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آشنایی با رشته حسابداری:
حسابداری یکی از رشته های خدماتی است و یک حسابدار به ارائه خدمات مالی می پردازد.
حسابداری در پاسخ به نیاز انسان ها برای مدیریت و تجزیه و تحلیل هزینه ها و درآمد ها شکل
گرفت و وظیفه اش جمع آوری اطالعات با ماهیت مالی است.
حسابداری فرآیندی منظم و سیستماتیک برای جمع آوری ،طبقه بندی ،ثبت ،خالصه کردن اطالعات و
تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری است .حسابداران گزارش های مالی را برای
واحدهای اقتصادی مثل مدیران ،صاحبان سرمایه ،اعتباردهندگان ،سازمان های مالی و اقتصادی
دولتی ،و  ...تهیه می کنند و در اختیار آن ها قرار می دهند.
رشته حسابداری برخالف رشته های علوم انسانی ،به جای اینکه بخش زیادی
از آن نظری و تئوری باشد ،بیشتر عملی است و حسابداران فن و مهارت
حسابداری را می آموزند.

حسابداری

معرفی رشته حسابداری – وظایف حسابدار:
وظایف یک حسابدار شامل موارد زیر می شود که عبارتند از؛
•

صدور فاکتور به مشتری ،که شامل ثبت فروش و حساب دریافتنی آن است.

•

دریافت فاکتور از یک تأمین کننده ،که شامل ثبت هزینه یا دارایی و یک حساب قابل
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

•

ارائه گزارش به تیم مدیریت
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معرفی رشته حسابداری – وظایف حسابدار:
•

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.
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تفاوت شاخه فنی و حرفه ای با شاخه کاردانش:
•

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

•

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

•

دروس عملی و ساعات کارگاهی شاخه کار دانش بیشتر از فنی و حرفه ای است.

•

رشته های شاخه کار دانش متنوع تر از فنی و حرفه ای است.

•

شرایط استخدام برای فارغ التحصیالن فنی و حرفه ای بهتر است.

•

ساعات حضور در مدرسه برای دانش آموزان فنی و حرفه ای بیشتر است.

•

دانش آموزان فنی و حرفه ای برخی از دروس را که دانش آموزان کار دانش از
گذراندن آن معاف هستند را می گذرانند.

حسابداری

آینده شغلی:
شاخه کاردانش:
محتوای درسی و آموزشی این گروه بر اساس آماده کردن دانش آموزان برای
حضور در بازار کار بعد از فراغت از دوران دیپلم است.
شاخه فنی حرفه ای:
هنرجویان این شاخه با اولویت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر و تحصیل در
دانشگاه ،رو به این رشته آوردند
توجه :هر دو گروه از لحاظ ادامه تحصیل در مقاطع باالتر از دیپلم
هیچ گونه محدودیتی ندارند

حسابداری

تفاوت رشته حسابداری بازرگانی و حسابداری مالی :
هنرجویان گروه فنی حرفه ای با درس های محاسباتی و ریاضی بیشتری سرو کار دارند ولی
گروه کاردانش با بیشتر با دروس فنی روبرو هستند.

دانش آموزان گروه کاردانش با بار فنی و تخصصی کارگاهی بیشتر به منظور ورود با بازار کار
فارغ التحصیل می شوند اما گروه فنی از لحاظ دروس کارگاهی و فنی قابل مقایسه با
هنرجویان شاخه کاردانش نیستند و هنرجویان کاردانش برتری دارند.
برعکس آن دانش آموزان کاردانش از لحاظ دروس محاسباتی و ریاضی در مقابل گروه فنی
حرفه ای حرفی برای گفتن ندارند.
ناگفته نماند همه چیز بستگی به عالقه و استعداد دارد و هیچ چیز مطلق نیست .

حسابداری

بازار کار فارغ التحصیالن رشته حسابداری:
•

کمک حسابدار  :معموال فارغ التحصیالن رشته حسابداری چون هیچ سابقه ای ندارند در شرکتها بعنوان
کمک حسابدار استخدام می شوند که کارهای ساده را انجام می دهند.

•

حسابدار  :پس از چند سال کار کردن بعنوان کمک حسابدار شما می توانید در شرکتی که نزدیک  ۱۵یا
 ۲۰نفر پرسنل دارد بعنوان حسابدار مشغول بکار شوید .البته هر ماه یک حسابدار واردتر کارها را چک
می کند.

•

حسابداری مالی  :فردی هست که بتواند قدرت تحیلی مالی بسیار قوی داشته باشد مثال بتواند تصمیم
بگیرد که چه پولی کجا سرمایه گذاری شود یا کجا ریسک زیادتری دارد.
•

حسابداری صنعتی  :مربوط به حسابداری بهای تمام شده است و در کارخانه مشغول به
کار میشوند.

