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 سالموبسایت هدفکار همراهان 

 (حسابداری رشته التحصیالن فارغ ویژه)حسابداری کار بازار به ورود تا قدم سهمقاله در 

ازار کار بدر ورود یک حسابدار به مهم و تاثیرگذار اطالعات طالیی، اب شما راقصد داریم 

 .حسابداری آشنا کنیم

به (حسابداری رشته التحصیالن فارغ ویژه)حسابداری کار بازار به ورود تا قدم سهه مقاله عناوین 

 شرح ذیل می باشد:

 فرصت های شغلی یک حسابداراول: شناخت قدم 

   یحسابدار  بازار کاردوم:شناخت قدم 

 بازارکاردر  حسابدارانطبقه بندی شغلی سوم:قدم 

شهه ل و یایهاه حسههابداری منرد یار یاری دن به رسههیمسههیر این مقاله شههما را در امیدوارم 

 یماید.
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 فرصت های شغلی یک حسابدارشناخت -اولقدم 

هاي تنل دي و خدماتي، پ چ دگي روز افزون در حنزه با گسهههههههتر  نهههههههنتت، تنن  فتال ت

تجارت و نهههنتت لزوم تك  و مناهههنعات تسصهههصهههي حسهههابداري به طنر  امل محسهههن  

اسههههههت، در دی اي امروز گروهي یهت  اربرد تسصههههههر حسههههههابداري در بنهاههاي مست   

هاي تسصههصههي در تنسههته رشههتهديهر مسههلنل ت آمنز  و مشهه نب به  ار هسههتند و گروهي 

 .باشنددار ميمرا ز ع مي و دایشهاهي را عهده

 یمعالقه،مهارت و تسصر که هر حسابدار با تنیه به هاي تسصهصهي حسابداري اهم رشهته 

 باشد:به قرار زير ميتناید در آن به فتالیت بپردازد،

 حسابداري مالي-1

هاي اين رشهههته از حسهههابداري رو  ثدت رويدادهاي مالي واحد تجاري و یحنه ته ه نهههنرت

ران فت ي و آتي، اعتداردهندگان، گذامالي و گزار  اطالعات به گروههاي ذينكع )سهههههرمايه

هاي دولتي، مرایع قاینیهذاري و ...( مربنط به مؤسهسات بازرگایي و ننتتي را ارگانیهادها و 

 .گ رددر بر مي

 حسابداري صنعتي-2

بهاي تمام شههده هاي سههاخت محصههنب )یحنه محاسههده بسشههي از اطالعات مرتدب با هزينه

 محصنب در مؤسسات تنل دي( در ق مرو اين رشته از حسابداري است. 

حسهابداري نهنتتي بسشهي از س ستم   ي اطالعات حسابداري است  ه اطالعات مرتدب 

هاي سهههههههاخت محصهههههههنب براي اسهههههههتكاده در هر دو زم نه حسهههههههابداري مديريت و با هزينه

  ند.حسابداري مالي را گردآوري و ارائه مي
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 حسابداري مديريت-3

ريزي، هدايت و  نترب ته هه اطالعات مالي ززم یهت اسهههههههتكاده مديريت به منانر بریامه

هاي اين شههههاخه به عم  ات يو واحد تجاري در حنزه حسههههابداري مديريت اسههههت. فتال ت

 شند:هاي زير مطرح ميننرت   ي در حنزه

  حسابداري عمومي:.الف

 نندگان سهههههههطنح ها، ته ه گزار  براي اسهههههههتكادهآوري دادهشهههههههامل ثدت رويدادها، یمع

 مست   مديريت است.

