
 

 
 

 ایران در حسابداری حرفه آینده
 ایران در حسابداری رشته آینده که دهند می نشان ها بینی پیش
 تا گرفته ها سازمان کوچکترین از امروزه. است خوب بسیار
 یا و حسابدار یک به همگی کارخانجات، و ها شرکت ترین بزرگ

 یک قلب مانند حسابداری واقع در. نیازمندند حسابداری گروه یک
 وجود به آن کارکرد در خللی اگر و باشد می کاری ی مجموعه

 به. شد خواهند مواجه مشکل با هم کاری های گروه ی بقیه بیاید،
 این کارخانه یک در. بگیرید نظر در را کارخانه یک مثال عنوان

 و ها هزینه کند می مشخص که است حسابرسی گروه یا و حسابدار
 و ورودی که است حسابدار این واقع در و بوده چقدر درآمدها
 ارائه را ها آن گزارش و کند می مشخص را کارخانه های خروجی

 .دهد می

 
 حسابداری شغلی های فرصت

 
 هر. است وکاری کسب هر ضروری مشاغل جمله از حسابداری

 برای حسابدار یک به حداقل فعالیت، حجم به بسته وکاری کسب
 ابتدای در شما اگر پس. دارد نیاز مالی امور بخشیدن سروسامان

 مندید؛  عالقه حسابداری به و هستید حرفه و رشته انتخاب مسیر
 !سازد می را شما  آینده حرفه این که باشید نداشته شک

 قبوض پرداخت مانند کارهایی برای بودند مجبور مردم گذشته در
 به بانک صف در را خود وقت ها ساعت و کنند مراجعه ها بانک به

 این امروزه اما. بمانند عقب خود امور ی بقیه از و بنشینند انتظار
 را کارها از بسیاری افزاری نرم و ای رایانه پیشرفت نیست گونه

 مستثنی قضیه این از نیز حسابداری کار و است کرده راحت
 و شد می انجام دستی صورت به حسابداری امور گذشته در. نیست
 چنان آن شد، می کار این صرف زیادی زمان که این بر عالوه
 توانست می حسابدار سوی از اشتباه یک واقع در. نبود هم دقیق

 به حسابرسی که این دلیل به آورد بار به را زیادی مشکالت
 حسابدار که این امکان و شد می انجام دفتری و سنتی صورت
 کند پیدا را شده ایجاد مشکل ی ریشه و برگردد عقب به بخواهد

 اما. است قدیم با متفاوت امروزه اما. بود بر زمان و سخت بسیار
 انجام مختلف نوین ابزارهای کمک با حسابداری کارهای امروزه

 امور بودن، دقیق بر عالوه و هستند دقیق بسیار که شوند می
 امروزه. دهند می انجام باالیی بسیار سرعت با نیز را حسابداری

. بدهد انجام مدیریتی کار نوع یک باید واقع در حسابدار شخص
 افزارها نرم از استفاده با تواند می را اطالعات تمامی حسابدار مثالً

 این خودش اصلی ی وظیفه و نماید ضبط و ثبت و تحلیل و تجزیه
 و بدهد داده ها آن به و کند مدیریت را افزارها نرم این که است

 از دسته آن حسابداری افزارهای نرم. بگیرد تحویل را ها خروجی
 صورت به باید که هستند کامپیوتری کاربردی های برنامه

 به افزارها نرم این. کنند مدیریت را ها  سازمان مالی امور اتوماتیک،
 کارهای که کنند می کمک مالی مدیران سایر و حسابداران
 که هنگامی. کنند سازی  بهینه و مدیریت را خودشان حسابداری

 به توجه با باید کنید؛ تهیه حسابداری افزار نرم یک خواهید  می
 برخی مثال برای. کنید تهیه را مناسب ی برنامه یک خود نیاز

 باید بنابراین کنند؛ می فعالیت بازرگانی حوزه در ها شرکت
 شرکت یک نیاز به متناسب دقیقاً که کنند تهیه را افزاری نرم

 چهار ارائه با سپیدار افزار نرم. باشد ها آن کاری ابعاد و بازرگانی
 هدفمندی به خدماتی و پیمانکاری تولیدی، بازرگانی، بسته

 شرکت هر فعالیت با متناسب و است کرده ای ویژه توجه مخاطبان
 .دهد می ارائه را ای ویژه امکانات فوق، بندی دسته چهار در

 است؟ کدام حسابداری افزار نرم بهترین
 آخرین با را خود آنکه مگر باشد، بهترین تواند نمی افزاری نرم هیچ

 آخرین به مربوط تواند می تغییرات این. دارد نگه روز به تغییرات
 و دقت و محور تکنولوژی های روزرسانی به مالیاتی، و مالی قوانین

 های سیستم یکپارچگی. باشد حسابداری های محاسبه در اطمینان
 که است امکاناتی دیگر از مدیریتی گزارشات صحت و  حسابداری

 .دهد ارائه مشتریانش به باید خوب حسابداری افزار نرم یک

 
 

 مالی حسابداری
 

 اسم به که است حسابداری علم از ای شاخه مالی حسابداری
 ی شاخه این هدف ترین اصلی. است معروف نیز گزارش حسابداری
 توجه با. است اساسی مالی های صورت تنظیم و تهیه حسابداری،

 شود، بررسی و محاسبه باید دنیا سراسر در مالیات که این به
 این و دارد خالص سود دقیق شناخت به نیاز امر این کردن تعیین

 مالی های صورت کردن تنظیم و ها حساب داشتن نگه با تنها کار
 از. است پذیر امکان دهند؛ می نشان خوبی به را سود مقدار که

 موسسات مالی های صورت از کردن استفاده به ها دولت رو همین
 تهیه مالی حسابداران توسط ها صورت این که آوردند روی
 های صورت کنندگان استفاده ترین عمده کلی طور به. شوند می

 این از نیز بستانکاران و ها دهنده اعتبار و هستند ها بانک مالی،
 .کنند می استفاده ها صورت

 آن هر و است ها شرکت مالی های فعالیت اساس مالی حسابداری
 مشخص های فعالیت عنوان به ها شرکت اکثر در که است چیزی

 .شود می شناخته مالی های دوره در گزارشات ارائه و دفاتر در ثبت
 

 آن انواع و حسابداری افزارهای نرم کاربرد
 هر در امروزه. اند نامیده ارتباطات و اطالعات عصر را امروز عصر

 از استفاده که گذشته در. دارد زیادی بسیار اهمیت زمان ای زمینه
 ی همه بود، نکرده پیدا گسترش ای  رایانه ای شبکه های سیستم

 اما. بود بر زمان هم بسیار و شد می انجام دست ی وسیله به کارها
 عصر این در. است گذشته با متفاوت خیلی کارها انجام امروزه

 پیدا گسترش بسیار ای رایانه ای شبکه های سیستم و کامپیوترها
 .دارد زیادی بسیار اهمیت زمان و اند کرده
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