
معرفی رشته های فنی، حرفه ای و کاردانش

هنرستان های ناحیه چهار شیراز

ی بازرگانی ، حسابداری مالرشته حسابداری 



حسابداری

حسابداری بازرگانیفنی، حرفه ای
هنرستان عابدینیپسرانه

هنرستان مرضیهدخترانه

دخترانهحسابداری مالیکاردانش
هنرستان گل آرایش

هنرستان توسی

جدول رشته ها و هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش  
شیراز 4در آموزش و پرورش ناحیه حسابداری  مستقر در رشته 

حسابداری



.پردازدمیمالیخدماتارائهبهحسابداریکواستخدماتیهایرشتهازیکیحسابداری

لشکهادرآمدوهاهزینهتحلیلوتجزیهومدیریتبرایهاانساننیازبهپاسخدرحسابداری

.استمالیماهیتبااطالعاتآوریجمعاشوظیفهوگرفت

وطالعاتاکردنخالصهثبت،بندی،طبقهآوری،جمعبرایسیستماتیکومنظمفرآیندیحسابداری

برایرامالیهایگزارشحسابداران.استحسابداریهایصورتومالیهایگزارشتهیه

دیاقتصاومالیهایسازماناعتباردهندگان،سرمایه،صاحبانمدیران،مثلاقتصادیواحدهای

.دهندمیقرارهاآناختیاردروکنندمیتهیه...ودولتی،

ادیزیبخشاینکهجایبهانسانی،علومهایرشتهبرخالفحسابداریرشته

مهارتوفنحسابدارانواستعملیبیشترباشد،تئوریونظریآناز

.آموزندمیراحسابداری

:حسابداریآشنایی با رشته 
حسابداری



یک حسابدار شامل موارد زیر می شود که عبارتند از؛وظایف 

.فاکتور به مشتری، که شامل ثبت فروش و حساب دریافتنی آن استصدور •

ابل دریافت فاکتور از یک تأمین کننده، که شامل ثبت هزینه یا دارایی و یک حساب ق•

.پرداخت است

.صدور یا پرداخت دستمزد به کارمند که شامل ثبت هزینه و خروج پول نقد است•

تهیه گزارش های مالیات برای چندین نهاد دولتی•

مدیریتارائه گزارش به تیم •

:حسابداروظایف –معرفی رشته حسابداری 

حسابداری



تهیه صورت های مالی برای صاحبان یک تجاریت و وام دهندگان و طلبکاران•

تهیه صورت سود، ترازنامه، و صورت جریان وجوه نقد•

همکاری در ثبت اطالعات حضور و غیاب کارکنان جهت محاسبه حقوق و دستمزد•

تحویل لیست بیمه به صورت ماهیانه به سازمان بیمه تأمین اجتماعی•

بودجه های درخواستی جهت قرارداد ها و عملیات مورد نظر شرکت را موردبررسی •

.قرارداده و با توجه به شرایط مالی تاییدیه یا عدم تایید می دهد

:حسابداروظایف –معرفی رشته حسابداری 

حسابداری



.شرایط ورود به شاخه  فنی و حرفه ای از کاردانش دشوارتر است•

.دروس شاخه  فنی و حرفه ای مشکل تر  از کار دانش است•

.تعملی و ساعات کارگاهی شاخه کار دانش بیشتر از فنی و حرفه ای اسدروس •

.های شاخه کار دانش متنوع تر از فنی و حرفه ای استرشته •

.استخدام برای فارغ التحصیالن فنی و حرفه ای بهتر استشرایط •

.حضور در مدرسه برای دانش آموزان فنی و حرفه ای بیشتر استساعات •

آموزان فنی و حرفه ای برخی از دروس را که دانش آموزان کار دانش از دانش •

.گذراندن آن معاف هستند را می گذرانند

:کاردانشفنی و حرفه ای با شاخه شاخه تفاوت 

حسابداری



:شاخه کاردانش

آموزان برای کردن دانش آماده درسی و آموزشی این گروه بر اساس محتوای 
.استکار بعد از فراغت از دوران دیپلم حضور در بازار 

