داوطکدٌ علًم اقتصادی ي اجتماعی -گزيٌ حسابداری
آسمایطگاٌ حسابداری

مقدمٍ
حساتذاسی علن ًافع ٍ داًص کاستشدی است .فٌاٍسی حساتذاسی دس طی سالّای اخیرش حورَ ش ضریشفی داضر ِ
است .پیچیذگی هویط کسة ٍ کاس تِ گًَِ ای است کِ فٌاٍسیّای سٌ ی ٍ سیس نّای دس ی پاسخیَی ًیراص
ّای فعلی ًیست.
داهٌِی خذهاش حساتذاساى تسیاس حَسعِ یاف ِ است .اص پیطشفت ّای اف ػاد ،هالی ،پژٍّص عولیاحی ،آهاس ٍ
سیاضی ًیض دس حساتذاسی اس فادُ گس شدُ ای هی ضَد .تسیاسی اص ایي داًص ّا ٍ حکٌیک ّا دس لالة تس ِ ّای
ًشم افضاسی تِ تاصاس اسائِ هی ضَد .لزا داًص آهَخ ِ ی حساتذاسی کِ تِ سٍش ّای سٌ ی آهَصش هی تیٌذ،
ًویحَاًذ اص عْذُ ی تسیاسی اص اً ظاساحی کِ اص ٍی ٍجَد داسد ،تشآیذ .ایي ایجاب هی کٌذ کِ دس کٌاس سٍش ّای
سٌ ی ،آهَصش ّا ٍ سٍش ّایی گٌجاًذُ ضَد کِ فاسغ ال وػیالى حساتذاسی سا هجْض تِ داًص ٍ هْاسش ّای
صم تشای دًیای جذیذ کسة ٍ کاس ًوایذ .فبرغالتحصیل حسببذاری بذين اوجبم کبر عملی مثل پشضکی است کٍ
بیمبرستبن وذیذٌ است .داوطجًی پشضکیای کٍ درسَبی تئًری را يلً بب معذل ببال گذراوذٌ ببضذ در کبرش مًفق وخًاَذ
بًد مگز ایىکٍ کبر عملی بزایص ملمًس ضذٌ ببضذ .حسببذاری ویش بٍ عىًان یک رضتٍ کبربزدی اس ایه قبعذٌ مستثىی ویست.
تِ ًظش هیسسذ ،چٌاًچِ آصهایطیاُ ٍ آهَصش ّای کاسگاّی تِ دسس ی دس تشًاهِّای دسسی گٌجاًذُ ٍ اسائِ ضَد،
داًص آهَخ ِ ّای حساتذاسی داًطیاُ الضّشا(س) تِ ًوَ تاسصی ه وایض اص داًص آهَخ ِ ّای دییش داًطیاُّا
خَاٌّذ ضذ کِ اص ایي سٍشّا تْشُ ًویگیشًذ .کسة ایي ضایس ییّای هوَسی تِ داًص آهَخ ِّا کوک
خَاّذ کشد حا دس هَلعیتّای ضغلی خَب لشاس گیشًذ ٍ هَفك تاضٌذ ٍ خذهاش تْ شی سا تِ جاهعِ اسائِ ًوایٌذ.

طشاحی ٍ ساُ اًذاصی آصهایطیاُ حساتذاسی تا ایي ّذف هْن غَسش گشف ِ است کِ ضوي اسائِ آهَصشّای ًظشی،
اهکاى اًجام فعالیتّای ضثِ ٍالعی ٍ آهَصش ًشم افضاسّای هشتَط فشاّن ضَد.
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آصهایطیا ُ تِ لواظ سخت افضاسی ضاهل سشٍس ٍ سایاًِ ّای ضخػی ٍ تِ لواظ ًشم افضاسی ضراهل ًرشم افضاسّرای
حساتذاسی ،هالی ،ال ػاد سٌجی ،پژٍّصّای عولیاحی ،آهاس  ،خاًَادُ آفیس(ترِ خػرَظ اکسرل ٍ اکسرس)ٍ ،
آهَصش صتاى هیتاضذ.

