
 آینده شغلی و بازار کار رشته حسابداری در ایران

 

 ؟رشته دانشگاهی رونق دارد بازارکارکدام

 

ترين رشته دانشگاهي كشور را به خود اختصاص داده، درصد دانشجو همچنان كه نام پرجمعيت 9. 5رشته حسابداري با 

ترين جويندگان بازار كار دانست. همچنين مهندسي كامپيوتر و مديريت در شانسالتحصيالن اين رشته را نيز بايد از خوشفارغ

التحصيالن اين دو رشته سرنوشت كامال متفاوتي را پيدا مي كنند در حالي كه ارغگيرد كه فحالي در رتبه هاي بعدي قرار مي

فارغ التحصيالن رشته مديريت امروز جايگاه مطلوبي در بازار كار ندارند اما براي مهندسان كامپيوتر بازار كار به شيوه مطلوب و 

 .با افقي روشن وجود دارد

 

ه جهت ركود اقتصادي موجود موجب شده تا حسابداران وضعيت شغلي بهتري ها بمسائل و مشکالت مالي موسسات و شركت

التحصيالن داشته باشند. همين مسئله باعث شده تا رشته حسابداري يکي از پر متقاضي ترين رشته هاي در نسبت به ساير فارغ

د مهندسان و پزشکان پس از فراغت از بازار كار باشد . فارغ التحصيالن اين رشته سهل تر از سايرين كارآموز مي شوند و مانن

 .تحصيل كمتر با خراب شدن كاخ آرزوها مواجه هستند

 

كندتنها وضعيت جمعيت اين ، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه مي«حسين نادري منش»البته آمارهايي كه 



درصد،  9درصد مهندسي كامپيوتر با  9.5اري با سه رشته را مشخص نمي كند. او براساس اين آمار مي گويد: رشته حسابد

روند ها در كشور به شمار ميدرصد به ترتيب پرجمعيت ترين رشته 5. 3درصد و حقوق با  6. 6درصد، برق با  8. 9مديريت با 

 .هاي كشور مربوط به علوم انساني استو در واقع سه رشته از پر جمعيت ترين رشته

 

هاي مختلف هاي دانشگاهي نادري منش در حالي تعداد بي شماري از دانشجويان را روي صندليرشته مديريت براساس آمارها

مديريت انتخاب خوبي براي يک متقاضي ادامه 80تا 72هاي نده كه مديريت ديگر بازار كاري ندارند . زماني در سالكشور نشا

مديريت هم بازار كار مناسبي ندارند و تنها رشته  تحصيل با وضعيت تحصيلي متوسط و خوب بود اما امروز ديگر رشته هاي

خواهند و كارشناسان مديريت بيشتر ها و موسسات، كارشناس ارشد و دكتر مديرميمناسبي هستند .امروز ديگر تمامي شركت

 .نقش مسئوالن دفتر و كارهاي جانبي اداره يک شركت يا دفتر كار را در خوشبينانه ترين حالت ايفا مي كنند

 

سوي ديگر همچنين در حالي تعداد دانشجويان فارغ التحصيل در رشته برق در رتبه چهارم ايستاده است كه شانس آنها در  از

انتخاب شغل نسبت به رتبه هاي پيش از خود در اين آمار بسيار بيشتر است. امروزه با توسعه صنايع كوچک و بزرگ در كشور، 

در كار و شغل هستند. است. البته فارغ التحصيالن اين رشته هم دربهفراهم شدههاي شغلي زيادي براي مهندسان برق فرصت

گردند و يا در دوران تحصيل به دهد اين بيکاري به دليل اين است كه اين افراد يا فقط در تهران دنبال كار ميآمارها نشان مي

اند. طبق نظر كارشناسان ي درسي خود را گذراندههاي الزم، تنها واحدهاجاي يادگيري عميق دروس و در نتيجه كسب توانايي

و متخصصان انرژي در كشور با توجه به نياز فزاينده به انرژي در جهان كنوني و همچنين نرخ رشد انرژي الکتريکي در كشور 

همچنين هاي جديد و مگاوات به ظرفيت توليد كشور افزوده شود كه اين نياز به احداث نيروگاه۱۵۰۰ساالنه بايد حدود 

 .التحصيالن متخصص برق و قدرت داردفارغ

 

به نکات ديگري هم اشاره دارد. او مي گويد: رشته حقوق بيشترين دانشجو را در شهر تهران و « حسين نادري منش»آمارهاي

