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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.
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ــرات در  ــرعت تغیی ــش س ــه افزای ــه ب باتوج
کســب و کار دنیــای امــروز، تمامــی مدیــران 
بــه اطالعاتــی نیــاز دارنــد کــه بــروز و بموقــع 
ــع  ــرمایه گذاری به موق ــد از س ــا بتوانن ــد ت باش
ــن  ــوند. ای ــرمایه گذاری آگاه ش ــدم س ــا ع و ی
ــت  ــی اس ــران مال ــابداران و مدی ــه حس وظیف
ــا ثبــت به موقــع فعالیت هــا و رویدادهــا  کــه ب
و تبدیــل آن هــا بــه داده هــای دقیــق کاربردی 
تصمیم گیــری  در  را  مدیــران  اثرگــذار،  و 

ــازند. ــع آگاه س ــح و به موق صحی
عملیــات حســابداری فراینــدی اســت کــه طی 

آن مراحــل جمــع آوری، طبقه بنــدی، ثبــت 
و تهیــه صورت هــای مالــی در قالب هــای 
متنــوع و متفاوتــی انجــام می شــود. آن چیــزی 
کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت، تشــخیص و 
ــردن  ــاب ها و وارد ک ــت حس ــایی ماهی شناس
ــح  ــای صحی ــا در ســرفصل ها و کدینگ ه آنه
حرفــه  می باشــد.  حســابداری  مرتبــط  و 
ــده ای  ــه ش ــول پذیرفت ــابداری دارای اص حس
ــکل  ــک ش ــه ی ــا ب ــر دنی ــت و در سراس اس
ــای  ــتردگی حوزه ه ــا گس ــود؛ ام ــام می ش انج
ممکــن  اقتصــادی  فعالیت هــای  متنــوع 
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ــت  ــخیص ماهی ــابداران را در تش ــت حس اس
ــازد. ــه س ــکل مواج ــا مش ــاب ها ب حس

پــس مــالک و معیــار تعییــن یــک حســابدار 
حرفــه ای لزومــا دارا بــودن مــدرک تحصیلــی 

نیســت. 

الزم اســت افــرادی کــه وارد حرفه حســابداری 
می شــوند عــالوه بــر کســب تجربــه در محیط 
کاری درصــورت امــکان، دوره هــای آموزشــی 
را نیــز طــی کننــد تــا کیفیــت ســطح مهــارت 
خــود را ارتقــا داده و بــا بــه روز کــردن ســطح 
اطالعــات خــود متناســب بــا رویدادهــای 
جدیــد اقتصــادی و مالــی بتواننــد در بــازار کار 

ــرای خــود بیابنــد. ــگاه مناســب تری ب جای
گام بعــدی تجزیــه و تحلیــل صورت هــای 
و  ســود  ترازنامــه،  شــکل های  در  مالــی 
و  درون ســازمانی  مدیــران  بــرای  زیــان 
صورت هــای  می باشــد.  برون ســازمانی 

ــرای  ــث ب ــان از آن حی ــه و ســود و زی ترازنام
مدیــران درون ســازمانی دارای اهمیــت اســت 
کــه آنهــا را از میــزان ســود و یــا زیــان 
احتمالــی آگاه می کنــد و بــرای مدیــران بــرون 
ــت  ــر ممانع ــا از نظ ــد بانک ه ــازمانی مانن س
نکــردن بــرای ارائــه تســهیالت دارای اهمیــت 

می باشــد.
ــه نوبــه  حســابداری حقــوق و دســتمزد نیــز ب
خــود نیازمنــد مهــارت و دانشــی خاص شــامل 
ــه  ــتمزد ب ــوق و دس ــزار حق ــتفاده از نرم اف اس
ــتم  ــا سیس ــق آن ب ــه و تلفی ــورت جداگان ص

ــد. ــتفاده می باش ــورد اس ــابداری م حس
ــزارش  ــد گ ــد بتوان ــابدار بای ــک حس ــذا ی ل
صمیمــی از عملکــرد روزانــه، شــیفتی و هرنوع 
ــا شــغل را در  ــد کاری متناســب ب تعریــف فیل

ــه مدیریــت ارجــاع دهــد. زمــان مقــرر ب
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