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 : هدف و ماهیت

بندي ، ثبت، خالصه كردن اطالعات و تهيه گزارشهاي مالي و آوري، طبقهحسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع

نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا ذي گيرد. تا افرادها و مدلهاي خاص انجام ميصورتهاي حسابداري در شكل

ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطالعات استفاده كنند. به همين سازماني مثل بانكبرون

تاندارد افراد مطابق اس دليل فردي كه تحصيالت دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از

ايي كوتاه تواند براحتي بين دارباشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نميشود و بيشتر تراز حسابها مينيست و پردازش كافي نمي

داند كه چگونه بايد معامالت ارزي را در دفاتر ثبت كرد. حسابداري به عنوان يك مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي

 آورد.هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در ميم پردازش اطالعات، دادهنظا

نفع )مديران ، ذي گيري اشخاصهاي مالي است كه مبناي تصميمها و صورتمحصول نهايي نظام حسابداري گزارش

 گيرد.، دولت و ...( قرار ميگذارانسرمايه

گذارها، اعتبار دهندگان، مديران كند تا سرمايهكردن اطالعات الزم كمك ميفراهم حسابداري يك سيستم اطالعاتي است كه با

گذاري كند، بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم

طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در 

 شود.گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي

حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش 

راي جوابگويي به نيازهاي اطالعاتي، توسعه يافته هدفها و روشهاي حسابداري ب هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،فعاليت

گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطالعاتي قابل اتكا دارند ها و دولت براي تصميماست. چرا كه اشخاص، شركت

 توان به دست آورد.كه اين اطالعات را به ياري حسابداري مي

ز داوطلبان هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو هايي است كه ارشته حسابداري از جمله رشته

 پذيرد.مي

 

 : های مورد نیاز و قابل توصیهتوانايی

آموزان رشته رياضي در اين رشته داشتن شمّ رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانش

آموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداري نيستند؛ دان معنا نيست كه دانشموفقتر هستند. البته اين ب

 بخوبي دبتوان بايد حسابدار يك همچنين بلكه بايد تالش كنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند. 

 صوصبخ ويژگي اين. باشد داشته خوبي نگارش و بوده مسلط فارسي تادبيا در بايد بنابراين. دهد ارائه را خود كارهاي گزارش

 ري دارد.بسيا اهميت مالي مديريت و حسابرسي يعني رشته اين باالتر سطوح در

 دارد. 4در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب 

در آينده تمام اسناد و مدارك يك سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار دانشجوي حسابداري بايد صادق و رازدار باشد چون 

آورد. اين مساله بخصوص در حسابرسي و در كل با اخالقي نباشد لطمات زيادي به آن شركت و در نهايت به جامعه وارد مي

و تأييد صحت و سقم آن را بر عهده  اهميت بيشتري دارد؛ زيرا اگر يك حسابرس كه وظيفه بررسي گزارشات مالي يك سازمان

 هاي اداري و مالي يك جامعه دامن بزند.تواند به نابسامانيدارد، درستكار نبوده و يا شهامت ابراز مشكالت را نداشته باشد، مي

 اشد.بو باالخره يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خالق، مبتكر، صبور و منضبط 

 هاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حسابداري است.عالقه به امور مالي و تجزيه و تحليل
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 : وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر

 امكان ادامه تحصيل در اين رشته تا مقطع دكترا وجود دارد.

 

 :آينده شغلی و بازار كار

رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.  هاي تحصيالت تكميلي اينالتحصيالن دورهرسد فارغبه نظر مي

ن كه در گيرد. با وجود ايترين سطح تا باالترين سطح را در بر ميهاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايينفرصت

ا تعداد كنند، امابداري تحصيل ميدانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حس

هاي كشور ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانهالتحصيالن بيكار اين رشته از ساير رشتهفارغ

 حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.

 پذير است و تعيين. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكانهمچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد

 باشد.مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي

دار انجام امور مالي گردند هاي متفاوت عهدهتوانند در سطوح مختلف و شاخهالتحصيالن اين رشته پس از اتمام تحصيل ميفارغ

 ن است:كه شرح آن چني

توانند در كليه مؤسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در التحصيالن ميفارغ حسابداري:

 هاي زير مشغول كار شوند.شاخه

 در كليه شركتها و مؤسسات تجاري و غيرانتفاعي. حسابداري مالي:

 توليدي.در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي  حسابداري صنعتي :

 در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذي حساب. حسابداري دولتي :

 در ادارات دارايي. حسابداري مالياتي :

 در مؤسسات بيمه . حسابداري بيمه :

 ها و سرپرستي بانكها .در شعبه حسابداري بانكها :

 

توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش داري ميهمچنين حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حساب

 نمايند.

هاي حسابداري در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغالن التحصيالن رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخهفارغ حسابرسي :

 شوند :بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك ميحرفه حسابرسي در يك تقسيم

اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيأت مديره و شركت  ي :حسابرسان داخل

دهند . اين گروه از حسابرسان بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا ساالنه به مديرعامل و هيأت مديره ارائه مي

 د.كننعمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي

اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در مؤسسات حسابرسي مشغول به كار هستند و بر اساس قرارداد  حسابرسان مستقل:

ميان شركتها يا سازمانها با اين مؤسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد 

كنند. در واقع حسابرسان مستقل، رابط ميان را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه ميدهند و گزارش خود رسيدگي قرار مي

 باشند.صاحبان شركت و هيأت مديره شركت مي

در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين مؤسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير 

 باشند.مشغول فعاليت مي موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي
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 :وضعیت نیاز كشور به اين رشته در حال حاضر

آوري اطالعات مالي دقيق و قابل اعتماد و تجزيه و تحليل اين اطالعات براي آموزش حسابداران و شركت مؤثر آنها در فراهم

اطالعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و  اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجودتوسعه پايدار در كشور در حال توسعه

ه هاي اقتصادي كهاي اقتصادي، نه تنها الزم بلكه حياتي است. عالوه بر اين اطالعات مالي حاصل از فعاليتمربوط به فعاليت

هاي رنامهل در ببيني شده ، اتالف منابع اقتصادي و اخالمسير پيش تواند از انحرافشود، ميهاي حسابداري گزارش ميبوسيله نظام

 توسعه اقتصادي جلوگيري كند.

گذاري گذار و هر مؤسسه اعتباري براي سرمايهالتحصيالن توانمند اين رشته مشكلي در زمينه كار ندارند ؛ چون هر فرد سرمايهفارغ

 يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد.

 

 :دروس پايه، اصلی و اختصاصی برای رشته حسابداری

 

 پايه براي رشته حسابداريدروس 

 جامعه شناسي روانشانسي عمومي

 رياضيات پايه 2و  1اصول علم اقتصاد 

 رياضيات كاربردي رياضيات پايه

 مباني كاربرد كامپيوتر آمار كاربردي

 مديريت توليد 2و  1پژوهش در عمليات 

 پول و ارز بانكداري حقوق بازرگاني

 اقتصاديتوسعه  مباني سازمان مديريت

 روش تحقيق ماليه عمومي

 دروس اختصاصي براي رشته حسابداري

 2و  1حسابداري پيشرفته  2و  1حسابداري ميانه 

 2و  1حسابرسي  3و  2و  1حسابداري صنعتي 

 اصول تنظيم و كنترل بودجه حسابداري مالياتي

 مباحث جاري حسابداري 2و  1مديريت مالي 

  2و  1متون حسابداري 

 دروس اصلي براي رشته حسابداري

 3و  2و  1اصول حسابداري 

 


