
به   یندارد. اما با نگاه ی ا ژهی و الت ی به گذراندن تحص ی ازی است و ن  یعلم تجرب  کی  ی باور بودند که حسابدار نی در گذشته مردم بر ا

با کسب دانش   یفن تجرب  نی برد که ا یاصل پ  نی توان به ا یشود م  یکه در حال حاضر ارائه م یچارت انتحاب واحد رشته حسابدار 

  دهی عق نی نفت خالف ا ی در شرکت مل   1345در سال   یحسابدار  یرشته   سی با تاس نکهی کارآمدتر خواهد شد. به عالوه ا التی و تحص

تحت پوشش خود اضافه   یرشته را به رشته ها نی ا یدولت  ری و غ یدولت  یدانشگاه ها ری ثابت شد. پس از آن ها دانشگاه تهران و سا

 .کرد دای پ  انی ن دانشجوی خود را در ب  ی جا  یحسابدار  یرشته   ی و به طور رسمکردند 

 

روز ها اگر   نی شود. ا یم دهی اطالعات د یجوع آور   یشده   یطبقه بند  یمنظم است که در آن الگو  ستمی س  کی مانند  ی حسابدار علم

  یو  ی شود چرا که گزارش ها  ی به عنوان دفتردار شناخته م قتی نگذرانده باشد در حق ی حسابدار یخود را در رشته   الت ی تحص یکس

کوتاه مدت با بلند مدت قائل شود   ی ها ییدارا نی ب  یتواند تفوت  یمثال دفتردار نم  ی . براستی ن  داردبر اساس اصول نخواهد بود و استان 

  نی ا ی قادر است به خوب  یدانشگاه التی حسابدار با تحص ک ی که   ی. در حالستی در دفاتر ثبت آشنا ن  ی ثبت معامالت ارز یو با نحوه  

 .و انجام دهد ص ی موارد را تشخ

 

 ست؟ ی چ ی حسابدار

 

که ساالنه تعداد   د ی آ یپرطرفدار به حساب م یلی تحص ی از رشته ها یکی به زبان تجارت معروف است و امروزه به عنوان  ی حسابدار

به   یواحد   یکارخانه ا  ای ممکن است در اداره   ری شوند. در جامعه امروزغ یم ل ی رشته فارغ التحص نی در ا انی از دانشجو یادی ز

 .شود یم ین ی ب  شی پ  یارعالی رشته بس نی ا یکار  ی  ندهی . آدوجود نداشته باش  ی عنوان حسابدار

 

در هر کسب و   ی حسابدارآنچه مملموس تر است ضرورت وجود حرفه   انی م نی وجود دارد؛ در ا ی حسابدار ی برا یمتعدد فی تعار

هر کسب و کار   یدارد و باعث بقا ی نقش برجسته ا یو اجتماع  یدر تمام دادستد ها و روابط اقتصاد   یکار است. چرا که حسابدار

 .شود یم

 

  یتمام اری در هر کسب و کار، اطالعات الزم رادر اخت   یاقتصاد طی شرا ی و بررس  لی و تحل یمال  یحسابدار با ارائه گزارش ها  کی 

داده ها گزارش   یو خالصه ساز  ی اطالعات، ثبت و طبقه بند ی حسابدار با جمع آور ک ی دهد. یشرکت ها قرار م نی وصاحب  رانی مد

اطالعات   نی بتوانند به ا یات ی ناظران مال ای و  رانی مد ن،ی مربوط به ارگان ها مانند معاون  فرادشود که ا  ی کرده و موجب م هی ته یمال

 .دارد یمنابع مال یو سامان ده  تی ری در مد یدی کل ی حسابدار نقش نی رجوع کرده و از آن ها استفاده کنند. بنابرا

 

 دانشگاه آزاد  یانتخاب واحد رشته حسابدار  چارت 

 

  ی بلند مدت برا ی زی رشته به آن ها فرصت برنامه ر نی در ا ل ی تحص انی متقاض ی برا ی حسابدار  ی رشته   یلی از چارت تحص یآگاه

هر   ی و تعداد واحد ها  اتی شده از جزئ   مهی ضم  یها ل ی با مراجعه به فا دی توان  یدهد. شما م یدر امتحانات را م شتری ب  یمطالعه و آمادگ

 .دیی کسب نما اطالعدر مقاطع مختلف  یلی ترم تحص

 

 دی کن  ک ی دانشگاه آزادکل وسته ی پ  یاردان ک ی دانلود چارت انتخاب واحد رشته حسابدار یبرا