وزم افشارَای حسابداری
تش اساس حَافك اًجام ضذُ تا ضشکت ّوکراساى سیسر ن تسر ِ ًرشم افرضاسی سر(یذاس ( طشاحری ضرذُ ترش اسراس
ضشکتّای کَچک ٍ ه َسط) ٍ ًیض تس ِ کاهل ّوکاساى سیسر ن ( ترشای ضرشکتّرای ترضس)) ترِ ساییراى دس
آصهایطیاُ ًػة خَاّذ ضذ ٍ دس طَل دٍسُ کاسضٌاسی حساتذاسی اسائِ خَاّذ ضذ .صم تِ رکش است کرِ ضرشکت
ّوکاساى سیس ن  55دس یاُ سایاًِ ضخػی ٍ هیض ٍ غٌذلی آصهایطیاُ سا ًیض حأهیي کشدُ است .تشای داًطرجَیاى
حوػیالش حکویلی ًیض ایي آهَصش ّا دس لالة کاسگاُ ّای آهَصضی تشًاهِ سیضی ٍ اسائِ خَاّذ ضذ .صهراى تٌرذی
اسائِ آهَصش ّا دس دٍسُی کاسضٌاسی تِ ضشح صیش است:
ّ .5وضهاى تا دسس اغَل حساتذاسی  :3آهَصش تس ِ کاهل ًشم افضاس س(یذاس (حذٍد  8ساعت)
ّ .2وضهاى تا دسس حساتذاسی هیاًِ  :5سیس ن حساتذاسی هالی ٍ خضاًِ داسی ّوکاساى (  52ساعت)
ّ .3وضهاى تا دسس حساتذاسی غٌع ی  :2سیس ن اًثاس ٍ ،داسایی ثاتت ّوکاساى (51ساعت)
ّ .4وضهاى تا دسس حساتذاسی غٌع ی  :3سیس ن ّضیٌِ یاتی ٍ لیوت حوام ضذُ ّوکاساى (  4ساعت)
ّ .5وضهاى تا دسس حساتذاسی پیطشف ِ  :5سیس ن حساتذاسی فشٍش ّوکاساى ( 8ساعت)
ّ .6وضهاى تا دسس حساتذاسی پیطشف ِ  :2سیس ن حساتذاسی حلفیمی ّوکاساى ( 8ساعت)
عالٍُ تش هَاسد فَق ًشم افضاسّای حساتشسی ًیض دس دسس حساتشسی  ٍ 2حساتشسی پیطشف ِ تِ کاس خَاّذ سفت.

خاوًادٌ آفیس:
 .5دس دسس کاه(یَحش دٍسُی کاسضٌاسی اکسل ( ٍ )Excelاکسس ( )Accessآهَصش دادُ خَاّذ ضذ.
 .2دس دسس هذیشیت هالی  5هذل سراصی هرالی دس اکسرل آهرَصش دادُ خَاّرذ ضرذ .ایري دٍسُّرا ترشای
داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ دس لالة کاسگاُ آهَصضی اسائِ خَاّذ ضذ.
 .3دس دسس سٍش حومیك دٍسُ پیطشف ِ ٍسد ( ٍ )Wordپایاى ًیاس ()Endnote
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وزم افشارَای مالی ي سزمایٍ گذاری:
ً .5شم افضاس تَدجِ تٌذی سشهایِ ای( دس غَسش اهکاى کاهفاس) دس دسس هذیشیت هالی  ٍ 2توث پیطشف ِی
آى دس دسس حػوین گیشی دس هسائل هالی کاسضٌاسی اسضذ اسائِ خَاّذ ضذ.
 .2تاًکّای اطالعاحی تاصاس سشهایِ ( هثل حذتیش ٍ سُ آٍسد ًَیي) دس دسس سٍش حومیرك کاسضٌاسری اسضرذ
اسائِ خَاّذ ضذ .ایي آهَصش ّا تشای داًطجَیاى کاسضٌاسی دس لالة کاسگاُ آهَصضی اسائِ خَاّذ ضذ.
ً .3شم افضاسّای سثذ سْام دس دسس حػوین گیشی دس هسائل هالی کاسضٌاسی اسضذ اسائِ خَاّذ ضذ.
ً .4شم افضاسّای هذیشیت سیسک دس لالة کاسگاُ اسائِ خَاّذ ضذ.

وزم افشارَای افتصاد سىجی:
ً .5شم افضاس Eviewsدس یک دسس اخ یراسی دس دٍسُ کاسضٌاسری اسضرذ اسائرِ خَاّرذ ضرذ ٍ هثاحرث
پیطشف ِی آى دس دٍسُی دک شی آهَصش دادُ خَاّذ ضذ.
 .2دییش ًشم افضاسّای ال ػاد سٌجی تِ غَسش هَسدی دس لالة کاسگاُ آهَصضی اسائِ خَاّذ ضذ.