  حسابداري بودجه:.ب

ههها  نههد. ایراي بریههامهههاطالعههات ززم پ رامنن عم  ههات آتي و زمههان ایراي آن را فراهم مي

واحد تجاري به  باشهههههد. براي آی ه وینه محدودی ازمند نهههههرب منابع مالي واحد تجاري مي

بهترين یحنه مصههههههرب شههههههند، ززم اسههههههت ابتدا بریامه عم  ات به زبان اعداد و ارقام قابل 

ريزي عم  ات آتي به ننرت اعداد و ارقام قابل سنجش به پنب ب ان شند. طراحي و بریامه

 بندي گنيند.سنجش به پنب را بندیه

 حسابرس داخلي:.ج

آيد،  ار حسهههابر  داخ ي  نترلي به شهههمار ميحسهههابرسهههي ي ي از ار ان اسهههاسهههي مح ب 

هههاي مست   واحههد اقتصههههههههادي در ایجههام ارزيههابي  نترب داخ ي و  ههارايي هر يههو از بسش

 ها و ارائه پ شنهادهاي انالحي به مديران ارشد است.وظاي  متمنب، گزار  يافته

  مشاوره مديريت:.د

هاي  نترلي و تنا م سهه سههتم هاي یديد واحد اقتصههادي،مشههاوره و همك ري یهت بریامه

 تنسب مشاور مدیریت ایجام می گردد. هاي مك د براي  ار نانطرح
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 حسابرسي-4

مم زي، رسههههههه دگي به اسهههههههناد و مدارن و دفاتر به منانر تت  ن نهههههههحت عم  ات مالي و 

اطم نان از مط نب بندن یاام  نترلي در مؤسهههسهههات و رعايت الزامات قاینیي در  ار نب 

 هاي پذيرفته شده حسابرسي در حنزه فتال ت اين بسش از حسابداري است. اننب و رويه

 سش ان ي است:حنزه عم  ات حسابرسي داراي دو ب

ها و سههههندرسههههي را ایجام  ه  ار رسهههه دگي و مم زي قد ي حسههههاب حسااااابرسااااي داخلي ( 1 

 دهدمي

يا برون سههههازمایي  سههههك و  ار  ه با عننان حسههههابرسههههي مسههههتقل  حسااااابرسااااي خارجي( 2

 شند. شناخته مي

ي هاهاي مالي با انههنب و رويهمسههلنل ت انهه ي حسههابر  مسههتقل تاي د و ایطدا  نههنرت

 ته شده حسابداري است. پذيرف

حسهابر  مسهتقل در خصهنر درستي اسناد و مدارن رويدادهاي مالي با رعايت الزامات 

هاي قهاینیي و تطد   آن بها اسهههههههتایداردهاي حسهههههههابداري و ی ز در  ار نب انهههههههنب و رويه

  ند. پذيرفته شده حسابرسي اظهاریار مي

ي  مجمع عمنمي عادي براي باشد، ب  ه از طر حسابر  مستقل یزء  ار نان شر ت یمي

 شند. ایتساب مي« هاي مالياعتداربسشي به ننرت»رس دگي و 

 قرار دارد.   نندگان گزار  نندگان و استكادهحسابر  ب ن ته ه

شند، تنسب حسابر  منرد قضاوت قرار گزارشي  ه تنسب مديريت واحد تجاري ته ه مي

 رد.گ گ ري قرار ميگان یهت تصم م نندگرفته و در ننرت تاي د در اخت ار استكاده
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 حسابداري مالياتي-5

 ند  ه با اسههههتكاده از قنای ن مال اتي، درآمد مشههههمنب اين رشههههته از حسههههابداري تال  مي

مهال هات واحهد تجهاري را تت  ن و دولهت را یسهههههههدهت بهه دريهافهت حقن  قاینیي خند مطملن 

را  هاهاي مربنط به مال اتار سههازد. اين رشههته طرز ته ه و تنا م اظهاریامه مال اتي و گز 

 دهد.آمنز  مي

 حسابداري دولتي-6

ها و ثدت مناههههن  حسههههابداري دولتي عدارت از سهههه سههههتم حسههههابداري و یههداري حسههههاب

 هاي دولتي و واحدهاي تابته آن است. عم  ات مربنط به مؤسسات و سازمان

ها و مؤسسات دولتي هاي مالي وزارتسایهوظ كه ان ي آن ته ه اطالعات مربنط به فتال ت

مقننه تصهنيك شههده و براسهها  ردي  بندیه باشهد  ه بندیه آن پ شههاپ ش تنسههب قنهمي

