
 فرصتهای تحصیلی پیش روی دانشجویان حسابداری

 مقطع کارشناسی

حسابداری  ،عالقمندان تحصیل در رشته حسابداری می توانند در مقطع کارشناسی  یکی از رشته گرایش های حسابداری، حسابرسی

دولتی و حسابداری مالیاتی را انتخاب نمایند. البته الزم به توضیح است که اکثر دانشگاههای کشور در مقطع کارشناسی صرفا رشته 

بدیهی است آندسته از دانشجویانی که در برخی دانشگاههای خاص، گرایش های حسابداری  )بدون گرایش( را ارائه می دهند. 

مالیاتی پذیرفته می شوند، در مقایسه با دانشجویانی که رشته حسابداری ) بدون گرایش( را انتخاب کرده اند، حسابرسی، دولتی یا 

قطع شجویانی که رشته حسابرسی را در متعداد بیشتری واحد تخصصی خاص در گرایش موردنظرشان خواهند داشت. برای مثال دان

ند دار، مباحث جاری در حسابرسی و حسابرسی سیستمهای کامپیوتری (  3)سی با عنوان حسابرسی وکارشناسی انتخاب می کنند در

 س را در واحدهای درسی خود ندارند.وکه مابقی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته حسابداری این در

ا فارغ ی هرچند بدیهی است که فارغ التحصیالن حسابداری گرایش مالیاتی دانش بیشتری درخصوص مباحث تخصصی مالیاتی دارند

التحصیالن گرایش حسابرسی تخصص بیشتری درخصوص مباحث تخصصی حسابرسی دارند و یا فارغ التحصیالن گرایش دولتی 

به هر حال فرصت های شغلی و ادامه تحصیل فارغ التحصیالن  حسابداری )بدون گرایش(،  تخصص بیشتری در اینخصوص دارند، اما

پیش روی   فرصتهای شغلیوتی ندارد و همگی می توانند تمامی مشاغل ذکر شده در بخش حسابرسی، دولتی و مالیاتی  با هم تفا

 .را  ایفا کنند "فارغ التحصیالن حسابداری 

 

 حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

می خواهند هستند و  یآندسته از فارغ التحصیالن کارشناسی که عالقمند به یادگیری مطالب تئوری و نظری پشتوانه عملیات حسابدار

به تحقیق و پژوهش بیشتر در این رشته بپردازند می توانند ادامه تحصیل داده و وارد مقطع کارشناسی ارشد این رشته که در اکثر 

 یانیبه دانشجو یحسابدار یبمنظور آموزش تخصص یارشد رشته حسابدار یدوره کارشناس دانشگاههای کشور دایر است، شوند. 

 نید، تدومشغول کار خواهند ش یو دولت یصنعت ،یدر موسسات بازرگان یمشاغل مختلف حسابدار ای یدر حرفه حسابرس ندهیکه درآ

دوره اطالعات  نیا دنیاشتغال دارند با گذران یو حسابدار یکار حسابرسه که درحال حاضر ب یانیاست دانشجو یهیاست. بد دهیگرد

 . دیرا عهده دار خواهند گرد یتر نیسنگ یها تیئولداده و مس شیخود را افزا یو معلومات تخصص

  لیطول دوره تحص

 یره کارشناسنامه خاص دو نیی. طبق آباشدیم یو آموزش وستهیارشد ناپ یبصورت کارشناس یارشد رشته حسابدار یکارشناس دوره

وقت حداکثر  مهین انیدانشجو یسال و برا 5/2تمام وقت حداکثر  انیدانشجو یدوره برا نیطول ا یارشد مصوب ستاد انقالب فرهنگ

وقت  مهین انیدانشجو یواحد است و برا 15واحد و حداکثر  12تمام وقت حداقل  انیدانشجو یبرا مسالیهر ن یسال واحدها 5/4

 . باشد یواحد م 10واحد و حداکثر  6حداقل 

 باشند: زین ریز طیشرا یدارا دیورود به دانشگاه با یعموم طیعالوه بر شرا یرارشد رشته حسابدا یورود به دروه کارشناس داوطلبان

  یرشته حسابدار یکارشناس نامهیداشتن گواه -الف
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که  شوندیم رفتهیپذ یاست، در صورت یارشد حسابدار یاز رشته کارشناس ریآنان غ یدوره کارشناس یلیکه رشته تحص ی)داوطلبان

واحد  45 کمبودآنان از یمشترک با شد و واحدها یرشته حسابدار یآنان با کارشناس یکارشناس یو تخصص یواحد اصل 30حداقل 

 تجاوز نکند(. 

 ( 20از  5/12 ای) 4از  5/2حداقل  یداشتن معدل کارشناس -ب

 .و زبان خارجه است یکه شامل دروس تخصص یشدن در امتحان ورود رفتهیپذ -ج

 

 حسابداری:تعداد واحدهای کارشناسی ارشد 
 واحد به شرح زیر میباشد 32تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

  نام درس 

 تخصصی دروس (1)تئوری حسابداری 3

 (2) تئوری حسابداری 3

 حسابداریدر مباحث جاری  2

 دروس پایه  سیستمهای اطالعاتی حسابداری 2

 حسابداری مدیریت 3

 دولتی پیشرفتهحسابداری  3

 حسابرسی پیشرفته 2

 تصمیم گیری در مسائل مالی 2

 دروس اختیاری اقتصادسنجی 2

واحد از این دروس الزامی  6)گذراندن 

 است(

 تحلیل آماری 2

 بررسی موارد خاص در حسابداری 2

 چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی 2

 متون تخصصی به زبان انگلیسی 2

 پیشرفتهروش تحقیق  2

  پایان نامه  6 

 

  واحد اخذ نمایند 14واحد و حداکثر  8دانشجویان در هرترم تحصیلی می بایست حداقل. 

