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رشــته ی حسابداری از جمله رشته هایی است که از داوطلبان 
سه گروه آزمایشــی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی 
دانشــجو می پذیرد و در آزمون هر ســه گروه نیز درس ریاضی به 
عنوان مهم ترین درس این رشــته مطرح است. درواقع داشتن شّم 

ریاضی در رشته ی  حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
هم چنین یک حســابدار باید بتوانــد به خوبی گزارش کارهای 
خود را ارائه دهد؛ بنابراین باید بر ادبیات فارســی مســلط بوده و 
نگارش خوبی داشــته باشــد. دانشــجوی این رشــته باید تحمل 

* در جــدول زیر همه ی دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی عالی را که رشــته ی مورد 
عالقه تان را ارائه می کنند، ببینید. کارنامه در دســت تان اســت. از روی جدول پشت 
جلد مجله، موقعیت خود را در بازه های 13گانه بیابید و انتخاب خود را انجام دهید.

فردی که تحصیالت دانشــگاهی ندارد، بیش تر دفتردار است 
تا حســابدار؛ زیرا گزارش های این دسته از افراد مطابق استاندارد 
نیســت و پردازش کافی نمی شــود و بیش تر، تراز حساب هاست. 
برای مثال یک حســابدار تجربی نمی تواند بین دارایی کوتاه مدت 
و بلندمدت تفاوت قائل شــود یا نمی داند که چگونه باید معامالت 

ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
از ســوی دیگر یک حسابدار متخصص در آینده می تواند مدیر 
مالی یک ســازمان یا شــرکت شــود؛ یعنی می تواند به مدیریت 
یک شــرکت ایده بدهد کــه منابع موجــودش را در چه راه هایی 
سرمایه گذاری کند تا استفاده ی بهینه شود یا اگر شرکت به منابع 
مالی جدید نیاز داشــت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک 
خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تأمین مالی کرد. مجموع 

این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.

فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین 
سطح تا باالترین سطح را در بر می گیرد. با وجود این که در دانشگاه های 
مختلف کشــور اعم از دولتی، غیر انتفاعی و آزاد دانشــجویان بسیاری 
در رشــته ی حســابداری تحصیل می کنند اما تعداد فارغ التحصیالن 
بی کار این رشــته از بیش تر رشته ها کم تر است. چون از یک مؤسسه ی 
کوچک گرفته تا بزرگ ترین کارخانه های  کشــور حداقل برای تهیه ی 

اظهارنامه ی مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

حســابداری سيســتمی اســت كــه در آن، فرايند 
جمــع آوری، طبقه بندی، ثبت، خالصه كــردن اطالعات و 
تهيــه ی گزارش های مالی و صورت های حســابداری در 
شكل ها و مدل های خاص انجام می شود تا افراد ذی نفع 
درون ســازمانی مثل مديران سازمان يا برون  سازمانی 
مثــل بانك هــا، مجتمع عمومی ســازمان مــورد نظر يا 

مقامات مالياتی بتوانند از اين اطالعات استفاده كنند.
رشته ی حســابداری دارای ســه گرايش حسابرسی، 

دولتی و مالياتی است.

ویژگی ها و توانمندی های الزم

فرصت های شغلی

حسابداری

حسابداري
+Aدانشگاه اصفهان 
Aدانشگاه قم 
Aدانشگاه مازندران- بابلسر 

+Bغیرانتفاعي ایوانكي 

+Bغیرانتفاعي حكمت قم 

+Cغیرانتفاعي سهروردي قزوین 

+Cغیرانتفاعي پرندک پرند 

 -Cپیام نور آذربایجان غربي- میاندوآب 

 -Cپیام نور فارس- شیراز 

+Dپیام نور كرمان- كرمان 
Dغیرانتفاعي راهبرد شمال رشت 
Dغیرانتفاعي شمال آمل 

 -Dپیام نور گیان- الهیجان 

 -Dغیرانتفاعي هشت بهشت اصفهان 

 -Dغیرانتفاعي ربع رشیدي تبریز 

ساعت ها کار در پشــت یک میز و صندلی و سروکار داشتن با اعداد و 
ارقام را داشته باشد. هم چنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع  اعداد 

و ارقام دچار مشکل نشود.




