رشته حسابداری چیست؟
رضتِ تغييزات سزيع جاهعِ اهزٍسي حساتذاري را کِ در ثثت ٍ تجشيِ ٍ تحليل اطالعات اساسي التصادي
در هَسسات هختلف هَرد استفادُ هي تاضذ تسيار پيچيذُ کزدُ است لذا تصوين گيزي صحيح ٍ دليك تز تز
هثٌاي اطالعات لاتل اعتواد تسيار ضزٍري تِ ًظز هي رسذ .تٌاتزايي حساتذاري ًمص هْوي را در سيستن
التصادي ٍ اجتواعي ّز جاهعِ ايفاء هي کٌذ .اداهِ تحصيل در ايي رضتِ هٌَط تِ ضزکت در آسهَى
سزاسزي (اس ّز  3رضتِ رياضي ،تجزتي ٍ اًساًي) ٍ لثَلي در آى هي تاضذ .تِ دليل طزفذاراى سياد ايي
رضتِ اهزٍسُ اکثز ٍاحذّاي داًطگاّي دٍلتي ٍ آساد در اکثز ضْزّاي کطَر تِ ارائِ ايي رضتِ هي پزداسًذ.

دروس مربوطه :در طَل 4سال تحصيل (هعادل  8تزم تحصيلي) تعذاد ٍ 343احذ درسي تايذ گذراًذُ ضَد.
درٍس هزتَط تِ ايي رضتِ ضاهل  3گزٍُ درسي ،درٍس عوَهي (ستاى خارجِ عوَهي ،هعارف اسالهي ،2 ٍ3
اخالق اسالهي ،تزتيت تذًي  ،2ٍ3فارسي عوَهي ،تاريخ اسالم ،اًمالب اسالهي ٍ ريطِ ّا ،هتَى اسالهي،
جوعيت ٍ تٌظين خاًَادُ) ،درٍس تخصصي (اصَل حساتذاري  ،3ٍ 2 ٍ3حساتذاري هياًِ  ،2 ٍ3حساتذاري
پيطزفتِ  ،2 ٍ3حساتذاري صٌعتي  ،3 ٍ2 ٍ3حساتذاري هالياتي ،اصَل تٌظين ٍ کٌتزل تَدجِ دٍلتي ،ستاى
تخصصي ،هذيزيت هالي  ،2 ٍ3حساتذاري ٍ حساتزسي دٍلتي ،حساتزسي  ،2 ٍ3هثاحث جاري در حساتذاري)،
ٍ درٍس پايِ (اصَل علن التصاد  ،2 ٍ3حمَق تاسرگاًي ،هثاًي ساسهاى ٍ هذيزيت ،رٍاًطٌاسي عوَهي،
رياضيات ٍ کارتزد آى در هذيزيت ،آهار ٍ کارتزد آى در هذيزيت ،پژٍّص عولياتي ،2 ٍ3هاليِ عوَهي ٍ
خط هطي هالي دٍلتْا ،هذيزيت تَليذ ،رٍش تحميك ٍ هاخذ ضٌاسي ،هثاًي ٍ کارتزد کاهپيَتز در هذيزيت،
هثاًي جاهعِ ضٌاسي ،پَل ٍ ارس ٍ تاًکذاري ،تَسعِ التصادي ٍ تزًاهِ ريشي) هي تاضذ.

آينده شغلي :فارغ التحصيالى دٍرُ کارضٌاسي رضتِ حساتذاري تَاًائي السم در کسة هطاغل ٍ ايفاي
ًمطْاي سيز را دارًذ:
 .3اًجام کليِ اهَر حساتذاري در هَسسات تاسرگاًي ،تاًکْا ٍ ٍاحذّاي تَليذي ٍ صٌعتي.
 .2تصذي کليِ اهَر حساتذاري در هَسسات دٍلتي ٍ ضْزداريْا.
 .3اضتغال تِ حزفِ حساتزسي در هَسسات حساتزسي.
 .4ايفاي ٍظيفِ در تَرس ٍ تاسار سزهايِ.