ارائه شده در   یشود. تعداد واحد ها یارائه م  وستهی و ناپ   وستهی به دو شکل پ  یدر مقطع کارشناس یحسابدار   یدانشگاه آزاد رشته   در

واحد درنظر گرفته شده   17و    19 بی واحد و در ترم سوم و چهارم به ترت  19واحد، در ترم دوم   18  وستهی ناپ  ی ترم اول کارشناس



معاف   یحضرت امام )ره( در صورت گذراندن در دوره کاردان  ی ای و وصا  می قرآن کر  یروخوان  س است. الزم به ذکر است درو 

 .اند یالزام نصورتی ا ری خواهند شد در غ

 .دی کن  کی دانشگاه آزاد کل وستهی ناپ  ی کارشناس ی دانلوذ چارت انتخاب واحد رشته حسابدار یبرا

ترم   یواحد و برا  9ترم سوم   ی واحد، برا 7ترم دوم   یواحد، برا   11ترم اول   یدانشگاه آزاد برا  یارشد رشته حسابدار  ی کارشناس در

داشته   . دقت دی مشاهده کن  ری ز ل ی در فا دی توان  ی از ترم ها و دروس ارائه شده را م ک ی هر اتی شده است که جزئ   فی واحد تعر  6چارم  

 .گذرانده شود یشما باشد الزم است دروس جبران  یقبول ی مرتبط با رشته  ری شما غ یکه مدرک کارشناس یدر صورت  دی باش

 .دی کن  کی دانشگاه آزادکل وستهی ارشد ناپ  یکارشناس یدانلودچارت انتخاب واحد رشته حسابدار یبرا

 

 

 یانتخاب واحد رشته حسابدار  چارت 

 نور امی دانشگاه پ  یانتخاب واحد رشته حسابدار  چارت 

نور را اعالم کردند. همان   ام ی در دانشگاه پ  ی حسابدار  یرشته    ی درس ی، واحد ها ری ز  لی فا  ینور با ارائه   امی دانشگاه پ  کارشناسان

شوند   ی م یپژوهش محور و آموزش محور طبقه بند یدو دسته    در ترم چهارم به انی ذکر دشه است دانشجو مه ی ضم ل ی طور که در فا

  ژهی و ناری آموزش محور،دو واحد سم انی که دانشجو ی پردازند در حال ینامه م انی پا ی به ارائه  واحد 6اول به تعداد  یکه دسته  

 .لحاظ شده است ی گزارش مال می و دو واحد هم چهارچوب مفاه  یحسابدار  ینرم افزار ها ل ی آموزش محور و تحل

 

 .دی کن  کی نورکل امی پ  وستهی ناپ  ی کارشناس ی دانلود چارت انتخاب واحد رشته حسابدار یبرا

و نامه معاونت    توجه داشته باشند بر اساس بخشنامه هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوبه شوراي آموزشي انی دانشجو

دروس زیر به عنوان دروس اختیاري در چهار چوب سنوات مجاز، مازاد بر سقف واحدهاي دوره با    آموزشي و تحصیالت تكمیلي

حقوق   اتی ،کلین ی دفاع مقدس، کارآفر ی دروس شامل ارزش ها نی مي شود. ا درج  انشجوثبت نمره و تاثیر در معدل در كارنامه د

هر ترم و دروس   ی درس یواحد ها دی توان  یشده م مه ی ضم ل ی باشد. در فا یبه مجموع هشت واحد م ستی ز طی و شناخت مح ی شهروند

 .دیی آن ها را مشاهده بفرما ازی ن  شی پ 

 .دی کن  کی نور کل امی دانشگاه پ  وستهی پ  ی ارشناسک ی دانلود چارت انتخاب واحد رشته حسابدار یبرا

 

 حسابدار موفق  کی  یها یژگی و

 

رشته   نی در ا تی موفق ه ی اول ط ی از شرا ات ی اضی به ر ی رشته الزم است توجه داشته باشند که عالقه مند نی در ا لی ادامه تحص انی متقاض

  گری د ی از مالک ها یبا قواعد و اصول نگارش ییآشنا نی داشت. همچن  دی که شما تماما با ارقام و اعداد سروکار خواه لی دل نی است به ا

گذراند   ی م زی و پشت م  یصندل  کی  ی را بر رو ی ادی ز یحسابدار ساعت ها ک ی . الزم به ذکر است که تحسابدار موفق اس  کی 

که   ی. معموال کسان دی جا ماندن را داشته باش ک ی مداوم و  یذهن  ی ها یری درگ ،یطوالن   یمهم است که تحمل ساعت کار نیبنابرا