:حرفه ایشاخه فنی 

تحصیل درو باالتر اولویت ادامه تحصیل در مقاطع هنرجویان این شاخه با 
آوردندرو به این رشته دانشگاه، 

دو گروه از لحاظ ادامه تحصیل در مقاطع باالتر از دیپلم هر : توجه
ندارندگونه محدودیتی هیچ 

:آینده شغلی

حسابداری



ولی گروه فنی حرفه ای با درس های محاسباتی و ریاضی بیشتری  سرو کار دارندهنرجویان 
.روبرو هستندفنی با بیشتر با دروس گروه کاردانش 

کاربازارابورودمنظوربهبیشترکارگاهیتخصصیوفنیبارباکاردانشگروهآموزاندانش
بامقایسهقابلفنیوکارگاهیدروسلحاظازفنیگروهاماشوندمیالتحصیلفارغ

.دارندبرتریکاردانشهنرجویانونیستندکاردانششاخههنرجویان

نیفگروهمقابلدرریاضیومحاسباتیدروسلحاظازکاردانشآموزاندانشآنبرعکس
.ندارندگفتنبرایحرفیایحرفه

.نماند همه چیز بستگی به عالقه و استعداد دارد و هیچ چیز مطلق نیستناگفته 

حسابداری

: تفاوت رشته حسابداری بازرگانی و حسابداری مالی 



بعنوانشرکتهادرندارندایسابقههیچچونحسابداریرشتهالتحصیالنفارغمعموال:حسابدارکمک•

.دهندمیانجامراسادهکارهایکهشوندمیاستخدامحسابدارکمک

یا۱۵نزدیککهشرکتیدرتوانیدمیشماحسابدارکمکبعنوانکردنکارسالچندازپس:حسابدار•

چکرااکارهواردترحسابداریکماههرالبته.شویدبکارمشغولحسابداربعنوانداردپرسنلنفر۲۰

.کندمی

تصمیماندبتومثالباشدداشتهقویبسیارمالیتحیلیقدرتبتواندکههستفردی:مالیحسابداری•

.داردزیادتریریسککجایاشودگذاریسرمایهکجاپولیچهکهبگیرد

بهمشغولکارخانهدرواستشدهتمامبهایحسابداریبهمربوط:صنعتیحسابداری•

.میشوندکار

.شوندکاربهمشغولمیتونندداراییشرکتهایدر:مالیاتیحسابداری•

.شوندکاربهمشغولمیتونندبیمهموسسات:بیمهحسابداری•

.شوندکاربهمشغولمیتونندبانکهاومالیموسساتدر:بانکهاحسابدار•

:حسابداریرشته بازار کار فارغ التحصیالن 
حسابداری



یکیتشخصاگر.استمهمرشتهیکانتخابدرنیزافرادشخصیترشته،یکبهعالقهبرعالوه

بهتهرشآنآیندهدرموفقیتامکانباشد،نداشتههمخوانیکندمیانتخابکهایرشتهبافرد

رشتهایننامازکههمانطورحسابداریرشتهدانشجویانوآموزاندانش.رسدمیحداقل

ایدبهاآنهمچنین.نترسنداعدادازوباشندکتابوحسابوریاضیاهلبایداست،مشخص

ا،هآنفهمیدنبرعالوهوبپردازندمالیاطالعاتتحلیلوسازماندهیآوری،جمعبهبتوانند

ارقامواعدادوپولباکهجاییآنازحسابداریرشته.کنندتحلیلوتجزیهرامالیاطالعات

.ندنکناشتباههادرآمدوهاهزینهثبتدروباشندداشتهباالییدقتبایددارند،سروکار

افزارنرممثلحسابداریهاییافزارنرمبابایدحسابداریکارشناسانهمچنین

نرممحک،حسابداریافزارنرمهلو،حسابداریفزارنرمپارمیس،حسابداری

دبلحدیتاراانگلیسیزبانوباشندمسلط...وسپیدار،حسابداریافزار

کاربازارازباشد،بیشترزمینهایندرحسابدارانهایمهارتهرچه.باشند

.هستندبرخورداربهتری

رشته حسابداری برای چه کسانی مناسب است؟

حسابداری



دورانازهایشانآموختهوشوندکاربازارواردتوانندمیکارشناسیمدرکباحسابداران

.استکافیکارکردنبرایکارشناسی

کارآموزکارعنوانبهیاکمحقوقبادانشجوییدورانوتحصیلحیندردانشجویانازبعضیحتی

خوبیکاربازارحسابداریرشتهاین،برعالوه.دارندآیندهدربهتریشغلیوضعیتوکنندمی

.استحسابدارنیازمندفعالیت،ازایحوزهوشاخههردرخصوصیودولتیهرشرکتودارد

کیواستتنوعازدوربهحسابداریرشته.دادانجامدورکاریصورتبهتوانمیراحسابداری

.دهدانجامرامشابهکارهایتقریباوشودسرگرمارقامواعدادباروزهربایدحسابدار

.شودمیسنگینوزیادبسیارحسابدارانکارسالپایانمثلسالفصولازبعضیدر

حسابقبالدرودارندسروکارمالیهایبحثباحسابداراناینبرعالوه

.شودمینگرانیواضطرابباعثامراینومسئولندمالیهای

میکارکامپیوترباونشینندمیسیستمپایطوالنیهایساعتحسابداران

.کنند

:حسابداریمزایا و معایب رشته 
حسابداری



هدادپوششایراندردکتریمقطعدرهموارشدکارشناسیمقطعدرهمحسابداریرشته

.شودمی

ارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلادامهبرایتوانندمیحسابداریرشتهالتحصیالنفارغ

