
دکتر علی رحمانی

(س)استاد حسابداري دانشگاه الزهرا 
رئيس انجمن حسابرسی فناوري اطالعات 



وکارنیگینوينتعريفطبقولیکن.میشودنامیده«تجارتزبان»اغلبحسابداری
وستارويههاومفاهیمفنون،ازمجموعهایازفراتربسیارحسابداری،(2020)همکاران

وسازمانینشکزيربنای.استاجتماعیعمليکحسابداری.نیستصرففنیعمليک
اعمالکهملیع.استفرهنگسازمانیورفتارهابرتأثیرگذاریوهدايتانسانی،فعالیت

اخالقینظمشکلگیریبهومیگذاردتأثیرديگرانبرآيندهوحالدرآناعمالعدمو
اخالقیویاجتماعفنی،رويهيکحسابداریبنابراين.میکندکمکجامعهوسازمانها

هدفبهنیلرایبذينفعانبهمناسبپاسخگويیومنابعازپايداراستفادهبهکهاست
.میکندکمکجامعهوسازمانهاشکوفايی

حسابداري



ماتريس آنسوف

چارچوبیهکاستتحلیلیتکنیکیآنسوفماتريس

فراهممجموعهترقیورشدفرصتهایشناسايیبرای

مککمجموعهوسازمانيکبهماتريساين.میکند

ازنسازمارشدمورددراجمالیبررسیبهتامیکند

يدجدياوموجودبازارهایومحصوالتکاالها،طريق

دراررشداستراتژیچهارماتريساين.باشدداشته

لراهحيکماتريسنتايج.میدهدارائه2*2ماتريس

دهدمیارائهراهبردهاارزيابیجهتساختاری



بازار محصوالت و خدمات حسابداري چيست ؟ 

ت
صوال

مح

جدید

:محصولتوسعه 
ی،آتاطالعاتومنصفانهارزشریسک،گزارشگری)مالیحسابداری-

ومشتقاتنامشهودها،مالی،گزارشگریالمللیبيناستانداردهای
(ترازنامهازخارجاقالم

بریمبتنحسابرسیمالی،هایبينیپيشحسابرسی)حسابرسی-
،عملياتیحسابرسیوداخلیهایکنترلنظامحسابرسیریسک،

(مستمرحسابرسی
زمانیهزینه یابفعاليت،برمبتنیهزینه یابی)مدیریتحسابداری-

وفرایندهاارزشتحليلمعياره،چندمسئوليتسنجشگرا،
(عملکردکليدیشاخص های

تعهدی،حسابداریکمرال،حسابداری)عمومیبخشحسابداری-
(عملياتیپاسخگوییوعملياتیبودجه

مالياتیخدمات-

:تنوع بخشی
،اجتماعیمسئوليتگزارشگری)سبزواجتماعیحسابداری-

ویکپارچهگزارشگری،زیست محيطیوپایداریگزارشگری
(پایداریاطالعاتبخشیاطمينان

کبالوارزهارمزحسابرسیداده،کالنحسابرسی)حسابرسی-
(چين

کربنمدیریتحسابداری-
شناختیودادههایتحليل-
(Accounting with Digital and Cognitive

Analytics)

ی
فعل

:در بازارنفوذ 
ا،مشهودهتاریخی،تمام شدهبهایمالی،صورت های)مالیحسابداری-

(قيمت هاتغيير
وسيستمبرمبتنیحسابرسیمالی،حسابرسی)حسابرسی-

(رسیسندبرمبتنیحسابرسی
وظيفهمسئوليتهزینه یابیسنتی،هزینه یابی)مدیریتحسابداری-

(گرا
نایمببرحسابداریوبرنامه ایبودجه ریزی)عمومیبخشحسابداری-

(نقدی

:بازارتوسعه 
ابریرایانشحسابداری-
راهبردیمدیریتحسابداری-
اطالعاتفناوریحسابرسی-
اطالعاتیسيستم هایحسابرسی-
عمومیبخشدرنوینحسابداری-
دادگاهیحسابداری-

فعلی جدید

بازار



گرايش هاي حسابداري در مقاطع تحصيلي دانشگاهي

(حسابداري مالي)حسابداري 

حسابرسي

حسابداري مديريت

حسابداري دولتي 

(قضايي)حسابداري دادگاهي



در چه سازمان هايي مي توان مشغول به کار شد ؟

بانک 

بيمه 

کارگزاري و  

تامين سرمايه

شرکت هاي 

دولتي و 

خصوصي 

دانشگاه 

موسسات 

حسابرسي

ديوان محاسبات 

وزارت  خانه ها 

...و



مدير مالي حسابرس داخلي

مالياتيمشاور 

مشاور مالي 

حسابدار دادگاهي
(دادگستريرسمي کارشناس )

