مجمٌعو مقاالت ىمایص ملی ایده ىای نٌ در حسابداری ً حسابرسی دانطگاه آزاد اسالمی ًاحد خٌراسگان(اصفيان)

تجسیو ً تحلیل نارسایی ىای نظام آمٌزش حسابداری ایران در مقطع کارضناسی ً ارائو راىکارىایی جيت
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بِرام هیِوی ،داًطگاٍ آزاد اسالهی ّاحذ قرٍّ ،گرٍّ
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چکیده:
ًظام آهْزضی يکی از بخص ُای ًظام اقتصادی ّ اجتواعی ُر کطْری ّ تابع برًاهَ ريسی ُايی است کَ
در سطح کالى اًجام هی ضْد.در ايي بیي ًظام آهْزش حسابذاری بَ عٌْاى زير ًظام آهْزضی ًقص بسیار
هِوی در کوک بَ تْسعَ اقتصادی کطْرُا دارد.کَ ايي ًقص در کطْرُای در حال تْسعَ هطِْدتر
است .پیطرفتِای علوی ّ فٌی در زهیٌَ حسابذاری از يک طرف ّ رضذ ضتاباى اقتصادی از طرف ديگر ايي
ًیاز را بَ ّجْد آّردٍ است کَ حسابذاراى در زهیٌَ ُای تخصصی هربْط،هِارتِای الزم را بذست
آّرًذ.پردازش ايي گًَْ تخصص ُا ّ تربیت ًیرّی اًساًی هاُر ّ هتخصص ًیاز بَ ساختار آهْزضی هْثر
ّ کارآهذ دارد کَ هتٌاسب با ضرايط هحیطی ًیس باضذ.با تْجَ بَ تحْالت اقتصادی کطْر چٌیي بَ ًظر هی
رسذ کَ ًظام آهْزش حسابذاری از ًارسايی ُای بٌیادی برخْردار بْدٍ ّ در ًتیجَ اهکاى پرّرش استعذادُا
ّ بَ ّجْد آّردى تخصص ُای الزهَ را ًذارد.ضٌاسايی عْاهل ّ هْاًع رضذ آهْزش حسابذاری،اّلیي ضرط
الزم جِت رفع ايٌگًَْ ًارسايیِا هی باضذ.هِن تريي ًارسا يیِايی کَ در ايي تحقیق هْرد تجسيَ ّ تحلیل قرار
گرفت عبارتٌذ از بَ رّز بْدى سرفصل ُای آهْزضی،داًص ّ هِارت اساتیذ در تذريس،اهکاًات ّ تجِیسات
ًْيي آهْزضی ّ پیطیٌَ علوی داًطجْياى رضتَ حسابذاری.تحقیق حاضر کَ در زهرٍ تحقیقات پیوايطی-
کاربردی قرار دارد ّ اطالعات آى از طريق ارسال پرسص ًاهَ برای 141تي از هذرساى داًطگاُی ّاقع در
هٌطقَ  11داًطگاٍ آزاد اسالهی بَ دست آهذ.پس از جوع آّری پرسص ًاهَ ُا ًتايج حاکی از آى بْد کَ چْى
سرفصل ُای آهْزضی بَ رّز ًیستٌذ،از اهکاًات ّ تجِیسات ًْيي آهْزضی استفادٍ ًوی ضْد ّ پیطیٌَ علوی
داًطجْياى رضتَ حسابذاری هٌاسب با ًیازُای رضتَ ًوی باضذ .
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