داریحسابرشتههایگرایشازیکیدرارشدکارشناسیآزموندرقبولیورشتهانتخاببا

یحسابدارگرایشمدیریت،حسابداریرشتهحسابرسی،رشتهحسابداری،رشتهشامل

ومدیریت،حسابداریدولتی،حسابداریمالی،حسابداریصنعتی،حسابداریعمومی،

.دهندتحصیلادامهانسانیمنابعحسابداری

:باالتروضعیت ادامه تحصیل در مقاطع 

حسابداری



رشتهالتحصیلفارغدانشجویانغالبا.استبرخوردارخوبیآمددروکاربازارازحسابداریرشته

.بپردازندمالیوحسابداریکاربهوشوندمختلفهایشرکتجذبتوانندمیحسابداری

مییستدرحسابداریرشتهآزادوغیرانتفاعی،دولتی،هایدانشگاهازبسیاریدراینکهوجودبا

کمترانیانسعلومدیگرهایرشتهازبسیاریبهنسبتحسابداریهایرشتهبیکارانتعداداماشود

.است

.استحسابدارکارمحلوتجربهمهارت،بهبستهحسابداریرشتهدرآمدمیزان

.داردکاروسرکتابوحسابوپولباونیستمتنوعچندانحسابداریرشتهکاربازار

وجاریتموسساتوهاشرکتکلیهدرتوانندمیحسابداریرشتهالتحصیالنفارغ

هاسازمانتولیدی،هایمجموعهوهاکارخانهوصنعتیواحدهایکلیهغیرانتفاعی،

یپژوهشموسساتوها،بانکبیمه،هایموسسهمالیاتی،اداراتدولتی،اداراتو

.شوندکاربهمشغولتحقیقیو

:  حسابداریبازار کار و درآمد رشته 
حسابداری



تحصیل ازانتخاب رشته حسابداری و ادامه 

هنرستان های فنی، حرفه ای و کاردانش

حسابداری



ویدشاشنانآهایروشوحسابداریباقبلازشمامیشهباعثندناخوحسابداریهنرستاندر

میهدانشگاواردوقتیحتی…داییمیشماربهحسابداریکشماهمدیپلمداشتنباحتیو

.گیریدمییاداردروسترراحتوکمترتانمشکالتیدوش

ریاضیبایدحسابداریبرایآیااینکهمیپرسندهمهحسابداریرشتهمورددرمعموالکهسوالی

سختشریاضیات!نترسیدحسابداریازهستضعیفانتریاضیاگه؟نهیاباشیمداشتهقوی

.مهمترهزچیهمهازکهدباشیداشتهبایددقتفقطنیست

حسابداریرشتهانتخابدرنهمسالنوبتدوهرمعدلکهدنیابدباید

رایمالصورتهایتحلیلقدرتدنیابتوآیندهدرواستموثرومهمبسیار

.دباشیداشته

در دانشگاه بریم رشته حسابداری؟بعد و نظری یا نیم وابخدر هنرستان حسابداری 

حسابداری



؟کجا بفهمیم به حسابداری عالقه داریم از

القمندعرشتهاینبهکهدکنکمکدنامیتوانگیزهچندتاولیهستفردیچیزیککامالعالقه

.شوید

زیاددرآمدکسب

یکدنامیتوهمدرآمدکسب.دهیانجامراکوچکشرکتچندحسابدارینیامیتوهمزمانتو

.استالزمتجربهسالیچندکاراینبرایالبته.دباشمایبرامهمخیلیانگیزه

