
 

 

 

 

 

 

 معرفی رشته حسابداری در کاردانش باهنر

سال سابقه  6000حسابداری در جهان نزدیک به 

 3600دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده به 

سال قبل از میالد مسیح بر می گردد. آموزش 

حسابداری در ایران در مدرسه دارالفنون در دهه 

تداوم و سپس از دهه  1320دهه آغاز و در  1290

با کمک اساتیدی چون مرحوم فضل هللا اکبری  1330

و دکتر عزیز نبوی شاهد تحولی کاربردی در دانش 

 .حسابداری نوین بوده ایم

 آموزش در شاخه کاردانش در رشته حسابداری

واحد آن در بدو ورود  53آموزش عمومی شامل  -1

 ومواحد دیگر در سال های دوم و س 22و 

 واحد 26.5آموزش مهارتی مشتمل بر  -2

 دروس اختیاری-3

 واحد 7دروس تکمیلی و کارورزی -4

کلیه هنرستان های رشته حسابداری دارای کارگاه 

حسابداری هستند که عالوه بر ماشین حساب و 

کلیه وسائل کمک آموزشی مجهز به کامپیوتر 

هستند که هنرجویان عالوه بر کسب مهارت های 

، ثبت رایانه ای حساب های مالی 2کار درجه  رایانه

و گزارشات مالی را در استانداردهای رایانه کار 

حسابداری مالی،رایانه حقوق و دستمزد می 

 .آموزند

 رشته به ورود جهت الزم های مهارت و توانایی

عالقه مندی و -قبولی در سال اول متوسطه نظری 

 رپایه خوب در ریاضی و آما-انگیزه در رشته 

 توانایی -بینش و عالقه مندی به حل مسائل تا انتها 

 دوره طول در هنرجویان که فنی های مهارت نوع

 بینند می آموزش

 التحصیالن فارغ توانایی و نقش

 حسابداری مقدماتی -1    

                      حسابداری تکمیلی-2    

 حسابداری صنعتی-3    

 ی حقوق و دستمزدحسابدار-4    

 رایانه کار حقوق و دستمزد-5    

 کاربر رایانه-6    

هنرجویان در کلیه این مهارت ها توانایی الزم را در 

حل و فصل مسائل مالی، طبقه بندی ثبت و خالصه 

کردن اطالعات و تهیه گزارش های مالی و صورت 

های مالی را می آموزند و در حسابداری حقوق و 

ه تهیه گزارشات سیستم حقوق و دستمزد موفق ب

 .دستمزد می شوند

 تحصیل ادامه نحوه و شرایط

در کلیه دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی امکان 

تحصیل برای این رشته وجود دارد و در آموزشگاه 

های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش 

امکان تحصیل در ابتدا به وصورت کاردانی و سپس 

موجود است. همچنین فارغ تحصیالن کارشناسی 

فرایند تغییر وانند پس از طی شاخه کاردانش میت

در آزمون ورودی مقاطع کارشناسی نیز  رشته

 .شرکت کنند

 کار بازار و شغلی آینده

واحد های می توانند در فارغ التحصیالن 

تجاری،دولتی،خصوصی به عنوان حسابدار،کمک 

حسابدار،حسابدار مالیاتی در ادارات دارائی و 

مه در موسسات بیمه و به طور مالیات،حسابدار بی

 کلی همه واحدهایی که به کار حسابداری نیاز دارند

 مشغول به کار شوند

 بازار کار رشته حسابداری

  مدیر مالی 

 معاون مالی 

 رئیس حسابداری شرکت 

 کارشناس حسابداری 

 حسابدار صنعتی 

 حسابدار مالی 

 حسابرس 

 کمک حسابدار 

 ابرسکمک حس 

 سر ممیز مالی 

 

 

 موفق باشیدناجی هدایتی                          