حسابداران   ی شرکت اند. به طور کل  یبه مسائل مال سبتن  ییهم موظف به پاسخگو الت ی در تعط یشرکت هستند حت  ک ی حسابدار 

 .هستند ای روزدن و عالقه مند به دانش به   یدرستکار هی اعتماد به نفس ، روح ، یمنظم و منطق تی ذهن  یدارا

 

 .کنید ک ی بدون کنکور کل یثبت نام رشته حسابدار طی اطالع از شرا یبرا

 یانتخاب واحد رشته حسابدار  چارت 



 ی حسابدار  انواع

 

 ی مال ی حسابدار

 

مشخص ثبت   یهات ی ها به عنوان فعالاست که در اکثر شرکت  یز ی ها است و هر آن چشرکت  یمال  یهات ی اساس فعال یمال ی حسابدار

  یاست که به اسم حسابدار ی از علم حسابدار یاشاخه   یمال ی.حسابدار شود ی شناخته م  یمال یهادر دفاتر و ارائه گزارشات در دوره

 نیی تع یاست. دولت ها برا  یاساس  ی مال یهاصورت  می و تنظ هی ته  ،یحسابدار  یشاخه   نی ن هدف ای معروف است.مهم تر زی گزارش ن 

کردن   می حساب ها و تنظ یتا با بررس  ی شده توسط حسابدار هر شرکت استفاده م  هی ته یاز گزارش ها  ای در سراسر دن  اتی کردن مال

د ها هستن بانک  ،یمال یکنندگان صورت ها استفاده  نی تر مدهع یکند. به طور کل ییسود خالص هر شرکت را شناسا  یمال ی صورت ها

 .کنندیحساب ها استفاده م صورت   نی از ا زی و اعتبار دهنده ها و بستانکاران ن 

 

 ی دولت  ی حسابدار

 

 هانه ی شود. . کنترل بر هز یاشمرده م ی حسابدار  یمستقل رشته  ی هااز شاخه  یکی که دارد امروزه به عنوان  یت ی اهم لی شاخه به دل نی ا

  یاداشت که به عنوان رشته  یدولت  ی با نام حسابدار ی دی جد ی و رواج حسابدار  شی دای به پ  ازی ها، ن آن ین ی ب  ش ی ها و پ و درآمد دولت 

دارند که   فهی ها وظاست. دولت  یدولت  یها نه ی کنترل کردن هز ،یدولت  یحسابدار  ی  فه ی وظ نی تر ی کرد. اصل کارجداگانه شروع به 

 نیی تع یها مجبور هستند که براآن  لی دل نی کنند و به مجلس ارائه دهند و به هم ین ی ب  ش ی خودشان را پ  ی  ساالنه   یها نه ی درآمدها و هز

ها از آن  که دولت  یحسابدار ستمی س نی کند. ا ی اری ها را کار، آن نی استفاده کنند که در ا ص متخص یحسابدار  ستم ی س کی بودجه از 

 .شودیم دهی نام ی دولت  یحسابدار کنندی استفاده م

 

 ت ی ری مد ی حسابدار

 

تمام شده محصوالت،   متی مانند ق یشود موظف است موارد  ی مشغول به کار م یدر شرکت  تی ری که به عنوان حسابدار مد ی شخص

  ی شاخه  ک ی رشته،  نی مشخص گزارش دهد. ا یزمان   یفروش خدمات و محصوالت را در بازه ها ی ها و بها نهی هز د،ی تول زانی م

  د ی تول تی منابع متعدد مانند ظرف ت ی ظرف  یبررس نی همچن  تی ری مد ی . حسابدارت قرن معاصر شکل گرفته اس  لی مستقل است و در اوا

 .بر عهده دارد زی را ن  زاتی تجه

 

 یصنعت  ی حسابدار

 

شده    دی محصوالت تول ی تمام شده  متی مشخص کردن ق یاروپا و برا  یبار بعد از انقالب صنعت  نی اول ی حسابدار ی شاخه از رشته  نی ا

است.   ی دی عوامل تول هی کل  یتمام شده   ی ها نهی کند، برآورد هز ی سمت کار م نی که در ا ی شخص  ی  فهی وظ نی به وجود آمد. مهم تر

  نی که در ا لی دل نی پرکاربرد است. به ا ار ی دارد و بس ی خوب  اری بس ی شغل ی  ندهی در حال توسعه آ  ی در کشور ها یصنعت  ی حسابدار

به طور   یصنعت  ی حسابدار  ی که در رشته  ی افراد نی شود و بنابرا  یاحساس م یصنعت  ی به احداث واحد ها اج ی کشور ها هنوز احت 