•

حسابداری مالیاتی  :در شرکتهای دارایی میتونند مشغول به کار شوند.

•

حسابداری بیمه  :موسسات بیمه میتونند مشغول به کار شوند.

•

حسابدار بانکها  :در موسسات مالی و بانکها میتونند مشغول به کار شوند.

حسابداری

رشته حسابداری برای چه کسانی مناسب است؟
عالوه بر عالقه به یک رشته ،شخصیت افراد نیز در انتخاب یک رشته مهم است .اگر شخصیت یک
فرد با رشته ای که انتخاب می کند همخوانی نداشته باشد ،امکان موفقیت در آینده آن رشته به
حداقل می رسد .دانش آموزان و دانشجویان رشته حسابداری همانطور که از نام این رشته
مشخص است ،باید اهل ریاضی و حساب و کتاب باشند و از اعداد نترسند .همچنین آن ها باید

بتوانند به جمع آوری ،سازماندهی و تحلیل اطالعات مالی بپردازند و عالوه بر فهمیدن آن ها،
اطالعات مالی را تجزیه و تحلیل کنند .رشته حسابداری از آن جایی که با پول و اعداد و ارقام
سروکار دارند ،باید دقت باالیی داشته باشند و در ثبت هزینه ها و درآمد ها اشتباه نکنند.
همچنین کارشناسان حسابداری باید با نرم افزار هایی حسابداری مثل نرم افزار
حسابداری پارمیس ،نرم فزار حسابداری هلو ،نرم افزار حسابداری محک ،نرم

افزار حسابداری سپیدار ،و  ...مسلط باشند و زبان انگلیسی را تا حدی بلد
باشند .هرچه مهارت های حسابداران در این زمینه بیشتر باشد ،از بازار کار
بهتری برخوردار هستند.

حسابداری

مزایا و معایب رشته حسابداری:
حسابداران با مدرک کارشناسی می توانند وارد بازار کار شوند و آموخته هایشان از دوران
کارشناسی برای کارکردن کافی است.
حتی بعضی از دانشجویان در حین تحصیل و دوران دانشجویی با حقوق کم یا به عنوان کارآموز کار
می کنند و وضعیت شغلی بهتری در آینده دارند .عالوه بر این ،رشته حسابداری بازار کار خوبی

دارد و هرشرکت دولتی و خصوصی در هر شاخه و حوزه ای از فعالیت ،نیازمند حسابدار است.
حسابداری را می توان به صورت دورکاری انجام داد .رشته حسابداری به دور از تنوع است و یک
حسابدار باید هر روز با اعداد و ارقام سرگرم شود و تقریبا کارهای مشابه را انجام دهد.
در بعضی از فصول سال مثل پایان سال کار حسابداران بسیار زیاد و سنگین می شود.
عالوه بر این حسابداران با بحث های مالی سروکار دارند و در قبال حساب

های مالی مسئولند و این امر باعث اضطراب و نگرانی می شود.
حسابداران ساعت های طوالنی پای سیستم می نشینند و با کامپیوتر کار می
کنند.

حسابداری

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:
رشته حسابداری هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در مقطع دکتری در ایران پوشش داده
می شود.
فارغ التحصیالن رشته حسابداری می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
با انتخاب رشته و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های رشته حسابداری
شامل رشته حسابداری ،رشته حسابرسی ،رشته حسابداری مدیریت ،گرایش حسابداری
عمومی ،حسابداری صنعتی ،حسابداری مالی ،حسابداری دولتی ،حسابداری مدیریت ،و
حسابداری منابع انسانی ادامه تحصیل دهند.

حسابداری

بازار کار و درآمد رشته حسابداری:
رشته حسابداری از بازار کار و در آمد خوبی برخوردار است .غالبا دانشجویان فارغ التحصیل رشته
حسابداری می توانند جذب شرکت های مختلف شوند و به کار حسابداری و مالی بپردازند.
با وجود اینکه در بسیاری از دانشگاه های دولتی ،غیرانتفاعی ،و آزاد رشته حسابداری تدریس می
شود اما تعداد بیکاران رشته های حسابداری نسبت به بسیاری از رشته های دیگر علوم انسانی کمتر
است.
میزان درآمد رشته حسابداری بسته به مهارت ،تجربه و محل کار حسابدار است.
بازار کار رشته حسابداری چندان متنوع نیست و با پول و حساب و کتاب سر و کار دارد.
فارغ التحصیالن رشته حسابداری می توانند در کلیه شرکت ها و موسسات تجاری و
غیرانتفاعی ،کلیه واحدهای صنعتی و کارخانه ها و مجموعه های تولیدی ،سازمان ها

و ادارات دولتی ،ادارات مالیاتی ،موسسه های بیمه ،بانک ها ،و موسسات پژوهشی
و تحقیقی مشغول به کار شوند.