ي سرمايه گذار/ مالي تحليلگر 
ريسک/ 

حسابرس مستقل

مديريتحسابدار 

کارشناس سيستم اطالعات 
حسابداري

بودجه و کسب و کارتحليلگر 

/  پايداريسنجشگر 
حسابداران زيست محيطي

حسابداري شغل هاي رشته 
(از کجا شروع کنيم؟)



مهارت هاي شغلي الزم 
حسابرسي / حسابداري استانداردهاي دانش 

دانش برنامه نويسي و نرم افزاري

توانايي تهيه صورت هاي مالي

دانش در خصوص رويه هاي کسب و کار

توانايي تحليل داده 

توانايي تفکر نقادانه 



مهارت هاي نرم 

مهارت 

سازماني

يادگيري 

مستمر 

مهارت 

مديريت 

زمان 

مهارت 

رهبري و 

کار گروهي

مهارت 

ارتباطات 

شفاهي و 

کتبي

مهارت حل 

مساله 

انعطاف 

پذيري 
اخالق



اکسل 

R – Big Data

تم  سپيدار، همکاران سيس

....و تدبير و 

سيستم هاي 

اطالعاتي  

کالن داده و 

بالک چين

مهارت هاي 
الزم در دنياي

فناوري 
اطالعات 
چيست ؟ 



در چه حوزه هايي  مطالعه  کنيم 

استانداردهاي حسابداري

استانداردهاي حسابرسي

...(قوانين مالياتي، قانون تجارت و ) قوانين و مقررات 

زبان انگليسي عمومي و تخصصي رشته حسابداري و مالي

دانش  و اطالعات کافي در خصوص  بازار سرمايه ، اقتصاد خرد و کالن  و 

....

مطالعه مجالت تخصصي  رشته حسابداري و آگاهي از اخبار روز حرفه  



مجالت حرفه اي رشته حسابداري در ايران  

مجله 
حسابدار 

مجله 
حسابدار 

رسمي 

مجله 
حسابرس

مجله 
حسابرسي 

داخلي 

مجله بورس 
و بازار 
سرمايه 

مجله افق 
بيمه 



مجالت حرفه اي رشته حسابداري در جهان

Fraud)تقلبمجله Magazine)

تقلبرسمیبازرسانانجمنایحرفهدوماهنامه

The)رسمیحسابدارمجله CPA Journal)

نیویورکایالترسمیحسابدارانجامعهایحرفهماهنامه

Journal)حسابداریمجله of Accountancy)

آمریکارسمیحسابدارانانجمنایحرفهماهنامه

The)مالیاتمشاور Tax Adviser)

آمریکارسمیحسابدارانانجمنایحرفهماهنامه

Management)مدیریتحسابداریفصلنامه Accounting

Quarterly)

(آمریکا)مدیریتحسابدارانانجمنایحرفهفصلنامه

Strategic)راهبردیمالیتامین Finance)

(آمریکا)مدیریتحسابدارانانجمنایحرفهماهنامه

مدیریتحسابدارانانجمنآموزشیهایافتهمجله

(The IMA Educational Case Journal)

(آمریکا)مدیریتحسابدارانانجمنایحرفهآموزشیفصلنامه

(Insight)بینش

(انگلستان)خبرهمدیریتحسابدارانانجمنایحرفهماهنامه

(Velocity)سرعت

(نانگلستا)خبرهمدیریتحسابدارانانجمنآموزشی-ایحرفهدوماهنامه

AB)کاروکسبوحسابداریمجله Magazine)

(انگلستان)خبرهرسمیحسابدارانانجمنایحرفهماهنامه



گواهي نامه هاي حرفه اي



ژیکاستراتمدیریتیبحثهایبهسمتحسابداریتخصصیمبحثازواقعدردورهایناست،مدیریتآموزشCIMAدوره
.شدهتأسیس1919ساللندن،درانگلستانمدیریتخبرهحسابدارانانجمن.میرود
یاوصیخصبازرگانیوصنعتیشرکتهایدرکهاستمدیریتحسابدارانتربیتوآموزشمرکزترینبزرگانجمناین

.میکندفعالیتغیرانتفاعیودولتیسازمانهای
باقمطابتوانمندمدیرانتربیتوجهانیمعیارهایبامطابقمدیریتخبرهحسابدارانتربیتوپرورشدوره،اینهدف

