
 

 رشته حسابداری

 ای ی در هر کسب و کاری یک زبان پایهحسابدار باید در نظر داشته باشید، حسابداری الزم است. در هر نوع کسب و کاری،

 حال در بدانند اینکه برای دارند، کار و سر کار و کسب با که زنانی و مردان  ای از حسابداری برایباشد و داشتن دانش پایهمی

دهد چرا حسابداری در دنیای امروزی تا این اندازه ن همان دلیلی است که نشان میت و ایاس الزم هستند کاری چه انجام

 کسب و کار خودشان را شخصاً ی خودشان بسیار موفق شدند و حتی،از حسابداران تایید شده در رشته بسیاری متقاضی دارد.

در ارتباط باشید و  های کسب و کار،توانید با تمام الیهست که شما میی مهم در این فرآیند این امساله اند.راه اندازی نموده

رآموز شروع نمایید و سعی کنید به عنوان کا حسابداری را شروع کردید، یحرفهاگر شما  .ها را یاد بگیریدحتی آن

ی حسابدار الزمه است. صبر و مهارت داشتن بسیار در این پروسه مهم نیاز به زمان، .خواهید را ادامه دهیدمسیری که می

برای گرفتن مدرک کارشناسی در این رشته فرد ملزم به   ی زیاد کسب کردن و آموزش مستمر است.تجربه ،موفق شدن

 باشد.واحد دروس اصلی و تخصصی می 60واحد دروس پایه و  50واحد عمومی،  22واحد درسی  شامل  132گذراندن

 :ده استسه گام مهم برای حسابدار موفق شدن ذکر ش

  فرآیندها به صورت یک ستعداد ریاضی و مالی و تکرار اینداشتن ا 1)

 هم با دقت و سرعت باال داشتن توانایی تفسیر حقایق آن 2)

 .توانایی کار با مردم و داشتن توانایی برقراری رابطه و تبدیل اطالعات پیچیده به اطالعات ساده و شفاف( 3

  :موفق  ده ویژگی حسابدار

 .اهدافتان را بزرگ در نظر بگیرید بنابراین، توانید به اهدافتان دست یابید.بدون این ویژگی نمی :طلبی جاه( 1

 .ی موثر برقرار کنیدد با مشتریان و همکارانتان رابطهشما بای :های ارتباطیمهارت 2)

 .گیرید قرار مشتریانتان خدمت در بهتر  و شوید نایل اهدافتان به  کند تای رقابتی به شما کمک میداشتن روحیه :رقابت( 3

هر کسب و کار منی باید قادر باشد همیشه خودش را مجاب به حرکت رو به جلو و ابتکار نماید تا به بهترین نحو از  :ابتکار( 4

 .هایش بهره ببردتوانایی

 به رو حرکت به تکنولوژی و سیاست کار،اقتصاد، و کسب دانش داشتن اما .است موضوع مهمترین  دانش حسابداری :دانش( 5

 .نمایدمی کمک شما جلوی

توانید یک رفتار اخالقی در کسب و کار و یک محبوبیت مثبت ایجاد ای میبا داشتن انسجام شخصی و حرفه :انسجام (6

 .کنید

در  توایند در هر کسب و کاری و به طور خاصها و ایجاد اتاق های فرمان میبا رهبری کردن تیم مهارت رهبری: 7)



 .حسابداری موفق شوید

حسابدار موفقی باید بتواند هر  اگر دوست داشتنی نباشید. کند،هیچکس برای شما کار نمی :دوست داشته شدن توانایی 8)

 .کند کار سایرین با  ها وارد شود وبه نتورک های ارتباطی ایجاد کند،کانال

زا هم که هزینهچه ریسکی کند  داند تحت چه شرایطی ،می ی کارآفرینی دارد،حسابدار موفق که روحیه :ریسک کنید( 9

 .نباشد

 !پس شما باید قابلیت اطمینان کردن را داشته باشید کنند،مردم به شما اطمینان می :اطمینان قابلیت 10)

 

 

 آینده شغلی

یران سرمایه گذاری و با توجه به طراحی که برای این رشته صورت گرفته است، فارغ التحصیالن در این رشته مشاوران و مد

 ریزی برای استفاده صحیح از منابع نقدی و غیر نقدی نیازمند افراد متخصص، باهوش وها خواهند بود، زیرا برنامهمالی شرکت

باشد. بدیهی است که موفقیت و یافتن شغل متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان در این آشنا با بازارهای پول سرمایه می

باشد. دانشجویان این رشته اگر همسو با تحصیالت در مسائل مالی و سرمایه گذاری میقه و کوشش بسیار رشته منوط به عال

         عملی به بازارهای سرمایه را کسب نمایند، آنگاه نیازی به جستجوی شغل نخواهند داشت و -خود، تجربه ورود علمی 

توانند با استفاده از صورت کسب اعتماد به نفس الزم، مید یا در توانند به راحتی و با سرمایه اندک در این بازارها وارد شونمی

، دقت و البته اما همانطور که اشاره شد این مهم مستلزم تالش، مطالعه .ها شریک شوندهای دیگران در سودآوری آنسرمایه

  .دباشروحیه باال می

 برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟ 

  (گذاری و مطالعه رویدادهای داخلی و خارجی )بسیار مهممالی و سرمایهعالقه به مباحث 

 داشتن روحیه ریسک پذیری باال 

 ها و نسبت های مالییل دادهقدرت تجزیه و تحل 

  کنترل احساسات و پرهیز از غرورحال اعتماد بنفس باال و در عین 