وزم افشارَای پژيَص عملیاتی:
ً .5شم افضاسّای تشًاهِ سیضی خطی دس پژٍّص عولیاحی  5کاسضٌاسی اسائِ هی ضَد.
ً .2شم افضاسّای حخػیع هٌاتع ٍ تشًاهِ سیضی چٌذّذفِ ٍ چٌرذ هعیراسُ ترِ غرَسش همرذهاحی دس
پژٍّص عولیاحی  2کاسضٌاسی ٍ ترِ غرَسش پیطرشف ِ دس پرژٍّص عولیراحی پیطرشف ِ دٍسُی
کاسضٌاسی اسضذ ٍ هثاحث پیطشف ِ حش دس دسس سیاضیاش ٍ آهاس تاصسگراًی دک رشی حسراتذاسی
اسائِ خَاّذ ضذ.

وزم افشارَای آماری:
ً .5شم افضاس  SPSSدس دسس آهاس کاسضٌاسی اسائِ هی ضَد ٍ هثاحث پیطشف ِ حش آى دس حولیل آهاسی اسضذ
هٌظَس خَاّذ ضذ.
ً .2شم افضاس  ٍ SASدییش تشًاهِ ّای ًشم افضاسی هثل  ٍ AMOSیا  ٍ LISRELیا  EQSدس لالة کاسگاُ ّای
آهَصضی اسائِ خَاّذ ضذ.
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آمًسش سبان:
آصهایطیاُ حساتذاسی ّوچٌیي تِ عٌَاى آصهایطیاُ صتاى تشای حذسیس صتاى عورَهی ٍ صتراى حسراتذاسی ٍ هرالی
اس فادُ خَاّذ ضذ.

ضیًٌ وامٍی ارائٍ مباحث آسمایطگاٌ
هثاحث آصهایطیاُ تِ عٌَاى تخطی اص دسٍس هشتَط هٌظَس خَاّذ ضذ .دسٍسی کِ ضاهل هثاحث آصهایطیاُ است
تش حسة هَسد حَسط یک یا دٍ اس اد حذسیس خَاّذ ضذ.

تديیه مسائل ضبٍ ياقعی بزای استفادٌ در آسمایطگاٌ:
دس هَسد ًشم افضاس ّای حساتذاسی هسائل ضثِ ٍالعی تا ّوکاسی ضشکتّای س(یذاس سیس نّ ،وکاساى سیسر ن ٍ
هشکض آهَصضی ّوکاساى سیس ن حْیرِ خَاّرذ ضرذ .ترش اسراس حَافرك اًجرام ضرذُ ،ضرشکت ّوکراساى سیسر ن
آهَصشّای صم تشای کاس عولی تا ًشم افضاسّا سا تِ اساحیذ تِ غَسش اخ ػاغی اسائِ هی کٌذ.
دس هَسد تمیِ دسٍس تش اساس ّواٌّیی کِ دس گشٍُ اًجام خَاّذ ضذ ،هطالة فاسسی ٍ اًیلیسی حَسط ّوکاساى
گشٍُ ٍ ًیض اساحیذ هذعَ اسائِ کٌٌذُ دسٍس هشتَط حْیِ ٍ آهادُ خَاّذ ضذ.
ایي پیص ًَیس جْت تشسسی ٍ اظْاس ًظش ّوکاساى حْیِ ضذُ استً .سخِی ًْایی پس اص اعوال ًظشاش دس یکی
اص جلساش گشٍُ هطشح خَاّذ ضذ.
پیَست :ومًوٍ داوطگبَُبیی کٍ آسمبیطگبٌ حسببذاری داروذ.
UAF School of management: http://www.uaf.edu
San Juan college: http://www.sanjuancollege.edu
Oklahoma city community college: http://www.occc.edu
Angelo state university: http://www.angelo.edu/dept/aef/accounting_lab.php
Bryant university: http://www.bryant.edu/wps/wcm/connect/Bryant
South Puget Sound community college: http://www.spscc.ctc.edu
Ohlone college: http://www.ohlone.edu/instr/busadmin/accountinglab.html
The university of Toledo: http://www.utoledo.edu/business/acct
Emporia state university: http://www.emporia.edu/business
College of San Mateo: http://collegeofsanmateo.edu/labs/accounting.asp
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