. با دشورشته حسابداري بيشترين دانشجو در استان خراسان داراست، همچنين رشته مديريت در تهران همچون برج ميالد مي

توجه به بيکاري كه انتظار شاغالن به تحصيل در رشته مديريت را مي كشاند آمارهاي او مي تواند زنگ خطري براي مسئوالن 

درصد دانشجويان رشته حقوق در دانشگاه پيام نور مشغول  55كالنشهري چون تهران بزرگ باشد. همچنين براساس آمارهاي او 

 .شودكه رشته حقوق در دانشگاه هاي مهم كشورهاي توسعه يافته ارائه مي استبه تحصيل هستند. اين در حالي

 

ي هاي دولتي و غير دولتاز سوي ديگر در حال حاضر به دليل توسعه اين رشته و تعداد زياد فارغ التحصيالن آن، كه از دانشگاه



است ايبا دشواري همراه است بلکه شرايط به گونهشوند، نه تنها يافتن كار مناسب براي فارغ التحصيل ليسانس وارد بازار كار مي

 رئيس سابق كانون« كشاورزبهمن»كه حتي بسياري از آنها براي كارآموزي هم با مشکالت زيادي مواجه مي شوند. همانطور كه 

آموزي معرفي گويد: در گذشته هاي دور دانشجويان حقوق از سال سوم از طريق دانشکده به واحدهاي قضايي براي كاروكال مي

 .مي شدند و حتي بابت آن اجرتي نيز دريافت مي كردند

 

 نآینده شغلی و بازار کار رشته حسابداری در ایرا

 .هاي تحصيالت تکميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارندالتحصيالن دورهرسد فارغبه نظر مي

ن كه در گيرد. با وجود ايترين سطح تا باالترين سطح را در بر ميترده است و از پايينهاي شغلي يک حسابدار بسيار گسفرصت

ما تعداد كنند، ادانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تحصيل مي

هاي كشور از يک موسسه كوچک گرفته تا بزرگترين كارخانهها كمتر است. چون التحصيالن بيکار اين رشته از ساير رشتهفارغ

 .حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند

ن پذير است و تعييهمچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امکان

 .باشدركتها اعم از دولتي و خصوصي ميمقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات ش

دار انجام امور مالي گردند هاي متفاوت عهدهتوانند در سطوح مختلف و شاخهالتحصيالن اين رشته پس از اتمام تحصيل ميفارغ

 :كه شرح آن چنين است

 :حسابداري

 هاي زيروصي به عنوان حسابدار در شاخهتوانند در كليه مؤسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصالتحصيالن ميفارغ

 .مشغول كار شوند

 .حسابداري مالي: در كليه شركتها و مؤسسات تجاري و غيرانتفاعي

 .حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي

 .حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذي حساب

 .داري مالياتي : در ادارات داراييحساب

 .حسابداري بيمه : در مؤسسات بيمه 

 .ها و سرپرستي بانکها حسابداري بانکها : در شعبه

 

توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش همچنين حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي



 .نمايند

 :حسابرسي 

هاي حسابداري در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغالن حرفه ته حسابداري قادرند با توجه به شاخهالتحصيالن رشفارغ

 :شوند بندي كلي به دو گروه اصلي تفکيک ميحسابرسي در يک تقسيم

 حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيأت مديره و شركت

دهند . اين گروه از بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا ساالنه به مديرعامل و هيأت مديره ارائه مي

 .كنندحسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي

رارداد بر اساس ق حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در مؤسسات حسابرسي مشغول به كار هستند و

ميان شركتها يا سازمانها با اين مؤسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد 

كنند. در واقع حسابرسان مستقل، رابط ميان دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه ميرسيدگي قرار مي

 .باشندت مديره شركت ميصاحبان شركت و هيأ

در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يک سازمان دولتي ، بزرگترين مؤسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير 

 .باشندموسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي

  



 



 

 زتوجه به درآمد مشاغل در زندگی امرو

اي جوان ها ميزان حقوق و درآمد آن است. اين معيار كه در گذشته از ارزش امروز يکي از معيارهاي اصلي انتخاب شغل بر

كمتري نسبت به عوامل ديگر برخوردار بوده، روز به روز با گذشت زمان و تغيير فرهنگ عمومي و اولويت پيدا كردن مسايل 