 .دارند ییکرده اند شانس استخدام باال ل ی تحص یتخصص

 

 یات ی مال ی حسابدار



در   یات ی مال نی کند. قوان  یو مقررات محاسبه م نی قوان   بردرآمد موسسات را طبق اتی مال زانی م نه،ی زم  نی حسابدار متخصص در ا کی 

 .مهم است اری بس نهی زم  نی ماهر در ا یو استخدام شخص نی قوان  نی با ا ییآشنا نی مختلف متفاوت است بنابرا یکشور ها 

 

 ی فروشگاه ی حسابدار

 

و    نی شامل تخم یفروشگاه  ی. حسابدار ردی انجام گ قی همراه با محاسبات دق دی با یگری وکاردها هم مانند هر کسب  فروشگاه  تی ری مد

دارد،   ت ی فروشگاه اهم تی ری و … است. آنچه در مد دهای ها و رسو پرداخت، چک   افتی ها، دراجناس، کنترل حساب  یموجود  یاب ی ارز

 ت اس  انی در مقابل مشتر یمعطل  نی کوچکتر یها بدون حت  ابحس  ت ی ری سرعت و دقت باال در مد

 

 ی اخبار حسابدار نی آخر

 بعنوان زبان تجارت نقش مهمي در پیشرفت و ارتقاء سازمان ها دارد  حسابداري 

  ی ها ات ی مال یو اخذ اطالعات از موارد کل افتنی با  توانندی است که افراد م ییفرصت ها نی از بهتر یکی  ات ی در بخش مال ی حسابدار 

و   یبعنوان حسابداران بخش خصوص یات ی در سازمان مال اتی و پرداخت مال  اتی از موارد مربوطه،وصول مال ییمختلف با دانش ابتدا

کار در حرفه   ی به نقش چالش ها و فرصت ها یمحسن  می به آن نگاه کنند. دکتر ابراه یلفرصت شغ  کی بعنوان  ی رخصوصی غ

 نی و از آن بعنوان مهمتر شودی شناخته م  ای که دارد بعنوان زبان تجارت در دن  یت ی اهم ل ی بدل یپرداخت و گفت:رشته حسابدار ی سابدارح

  نی ا لی به دو دل ر ی اخ ی در سالها  افزود  ی در اقتصاد است. و ی ا ژه ی نگاه و ی که دارا شودی ابزار ارائه اطالعات در سازمانها نام برده م

  یماری کشورها با ب  گری در کشور ما و د  ری اخ ی در سال ها نکهی ا ل ی و هم بدل یو فناور  شرفت ی سرعت علم، پ  ل ی شد هم به دل تری نگاه قو

  .همه جلوه گر شد یبرا  شی از پ  شی ب  ی حسابدار تی رو اهم نی روبرو شدند و از ا 19دی کوو

 

 سال  50در شهر سوخته بعد از    یلوح حسابدار کشف

  ران،ی نقطه دشت لوت و ا نی تری باره گفت: در شرق نی شهرسوخته در ا یباستان شناس اتی سرپرست ه  یدسجاد ی سمنصور  دی س

لوح نشان از ارتباط جامعه شهرسوخته با مردم آغاز   نی بودند. ا افتهی دست ن  یکشف منحصر بفرد  نی شناسان تاکنون به چن باستان

متر عرض دارد و   یمتر طول و هفت سانت  یسانت  ۱۱لوح  نی اشاره کرد و گفت: ا ی بدارلوح حسا نی به مشخصات ا ی دارد. و یالمی ا

سلسله   یگر ی و د  ارسال شده همراه لوح است یهستند که نشانگر نوع کاال  یها خطوطاز عالمت  یکی گونه عالمت است که  ۲شامل 

 .ما نا آشنا هستند یرا ارسال شده دارند و فعال ب  یدار که نشان از تعداد کاال عمق  یهاشکل   لی مستط

 

 مطالب  خالصه 

رشته   نی اگر در ا نی است. بنابرا یحسابدار  ی رشته  النی امروز به فارق التحص ی جامعه  ادی ز  اری بس ازی که مشخص است ن  آنچه

  گری د اتی و جزئ   یمقاله ذکر شده است با چارت انتخاب واحد رشته حسابدار  نی با مراجعه به آنچه که در ا دی توان  یم دی کن  ی م لی تحص

 شده است.  انی به طور خالصه ب  یحسابدار موفق و انواع حسابدار  ک ی ار  ییها یژگی و نی مچن . هدی رشته اطالع حاصل کن  نی ا