پشتوفقیتمباراامتحاناتبایدانگلستانخبرهحسابدارعنواندریافتبرای.استایحرفهوشغلیاستانداردهایباالترین
وحسابداریبینالمللیاستانداردهایاساسبرCIMAامتحاناتتمامی.میگرددارائهسطح۳دردرس9این.سرگذاشت
.میشوندطراحیمدیریت

عملياتیسطح
•P1:عملکردارزیابی-مدیریتسابداریح
•E1:اطالعاتیسیستمهایوسازمانیدیریتم
•F1:مالیسابداریح

مدیریتیسطح
•P2:تصمیمگیریمدیریت-مدیریتحسابداری
•E2:مالیتحلیلوتجزیه
•F2:یکپارچهمدیریت

استراتژیکسطح
•P3:کنترلوریسکستراتژیا
•E3:مالیستراتژیا
•F3:کاروکسبستراتژیا

pact.ir:منبع



بینالمللیدورهمدرکدارندگان•
ACCAمهارتهایدارای

حسابداری،حسابداری
.هستندمالیحسابرسیوصنعتی

تنداشبهاحتیاجدورهایندرثبتنامبرای•
ارائهونیستمرتبطدانشگاهیمدارک
.استکافیفراگیران،حرفهایمدارک

دیددارایACCAمدرکدارندگان•
وحسابداریدنیایبهنسبتجامعتری
راترفکاریبازاروهستندمالیحسابرسی

.کردخواهندتجربهباورشان،از
بهانگلستانخبرهحسابدارانانجمن•

شغلیفرصتهایACCAمدرکدارندگان
.ندمیکمعرفیدنیاسراسردررابسیاری

فرصتهایاینازاطالعومشاهدهبرای
رسمیوبسایتبهکافیستشغلی

ACCAآدرسبهwww.acca.org
.کنیدمراجعه

pact.ir:منبع

متعددیحرفهایمدارکودورههادارایACCAانجمن•
ردیگبرخیودرازمدتدررامدارکاینازبعضیکهاست

آنهاازبرخی.کرددریافتمیتوانکمتریزماندررا
:ازعبارتاند

✓ACCA Qualitication(مدتدرازواصلیدوره)
✓Global MBA
✓Cert IFR
✓Dip IFR

The Association of Chartered Certified 

https://pact.ir/course.cfm?id=272
https://pact.ir/news.cfm?id=200
https://pact.ir/course.cfm?id=2661
https://pact.ir/courselist.cfm?ejra=5&type=14


راه براي حداکثر کردن  موفقيت در گذراندن کالس ها  8

يادگيري فعال در رشته  خودتان داشته باشيد 

اهداف  حرفه اي، مسير شغلي و دانشگاهي خود را تعيين کنيد 

از زمان تان بهترين استفاده را ببريد 

شبکه سازي کنيد 

سخت مطالعه کنيد 

مراحل رسيدن به شغل مورد عالقه  خود را بشناسيد 

د تمام  فعاليت ها و اقدامات خود در دوران تحصيل را سازمان دهي کني

مهارت هاي رياضي ساده را تمرين کنيد 

https://www.fnu.edu/8-ways-maximize-success-accounting-classes/



موفقیت  ام را ترسیم کنم؟راهبردی چگونه نقشه 

Fredin, A., Fuchsteiner, P., & Portz, K. (2015). Working toward more engaged and successful accounting students: A balanced scorecard approach. American Journal of Business Education (AJBE), 8(1), 49-62.



کسب تجربه دنیای واقعی جستجوی فرصت 
های شغلی

ریزی برای برنامه 
گواهینامه های حرفه ای

بهبود مهارت رهبریبهبود مهارت رهبري
بهبود 

مهارت ارتباطات 
کاوش

در حرفه 

گذراندن موفق دوره ها و کالس های 
مختلف  در حوزه مالیات ، حسابرسی 

همراه با رقابت سالم .... و

بسط و بکارگیری مهارت 
های سازمانی

بسط و بکارگیری مهارت های 
فناوری اطالعات

تمرکز بر رشته حسابداری در 
داخل و خارج از محیط آموزشی 

چشم انداز یادگیری و رشد

پذيرانحرفه اي دانش چشم انداز  توسعه 

التحصیلفارغ /چشم انداز کارفرما

با صداقت عمل کنید



عزيزاناشمموفقيتوروشنوسبزايآيندهاميدبه