 گ رد.تت  ن شده، فتال ت مالي آیها ایجام مي

   یحسابدار  بازار کاردوم:شناخت قدم 

شه ل حقنقي مؤسسات يا واحدهاي اقتصادي تحت قنای ن و مقررات حا م بر آن است  ه 

 ند، شهههههههسصهههههه ت حقنقي مكهنمي اعتداري اسهههههههت  ه از طرب واههههههت ت آیها را تت  ن مي

از افراد اعطا شههههده و با تنیه به اهداب و ین  فتال ت، به نههههنرت   ي  گذار به گروهيقاینن

 :شندبندي ميزير طدقه
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 بخش عمومي-الف

وظ كه آیها  ه به منانر  سههك سههند تشهه  ل یشههده و هايي هسههتند مؤسههسههات و سههازمان

حكظ منهافع عمنمي یهامتهه اسهههههههت و اخت هارات آن از طرب حا م ت عمنمي )يتني م ت( 

ها، هاي دولتي، شههههههرداريهاي دولتي، بایوها، سهههههازمانوزارتسایهشهههههند، م ل تت  ن مي

و ... اين ین  مؤسسات  هاي ع مي، ادبي، هنري و مؤسهسات خ ريهایجمن شهنراهاي شههر

 .ها را واحدهاي غ ر ایتكاعي گنيندو سازمان

 بخش خصوصي-ب

منانر  سهههك سهههند تنسهههب گروهي از افراد به منانر ایراي عم  ات بازرگایي )تجاري( و به 

 شنید. )به قصد ایتكا ( براسا  قاینن ايجاد مي

هاي شهههر ا به شهههر ت منتقل شهههده و به عننان هاي تجاري، مال  ت آوردهبا تشههه  ل شهههر ت

ها سههمي از شههر ت به هر شههريو قداب واگذاري آوردهآيد، در هاي شهر ت به شههمار ميدارايي

 شند. داده مي

هاي باق مایده گردد، ب  ه داراييدر زمان ایحالب آورده هر شريو به همان شريو واگذار یمي

 گردد. به یسدت سهم هر يو، ب ن آیها تقس م مي

 شند:بندي مياين بسش با تنیه به اهداب و ین  فتال ت به گروههاي زير طدقه

   هاي تجاري )واحدهاي انتفاعي( طبق قانون تجارتشركتانواع -1

 ین  است: 7شامل 

هاي هاي تضههامني، شههر تهاي با مسههلنل ت محدود، شههر تهاي سهههامي، شههر تتشههر 

 هاي تتاویي.هاي مست ب غ رسهامي، شر تهاي مست ب سهامي، شر تیسدي، شر ت
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 هاي تجاري براساس نوع مسئوليت شركا شركت-2

 شند:به سه دسته   ي زير تقس م مي

 محدودنابا مسئولیت الف(

هاي شههههر ت مسهههههلنل ت یامحدود دهيهاي تجاري، شهههههر ا در مقابل بدر برخي از شههههر ت

هاي شههههسصههههي شههههر ا در وث قه ط د اران شههههر ت اسههههت. يتني بدين متني  ه داراييدارید. 

هاي شههههر ت از هاي شهههر ت یداشهههد، بايد بدهيهاي شهههر ت پاسهههسهني بدهي نایچه دارايي

 هاي تضامني، یسدي و مست ب.هاي مالو پرداخت گردد. مایند: شر تمحل دارايي

  با مسئولیت محدود ب(

 باشد بدين متنيهاي تجاري، مسلنل ت شر ا محدود به دارايي شر ت ميخي از شر تدر بر 

ههاي شهههههههر هت یدارید. مایند: گنیهه مسهههههههلنل تي در قدهاب بهدهي هه نهههههههاحدهان سهههههههرمهايهه ه  

