
 حسابداری چیست ؟

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمعآوری، طبقهبندی ، ثبت، خالصه کردن اطالعات و 

تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام میگیرد. تا افراد 

ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برونسازمانی مثل بانکها، مجامع عمومی سازمانهای 

 مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطالعات استفاده کنند

 

 

 
 

 

 خالصه ثبت، ، بندیطبقه آوری،جمع فرآیند آن در که است سیستم یک حسابداری
 مدلهای و هاشکل در حسابداری صورتهای و مالی گزارشهای تهیه و اطالعات کردن
 یا و سازمان مدیران مثل سازمانی درون نفعذی افراد تا گیرد.می انجام خاص
 مقامات یا و نظر مورد ی ها انسازم عمومی مجامع ها،بانک مثل سازمانیبرون

 تتحصیال که کسانی دلیل همین به کنند. استفاده اطالعات این از بتوانند مالیاتی
 گزارشها که چرا حسابداری، تا دهند می انجام دفترداری بیشترکار ندارند، دانشگاهی
 و نیست حسابداری های استاندارد مطابق افراد از اینگونه این مالی وصورتهای

 ییدارا بین براحتی تواندنمی تجربی حسابدار یک مثال برای . شودنمی کافی پردازش
 ار ارزی معامالت باید چگونه که داندنمی یا و شود قائل تفاوت مدت بلند و مدت کوتاه

 کرد. ثبت دفاتر در

 
 

 نموده، دریافت را مالی خام هایداده اطالعات، پردازش نظام یک عنوان به حسابداری
 آورد.می در نظم به را آنها

 

 

 مبنای که است مالی هایصورت و هاگزارش حسابداری نظام نهایی محصول
 گیرد.می قرار ...( و دولت ، گذارانسرمایه ، )مدیران نفعذی اشخاص گیریتصمیم

 
 

 : ماهیت

 
 

 ییعن گردد شرکت یا سازمان یک مالی مدیر تواندمی آینده در متخصص، حسابدار یک
 راههایی چه در را موجودش منابع که بدهد ایده شرکت یک مدیریت به تواندمی

 یازن جدید مالی منابع به شرکت اگر یا و کند بهینه استفاده تا نماید گذاریسرمایه
 طریقی چه از که بگوید تواندمی خود دمیکآکا دانش اساس بر مالی مدیر یک داشت

 تجربی حسابدار یک توانایی از خارج هافعالیت این مجموع و کرد. مالی تامین باید
 است.

 
 

 کمک الزم اطالعات کردنفراهم با که است اطالعاتی سیستم یک حسابداری»
 اقتصادی ئلمسا به نسبت دولت و مدیران دهندگان، اعتبار گذارها،سرمایه تا کندمی
 شرکتی یک در بخواهد شخصی اگر مثال برای بگیرند. تصمیم بتوانند، بهتر

 آن عملیات نتایج یا و شرکت آن مالی وضعیت که دارد تمایل کند، گذاریسرمایه
 توسط مالی گزارشهای صورت به که موضوعاتی بداند. قبل سالهای طی در را شرکت

 شود.می تهیه حسابداران

 
 



 همین به است. آمده وجود به انسان نیازهای به جوابگویی منظور به یحسابدار»
 پیچیدگی افزایش و اقتصادی هایفعالیت گسترش موازات به و زمان گذشت با دلیل

 یافته توسعه اطالعاتی، نیازهای به جوابگویی برای حسابداری روشهای و هدفها ، آن
 مناسب توزیع مورد در گیریتصمیم برای دولت و هاشرکت اشخاص، که چرا است.
 حسابداری یاری به را اطالعات این که دارند اتکا قابل اطالعاتی به نیاز مالی منابع
 و ضروری مواد از یکی گذاریسرمایه انجام دیگر سوی از آورد. دست به توانمی

 بعد از نیز گذارانسرمایه و است کشور اقتصادی توسعه و رشد فرآیند در اساسی
 که دهند سوق سویی به خودرا مالی منابع دارند سعی امکان حد تا مایه،سر عرضه

 ریسک برآورد دنبال به یعنی باشد. داشته را بازده بیشترین و ریسک کمترین
 برای اساسی مبانی از یکی که است حالی در این بود. خواهند هاگذاریسرمایه

 سیستم توسط شده دتولی اطالعات از استفاده ، هاشرکت بازار ریسک محاسبه
 است. حسابدای

 

 

 درآمد: ، کار بازار ، شغلی آینده

 
 