ان موارد بسيار زيادي را يافت كه اقتصادي در احساس رضايت مردم از زندگي، ارزش بيشتري پيدا مي كند. به طوري كه مي تو

يک فرد پس از اخذ مدارک باالي تحصيلي در يک رشته دانشگاهي معتبر، به دليل توجه به درآمد بيشتر وارد شغل غير مرتبط 

 .ديگري شده است كه حتي به تحصيالت دانشگاهي نيز نياز ندارد

ويان و شاغلين از ميانگين حقوق شاغلين در حوزه مالي و لذا جهت اطالع بيشتر دانشجويان و دانش آموزان و همچنين كارج

مي پردازيم. اعداد و ارقام مربوطه به حقوق  ۹۴و  ۹۳حسابداري، در اين مقاله به بررسي وضعيت درآمد رشته حسابداري در سال 

از بين نزديک  ۱۳۹۳ل در اسفند ماه سا” ايران تلنت“و دستمزد در اين مقاله بر اساس تحقيق و نظرسنجي صورت گرفته توسط 

 .به هراز نفر از متخصصين مالي و حسابداري در سطوح مختلف شاغل در تهران بدست آمده است

 

 روضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاض

آوري اطالعات مالي دقيق و قابل اعتماد و تجزيه و تحليل اين اطالعات براي آموزش حسابداران و شركت مؤثر آنها در فراهم

اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطالعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و وسعه پايدار در كشور در حال توسعهت

ه هاي اقتصادي كهاي اقتصادي، نه تنها الزم بلکه حياتي است. عالوه بر اين اطالعات مالي حاصل از فعاليتمربوط به فعاليت

بيني شده ، اتالف منابع اقتصادي و اخالل در تواند از انحراف مسير پيششود، ميگزارش مي هاي حسابداريبوسيله نظام

 .هاي توسعه اقتصادي جلوگيري كندبرنامه

گذاري گذار و هر مؤسسه اعتباري براي سرمايهالتحصيالن توانمند اين رشته مشکلي در زمينه كار ندارند ؛ چون هر فرد سرمايهفارغ

 .ن به حسابدار نياز دارديا اعتبار داد

 

 یحقوق حسابدار در سطح کارشناس

كساني كه در اين سطح فعاليت مي كنند معموال با عناويني همچون حسابدار، كارشناس امور مالي، حسابرس ، مسئول حقوق و 

 .شوند مي شناخته مالي ارشد كارشناس  دستمزد ، تحليل گر مالي ، كارشناس بودجه ، حسابرس داخلي و يا

تومان  ۱.۴۰۰.۰۰۰بر اساس اين تحقيق متوسط دريافتي يک نفر در سطح كارشناس حسابداري براي كار تمام وقت در تهران 

 .تومان گزارش شده است ۲.۵۰۰.۰۰۰تومان و حداكثل آن  ۸۰۰.۰۰۰مي باشد. حداقل حقوق براي چنين فردي مبلغ 



  

 یحقوق حسابدار در سطح سرپرست

عاليت مي كنند با عناويني همچون سرپرست مالي ، سرپرست حسابداري ، رئيس حسابداري ، حسابرس افرادي كه در اين پست ف

 .ارشد ، حسابدار ارشد ، كارشناس ارشد بودجه ، خزانه دار ، كارشناس ارشد مالي و يا رئيس حسابداري پروژه شناخته مي شوند

ريال است.  ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ۹۳تمام وقت در تهران در سال  بر اساس تحقيق فوق متوسط دريافتي براي پست سرپرست براي كار

ريال در ماه بوده  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ريال و حداكثر حقوق براي رئيس حسابداري  ۹.۰۰۰.۰۰۰حداقل اين مبلغ براي چنين فردي 

 .است

  

 تحقوق حسابدار در سطح مدیری

ند با عناويني همچون مدير مالي، مدير مالي و اداري معموال كساني كه به عنوان مدير در حوزه مالي و حسابداري فعاليت مي كن

، مدير مالي و برنامه ريزي ، رئيس حسابداري ، رئيس حسابداري صنعتي ، مدير حسابرسي داخلي و يا سرپرست مالي شناخته 

 .مي شوند

 ۹۳سفند ماه سال متوسط دريافتي براي شخصي كه در سطح مديريت مالي فعاليت دارد براي كار تمام وقت در تهران در ا

 .ريال در ماه ابوده است ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ريال و حداكثر آن  ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ريال است . حداقل اين مبلغ  ۳۷.۵۰۰.۰۰۰

  

 