بیکاریازترس

دنیاتومیکههستندهاییرشتهتنهاکاردانشوایحرفهفنیرشتهکهگفتجراتبهنامیتو

.کنیددرآمدکسبوکارهمدیپلممدرکباحتی

یحسابداردیپلمبا.هستنظراینازهارشتهبهترینازیکیحسابداری

.شویداستخدامحسابدارکمکبعنوانشرکتیکدردنیامیتو

حسابداری



؟رفتحسابداریرشتهبهچطور
دهمبهنهمرشتهانتخابدربعدومتوسطهاولپایهدرقبولیحسابداریرشتهبهورودشرایط

پلمدیشدنمماتازبعد(هنرستان)کنیدانتخابرابازرگانیحسابداریشاخهوفنیرشته

ورهدباشیدتحصیلادامهبهعالقمندراگیاویدوشکاربازارجذبنیداتومیشماهنرستان

دردرساتمامازبعد.یدهدادامهایحرفهفنیهایآموزشکدهطریقازراکاردانیدوساله

رکنکونیدامیتوهمکارشناسیبرای.گیریدمیراحسابداریکاردانمدرکشماآموزشکده

.دهیدکارشناسیبهکاردانی

حسابداریرشتهشغلیآینده
مالیگردشکهجاهر.دارندنیازحسابداریکبههمشرکتهاترینکوچک

.نباشیدکارنگراناصالپسداردحسابداریکبهنیازباشدداشته

حسابداری



ن رشته پس ازاتمام دوره سه ساله هنرستان یک فارغ التحصیل ای

دهد ؟انجام می تواند چه کارهایی 

:دهیدانجامراکارهااینمیتوانیدحسابدارکمکعنوانبه

نظیمتو،تهیهکاالکاردکس،تنظیمکاالفروشو،خریدبانکیصورتحساببهمربوطامور

حقوقمالیاتوبیمهدستمزد،وحقوقپرسنل،کارکردفهرست

حسابداری



:  پایه دهم
–حسابداری خرید و فروش–وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی حسابداری 

دانش فنی پایه

:  یازدهمپایه 
حسابداری اموال و انبار –حقوق و دستمزد حسابداری 

:  دوازدهمپایه 
تهای حسابداری تهیه و تنظیم صور–بهای تمام شده و مالیاتی حسابداری 

دانش فنی تخصصی  –مالی 

:عناوین دروس تخصصی حسابداری بازرگانی 
حسابداری



:  دهم پایه 
ر رایانه کا_مسئول سفارشات –حسابداری عمومی مقدماتی –رایانه کاربر 

حسابداری مالی

:  پایه یازدهم 
ص سرپرست ترخی–حسابداری صنعتی درجه دو –عمومی تکمیلی حسابداری 

محصول

:  پایه دوازدهم 
کاربر امور بانکی_حقوق و دستمزد حسابداری 

:مالیحسابداری عناوین دروس تخصصی 

حسابداری



کارگاههای حسابداری هنرستان ها

حسابداری



تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطهکارشناسی 

کاردانشگروه آموزشی فنی، حرفه ای و 

رشته حسابداری


