كاربرد و تعريف •

 چيست؟ الكترونيكي پست •

صفحه داليل خود را  3يا  2در 
 بيان نماييد 



 

 

 

 

 



 


