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تحصیل10درصد دانشجویان کشور در رشته حسابداری  
  

سرپرست کمیته برنامهریزی رشته حسابداری وزارت علوم با تاکید بر بازنگری  دروس رشته حسابداری، گفت: بیش از 10
درصد دانشجویان کل کشور در رشته  حسابداری مشغول به تحصیل هستند.

  

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمدپور  در نشست خبری «تحول و ارتقای محتوای
برنامه درسی و آموزشی رشتههای  دانشگاهی»، با بیان اینکه بیش از 10 درصد دانشجویان کل کشور در رشته  حسابداری
دانشگاههای پیامنور، آزاد، غیرانتفاعی، دولتی و علمی کاربردی  مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد: هدف اول کمیته

حسابداری، بازنگری دروس بر  اساس نیازهای کشور است.

  

وی افزود: سرفصلی که در حال حاضر برای رشته حسابداری در دانشگاهها تدریس  میشود، مربوط به دهه 60 است که
نمیتواند با تغییرات محیطی، سازگاری داشته  باشد. بنابراین اعضای این کمیته، در حال حاضر بازنگری سرفصلها در مقاطع

 کاردانی را در دستور کار دارند که تقریبا به اتمام رسیده است.

  

وی با بیان اینکه در نظر داریم وارد بازنگری سرفصلهای دوره کارشناسی، ارشد  و دکتری شویم، خاطر نشان کرد: گسترش
تحصیلات تکمیلی نیز در برنامههای این  کمیته قرار دارد.

  

احمدپور با بیان اینکه بیش از 68 درصد دانشجویان رشته حسابداری کشور در  مقطع کارشناسی تحصیل میکنند، اظهار
کرد: در مازندران 2.7 درصد دانشجویان  در تحصیلات تکمیلی تحصیل میکنند و سهم دوره دکتری 0.3 درصد است.

  

سرپرست کمیته برنامهریزی حسابداری افزود: طی دو سال گذشته در برخی از  استانها مثل خوزستان، فارس، همدان و
مازندران دوره دکتری رشته حسابداری  دایر شده است.

  

وی با بیان اینکه بعضی از زیرنظامهای آموزش عالی نتوانستهاند خودشان را  با دانشگاههای دولتی وفق دهند، تصریح
کرد: در برخی از زیر نظامها حتی 10  هزار دانشجو هم پذیرفتهاند که با توجه به کادر اعضای هیات علمی ترکیب  مناسبی

نداشتهاند.
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