 .هاي سهامي )عام و خار(، با مسلنل ت محدودشر ت

 و نامحدود با مسئولیت محدودترکیب  ج(

مسههههلنل ت برخي از هاي تجاري، مسههههلنل ت برخي از شههههر ا یامحدود و در برخي از شههههر ت

 سهامي.: شر ت مست ب سهامي و مست ب غ رشر ا محدود است. مایند

 بندي مؤسسات )واحدهاي انتفاعي( براساس نوع فعاليتطبقه-3

 1 مؤسسات از یقطه یار ین  فتال ت به سه دسته   ي:

 شنید:. مؤسسات تنل دي تقس م مي3. مؤسسات بازرگایي و 2. مؤسسات خدماتي، 
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 مؤسسات خدماتي -1

ارائه ینعي خدمت اسهههت، يتني در قداب ارائه خدمت به مؤسهههسهههاتي هسهههتند  ه فتال ت آیها 

ها، اي، بایویمايند. مایند: مؤسههسههات آمنزشههي، درمایي، مشههاورهمشههتريان سههند  سههك مي

 .حمل و یقل و تتم رگاهها

 مؤسسات بازرگاني-2

اشسار يا مؤسساتي هستند  ه فتال ت آیها خريد و فرو   ازست. اين ین  مؤسسات 

 یمايند، اينشهه ل خريداري و در مح ي مناسههك به مشههتريان عراههه مي  از را بدون ت   ر

 مؤسسات به قصد تحص ل سند به عم  ات خريد و فرو   از اشت اب دارید.

 مؤسسات توليدي-3

اشهههههسار يا مؤسهههههسهههههاتي هسهههههتند  ه مناد اول ه را خريداري و با  مو ی روي ایسهههههایي و 

ه، به نههههنرت  ازي سههههاخته شههههده در آزت ت   ر شهههه ل دادابزارآزت، تجه زات و ماشهههه ن

 دهند.اخت ار مشتريان يا مؤسسات بازرگایي قرار مي

 بازارکاردر  حسابدارانطبقه بندی شغلی سوم:قدم 

در تمام منسههسههات بسش عمنمی ، خصهههننههی و تتاویی واحدی ویند دارد که مسهههلنلیت 

 است.  حسابداری دستهاه را عهده دار

در هر واحد حسهههههابداری به تناسهههههك ایدازه آن حسهههههابدارایی با دریات مست   نهههههالحیت 

 تسصصی، مهارت و تجربه به خدمت اشت اب دارید. 

ندیه، حسابرسی داخ ی، رایایه ، تدارکات برخی دیهر از واحدهای دیهر منسسات، یایر ب

 کنند. استكاده می  خدمات حسابدارانو ایدار ییز بطنر گسترده از 

 بندی کرد:تنان به ترتیك زیر طدقهحسابداران شاغل در منسسات را میبه طنر ک ی 
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 حسابداران شاغل در موسسات انتفاعی.  الف:

شهههههههرکتهای تنلیدی، شهههههههرکتهای تتاویی، یایر شهههههههرکتهای خدماتی، شهههههههرکتهای بازرگایی، 

های غیردولتی و عمنمی و شهههرکتهای وابسهههته به شهههرکتهای دولتی، و شهههرکتهای تابته یهاد

 شهرداریها؛

 حسابداران شاغل در موسسات غیرانتفاعی.  ب:

 ای؛المنكته، ایجمنهای ع می، ادبی، مذهدی، فرهنهی و ینامع حرفهیایر منسسات عام

 درسازمانهای دولتی و موسسات عمومی. حسابداران شاغل  ج:

 ها، ییروهای یاامی و ایتاامی، بنیادها و شهرداریها؛یایر وزارتسایه

 حسابداران شاغل در حرفه حسابرسی. د: 

 یایر دینان محاسدات، سازمان حسابرسی و منسسات حسابرسی؛ و

 ها و مراکز تحقیقاتی. حسابداران شاغل در دانشگاه ها:

 دایشهاهها،دایشکده ها و منسسات آمنز  عالی یایر 

 تهیه و تدوین گروه محتواساز هدفکار
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