  کمتر شود. 14است و معدل دانشجو نباید در هر نیمسال از   12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 ( شود از تحصیل محروم می گردد14مشروط )معدل کمتر از  دانشجویانی که در دو نیمسال. 

 .دانشجویان باید قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی پایان نامه خود را به تصویب برسانند 

   گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان  14چنانچه دانشجویی تمام ئاحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل

نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای  اع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبقنامه خود دف



، دانش آموخته شود. نوع شیوه آموزشیبگذراند و به  14درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 

 شیوه دانش آموهتگی در دانشنامه قید می شود

 

 حسابداری  دکتریمقطع 

  :وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت می باشد، عبارت است از شورای برنامه ریزی 1372رشته که مصوب سال 

  مختلف حسابداری و حسابرسی برطرف ساختن نیاز مبرم جامعه به نیروی انسانی متخصص در مشاغل -

و رشته های مرتبط هستند و سالیان سال در این رشته  ینیاز دانش پژوهانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابدار -

رشته  دارند، به افزایش دانسته های خود از اصول دانش حسابداری و آگاهی از مسائل جدید این تخصیل نموده اند و کار و تجربه

  و تسلط بر کاربردهای پیشرفته این دانش در موقعیتهای تازه

و پایایی اهداف،محتوا و روشهای موجود در این رشته از  نیکهای حسابداری جهت پویاییانتقال ارزشیابی و توصعه اصول و تک -

 .معارف بشری

 :تقسیم می گردد پژوهشی و آموزشی سال است و به دو مرحله 3طول دوره دکتری حدوداً 

های الزم برای شروع  دانشجویان طی این دوره توانایی مرحله آموزشی، پس از پذیرفته شدن داوطلب آغاز می گردد و -1

  . این دوره با قبولی دانشجو در امتحان جامع خاتمه می پذیرد .کارهایپژوهشی را بدست می آورند

این مرحله دانشجو با سرپرستی یکی از اساتید تحت نظر  مرحله پژوهشی رسماً پس از خاتمه دوره آموزشی شروع می شود. در -2

 ه های حسابداری به انجام پژوهش و تدوین رساله دکتری خود اقدام می نماید. حداقلزمین کمیته تحصیالت تکمیلی در یکی از

 مشاهده برای .دشوکمتر  15نباید از  است و در هرحال میانگین کل نمرات دانشجو 20از  14نمره قبولی هر درس در مقطع دکتری 

  .برنامه درسی و سرفصل دروس این رشته اینحا کلیک نمایید

 

 حسابداری مقطع پسا دکتری

ای از تحقیقات آکادمیک گفته به دوره ( post- doc / Postdoctoral research ) پسادکتری یا فوق دکتری دوره تحقیقاتی

از یافتن شعل ثابت  سال و قبل 5و کسب مدرک دکتری معموال تا سقف  محققان بعد از به پایان رساندن تحصیالت شود کهمی

  .کنندآکادمیک سپری می

های الزم تحقیقاتی در موضوعی خاص است. ارائه مهارت تر شدن تخصص و دانش و کسبدکتری، عمیقهای پساهدف دوره

 ودرتحقیقاتی شمرده شده و همچنین توقع می عنوان بخشی از وظایف یک موسسه دانشگاهی یا های پسادکتری معموال بهدوره

پسادکتری منجر به دریافت مدرکی رسمی و  که به تولید و انتشارمحتوای علمی منجر شود. در برخی از کشورها گذراندن دوره

ی در رزومه ها تنها به صورت سابقه تحقیقاتاینگونه نبوده و گذرندان این دوره شود در حالیکه در برخی از کشورهاجداگانه می

 شود. در دوره پسادکتریحمایت مالی می بورس تحصیلی گردد. محقق پسادکتری معموالً با قراردادی رسمی یا باثبت می افراد

 .کندکار می معموالً محقق به صورت مستقل و بر روی موضوعی جداگانه اما در کنار یک استاد راهنما

شماری برگزار می شود،یک دوره صرفا پژوهشی است  در ایران دوره پسا دکتری که در دانشگاهها محدود و رشته های انگشت

به پایان می رساند در دوره پسا دکتری وارد می شود طی آن دانشجویان دوره دکتری را  که منجر به مدرک نمی شود. زمانی که
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را به پایان می رساند تا  ( PhD )همکاری دانشگاه در اجرای پروژه تحقیقاتی مشارکت می کند. : زمانی که فرد دوره دکتری با

دانش آموختگان پیشنهاد  از این رو اساتید دانشگاه به این دسته از تا یک سال طول می کشد 6زمانی که مشغول به کار شود 

دانشجویان دوره پسا  تحقیقاتی را می دهند. در ازای این مشارکت اساتید از محل گرنت های پژوهشی به مشارکت در پروژه

  .دکتری ماهیانه مبلغی را به عنوان حقوق پرداخت می کنند

 

 