 و آمادگی رشته، این تکمیلی تحصیالت هایدوره التحصیالنفارغ رسدمی نظر به
 دارند. کار بازار در حضور برای بیشتری پختگی

 
 

 بعد به 70 دهه از از که بود این بر مبنی «کلمبیا» دانشگاه تحقیقات از یکی نتیجه
 است. داشته مالی تحصیالت آنها مدیر که اندبوده شرکتهایی موفق، شرکتهای همه
 اطالعات مهمترین و است کرده پیدا مهمی نقش اطالعات بعد به دهه این از چون
 دارد. هاشرکت روسای گیریتصمیم در بسیاری تاثیر که است مالی اطالعات نیز،

 
 

 ترینباال تا سطح ترینپایین از و است گسترده بسیار حسابدار یک شغلی هایفرصت»
 دولتی از اعم کشور مختلف دانشگاههای در که این وجود با و گیرد.می بر در را سطح

 اما کنندمی تدریس حسابداری رشته در بسیاری دانشجویان آزاد، و غیرانتفاعی ،
 یک از چون است. کمتر هارشته بیشتر از رشته این بیکار التحصیالنفارغ تعداد

 اظهارنامه تهیه برای حداقل کشور هایکارخانه بزرگترین تا گرفته کوچک موسسه
 هستند. نیازمند حسابدار به مالیاتی

 
 

 سود محاسبه چون دارد. وسیعی کاربرد مالیات بخش در حسابداری دانش همچنین
 مالیات محاسبه مبنای نیز سود مقدار تعیین و است پذیرامکان حسابداری یاری به

 باشد.می خصوصی و دولتی از اعم شرکتها

 
 

 و مختلف سطوح در توانندمی تحصیل اتمام از پس رشته این التحصیالنفارغ
 است: چنین آن شرح که گردند مالی امور انجام دارعهده متفاوت هایشاخه

 
 

 حسابداری (۱

 
 

 تجاری، واحدهای و موسسات کلیه در توانندمی حسابداری رشته  التحصیالنفارغ

 شوند: کار مشغول زیر هایشاخه در حسابدار عنوان به خصوصی یا دولتی از اعم

 
 



 عامل یا حسابدار عنوان به دولتی ادارات و سازمانها کلیه در : دولتی حسابداری
 ذیحساب.

 
 

 دارایی. ادارات در : مالیاتی حسابداری

 
 

 . بانکها سرپرستی و هاشعبه در : بانکها حسابداری

 
 

 غیرانتفاعی. و تجاری موسسات و شرکتها کلیه در مالی: حسابداری

 
 

 تولیدی. شرکتهای و صنعتی واحدهای کلیه در : صنعتی حسابداری

 

 

 . بیمه موسسات در : بیمه حسابداری

 
 

 مالی مدیریت سمت در توانندمی حسابداری کار به اشتغال مدتی از پس حسابداران
 نمایند. نقش ایفای ، تجاری واحدهای

 
 

 حسابرسی ( ۲

 
 

 الف بند در حسابداری هایشاخه به توجه با ادرندق حسابداری رشته التحصیالنفارغ
 بندیتقسیم یک در حسابرسی حرفه شاغالن شوند. شاغل حسابرسی حرفه در

 : شوندمی تفکیک اصلی گروه دو به کلی

 
 

 : داخلی حسابرسان

 
 

 میان رابط واقع در و هستند، رسیدگی مورد واحد کارمند ، حسابرسان از گروه این
 یا ماهانه ، هفتگی طور به را خود رسیدگی گزارش و بوده شرکت و مدیره هیات

 عملیات حسابرسان از گروه این . دهندمی ارائه مدیره هیات و مدیرعامل به ساالنه
 کنند.می رسیدگی را تجاری واحد داخل

 
 

 مستقل: حسابرسان

 
 

 کار مشغول حسابرسی موسسات در که هستند افرادی حسابرسان، از گروه این
 عملیات موسسات، این با سازمانها یا شرکتها میان قرارداد اساس بر و هستند

 رسیدگی مورد حسابداری موازین و اصول اساس بر را تجاری واحد مالی و حسابداری
 واقع در کنند.می ارائه سهام صاحبان عمومی مجمع به را خود گزارش و دهندمی قرار

 باشند.می شرکت مدیره هیات و شرکت صاحبان میان رابط مستقل حسابرسان

 
 

 بزرگترین ، دولتی سازمان یک عنوان به حسابرسی سازمان ، ایران در حاضر حال در
 و دولتی حسابرسی موسسات سایر آن کنار در و است حسابرسی موسسه
 باشند.می فعالیت مشغول خصوصی

 


