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انجمن علمی دانشجویی اعضای تدوین توسط 
گروه حسابداری دانشگاه علمی کاربردی 

: منیر سادات حسینی )دبیر(  شهرداری ورامین
مریم فالح  –مریم صدیقی نیا  –زهرا سیری  –

 هانیه مالمیر –فاطمه النچری  –

 وجود مکانی هر در حسابداری و مالی امور به رسیدگی واقع در
 حسابداری، اصول در که سپرد کسانی به باید را کار این و دارد

 به معموالً مختلف های ارگان در امور این گذشته در. باشند خبره
 تجربی صورت به را مالی امور که شد می انجام کسانی دست

 به امروزه اما. نداشتند تسلط آن بر خیلی هم شاید و آموخته
 فارغ از معموالً است، کرده پیدا زیادی اهمیت زمان، که این دلیل

 عالوه تا شود می استفاده امور این در حسابداری رشته التحصیالن
 تری بیش کیفیت و سرعت با را کارها امور، دقیق دادن انجام بر

 یک خود خودی به امروزه حسابداری، کار واقع در. دهند انجام
 فعال کار این در کسانی باید و شود می محسوب مستقل تخصص

 کرده تجربه و مطالعه تخصصی طور به را حسابداری که باشند
 ثبت اطالعات، آوری جمع نظیر فرایندهایی حسابداری در. باشند

 و دارد وجود ها آن کردن خالصه و اطالعات کردن بندی طبقه و
 انجام نیز را مالی های گزارش تنظیم کار باید حسابدار همچنین

 اطالعات این تنظیم و کارها این دادن انجام با حسابدار. دهد
 و معاونان مانند ارگان آن به مربوط افراد که شود می موجب
 و کنند رجوع اطالعات این به بتوانند مالیاتی ناظران یا و مدیران

 .کنند استفاده ها آن از

 کیست؟ حسابدار
 هر در را مالی عملیات که گویند می شخصی به حسابدار

 صاحب هر خون و رگ در حسابداری. دهد می انجام وکاری کسب
 را مسن افرادی ذهنمان در ما همه. است وکاری کسب موفق

 دست کالنی های ثروت به بازار های حجله از که شناسیم می
 باهوش شخصی وی که ایم گفته کالم یک در و اند یافته

 گفتند، می ”میرزا“ حسابدار به قدیم ایران در! باالست حسابداری
 به حسابدار واژه بعدی های نسل در و گفتند دفتردار آن به بعدها

 امروزه حسابداری ابزار اینکه ضمن. شد افزوده جایگاه این صاحب
 ارتقا مالی افزارهای نرم و الکترونیکی ابزارهای به چرتکه جای به

 .است یافته
 اما. گویند می حسابدار حسابداری، التحصیل فارغ هر به امروزه

 متخصص فرد هر همانند حسابدار یک که است این امر واقعیت

 آموزشی های دوره گذراندن بر عالوه ها، رشته سایر در دیگری

 .کند کسب تجربه نیز کار بازار در باید باکیفیت و تخصصی

 

 
 حسابداری در عصر امروز

های تحصیلی  حسابداری به عنوان یکی از رشته در عصر کنونی 
آید که ساالنه تعداد زیادی از دانشجویان  حساب می پرطرفدار به

شوند. شما به هر اداره، کارخانه،  در این رشته فارغ التحصیل می
شرکت و به طور کلی به هر جایی که سر بزنید؛ غیر ممکن است 

تبط را مشاهده جا واحد حسابداری و یا یک فرد مر که در آن
نکنید. گفتنی است که آینده کاری حسابداری بسیار خوب 

 .شود بینی می پیش

 تعریف حسابداری

تعاریف متعددی برای حسابداری وجود دارد؛ در میان این 
تعاریف، آنچه که ملموس است ضرورت وجود حرفه حسابداری 

وکاری است. چراکه از زمان قدیم تا به امروز در  در هر کسب
می داد و ستدهای اقتصادی و اجتماعی، حسابداری نقش تما

پررنگی داشته است. در حقیقت حسابداری یکی از عوامل موثر 
وکاری است و طبق تعریف ویکی پدیا، به نوعی  در بقای هر کسب

شود. یک حسابدار با ارائه گزارشات  زبان تجارت نیز خوانده می
وکاری،  کسب مالی و تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی در هر

اطالعات الزم را در اختیار تمامی مدیران و ذینفعان اقتصادی 
دهد. در واقع این حسابدار است که با یک زبان مشترک  قرار می

ها، مشاغل،  که همان حسابداری است، رابط تمامی بخش
 .ها و افراد است فعالیت

 حسابداری ی رشته با آشنایی
 عنوان به حسابداری شد؛ گفته مطلب این ابتدای در که همانطور

 ساالنه که آید می حساب به پرطرفدار تحصیلی های رشته از یکی
 .شوند می التحصیل فارغ رشته این در دانشجویان از زیادی تعداد
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