حسابداری

انتخاب رشته حسابداری و ادامه تحصیل از
هنرستان های فنی ،حرفه ای و کاردانش

حسابداری

در هنرستان حسابداری بخوانیم یا نظری و بعد در دانشگاه بریم رشته حسابداری؟
در هنرستان حسابداری خواندن باعث میشه شما از قبل با حسابداری و روش های آن اشنا شوید
و حتی با داشتن دیپلم هم شما یک حسابدار به شمار می ایید … حتی وقتی وارد دانشگاه می

شوید مشکالت تان کمتر و راحت تر دروس را یاد می گیرید.
سوالی که معموال در مورد رشته حسابداری همه میپرسند اینکه آیا برای حسابداری باید ریاضی
قوی داشته باشیم یا نه ؟ اگه ریاضی تان ضعیف هست از حسابداری نترسید ! ریاضیاتش سخت
نیست فقط دقت باید داشته باشید که از همه چیز مهمتره.
باید بدانید که معدل هر دو نوبت سال نهم در انتخاب رشته حسابداری

بسیار مهم و موثر است و در آینده بتوانید قدرت تحلیل صورتهای مالی را
داشته باشید.

از کجا بفهمیم به حسابداری عالقه داریم ؟

حسابداری

عالقه کامال یک چیز فردی هست ولی چندتا انگیزه میتواند کمک کند که به این رشته عالقمند
شوید.
کسب درآمد زیاد
تو همزمان میتوانی حسابداری چند شرکت کوچک را انجام دهی .کسب درآمد هم میتواند یک
انگیزه خیلی مهم برای ما باشد  .البته برای این کار چند سالی تجربه الزم است.

ترس از بیکاری
میتوان به جرات گفت که رشته فنی حرفه ای و کاردانش تنها رشته هایی هستند که میتوانید
حتی با مدرک دیپلم هم کار و کسب درآمد کنید.
حسابداری یکی از بهترین رشته ها از این نظر هست  .با دیپلم حسابداری
میتوانید در یک شرکت بعنوان کمک حسابدار استخدام شوید.

حسابداری

چطور به رشته حسابداری رفت ؟
شرایط ورود به رشته حسابداری قبولی در پایه اول متوسطه و بعد در انتخاب رشته نهم به دهم
رشته فنی و شاخه حسابداری بازرگانی را انتخاب کنید ( هنرستان) بعد از تمام شدن دیپلم
هنرستان شما می توانید جذب بازار کار شوید و یا اگر عالقمند به ادامه تحصیل باشید دوره
دوساله کاردانی را از طریق آموزشکده های فنی حرفه ای ادامه دهید .بعد از اتمام درس در

آموزشکده شما مدرک کاردان حسابداری را می گیرید .برای کارشناسی هم میتوانید کنکور
کاردانی به کارشناسی دهید.

آینده شغلی رشته حسابداری
کوچک ترین شرکتها هم به یک حسابدار نیاز دارند .هر جا که گردش مالی

داشته باشد نیاز به یک حسابدار دارد پس اصال نگران کار نباشید .

حسابداری

پس ازاتمام دوره سه ساله هنرستان یک فارغ التحصیل این رشته
چه کارهایی می تواند انجام دهد ؟
به عنوان کمک حسابدار میتوانید این کارها را انجام دهید :
امور مربوط به صورتحساب بانکی ،خرید و فروش کاال ،تنظیم کاردکس کاال ،تهیه و تنظیم
فهرست کارکرد پرسنل ،حقوق و دستمزد ،بیمه و مالیات حقوق

حسابداری

عناوین دروس تخصصی حسابداری بازرگانی :
پایه دهم:

حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی – حسابداری خرید و فروش –
دانش فنی پایه

پایه یازدهم:
حسابداری حقوق و دستمزد – حسابداری اموال و انبار
پایه دوازدهم:
حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی – حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای
مالی – دانش فنی تخصصی

حسابداری

عناوین دروس تخصصی حسابداری مالی:
پایه دهم :

کاربر رایانه – حسابداری عمومی مقدماتی – مسئول سفارشات _ رایانه کار
حسابداری مالی

پایه یازدهم :
حسابداری عمومی تکمیلی – حسابداری صنعتی درجه دو – سرپرست ترخیص
محصول
پایه دوازدهم :
حسابداری حقوق و دستمزد _ کاربر امور بانکی

حسابداری

کارگاههای حسابداری هنرستان ها

کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
گروه آموزشی فنی ،حرفه ای و کاردانش
رشته حسابداری

