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ایران کنفرانس

برترین دانشکدههای حسابداری جهان  
  

برای دانشجویانی که رویای حسابداری را در سر میپرورانند، شناخت بهترین  دانشکدههای حسابداری میتواند جهت
انتخاب گزینه مناسب ادامه تحصیل مفید  باشد.

  

، در  فهرستی که از سوی «یواس نیوز» اعلام شده، 10به گزارش سرویس «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
دانشگاه برتر در زمینه  حسابداری، مدیریت مالی و حسابرسی در سال تحصیلی 2012-2013 معرفی شده است.

  

اسامی این دانشگاهها که در آمریکا قرار دارند، به ترتیب عبارتند از:

  

1- دانشگاه تگزاس – آستن: این دانشگاه ضمن ارائه دورههای حسابداری به نیمی از دانشجویان مقطع لیسانس خود وعده
میدهد شغل هم میدهد.

  

2- دانشگاه شیکاگو: با دارا بودن 1160 دانشجوی تمام وقت در سال جاری و  شهریهای معادل 53400 دلار در سال به
دانشجویان خود تضمین میکند که تا 80  درصد پس از فارغالتحصیلی به سرعت استخدام میشوند.

  

3- دانشگاه پنسیلوانیا: این دانشگاه ضمن داشتن دانشکدههایی در فیلادلفیا و  سن فرانسیسکو، دارای بیشترین تعداد
فارغالتحصیل در کشور آمریکا به عنوان  نخستین دانشکده بازرگانی در این کشور است، شهریه این دانشگاه سالانه 53926 

دلار است.

  

4- دانشگاه ایلینویز: این دانشگاه حائز رتبه چهارم در زمینه حسابداری است.  این دانشگاه مانند دانشگاههای دیگر ضمن
ایجاد فرصتهای شغلی پس از  فارغالتحصیلی به 69.2 درصد از فارغالتحصیلان خود وعده جذب در بازار کار  را

میدهد.

  

5- دانشگاه استنفورد: اهم برنامههای بازرگانی این دانشگاه را برنامههای مدیریت تشکیل میدهد .
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6- دانشگاه میشیگان: تاکید سیستم آموزشی این دانشگاه بر یادگیری مبتنی بر  عمل است که به دانشجویان آموزش میدهد
که چگونه یک مدیر تاثیرگذار باشند.

  

7- دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (مارشال): این دانشگاه ضمن تقویت قوه تحلیل  دانشجویان با شرکت در بحثهای تحلیلی و
پروژههای رقابتی، به 66.9 درصد از  فارغالتحصیلان خود فرصت استخدام ارائه میکند.

  

8_ دانشگاه یورک (استرن): این دانشگاه برای مدت دو سال دانشجویان خود را  جهت انجام فعالیتهای گروهی
گروهبندی کرده است. این دانشگاه برای  دانشجویان خود دوره های کارورزی خارج از کشور در قالب فرصتهای

مطالعاتی  برگزار میکند .

  

9_ دانشگاه برایام یانگ (ماریوت): این دانشگاه اغلب از خانوادهها دعوت  میکند تا در فعالیتهای دانشگاهی این دانشگاه
شرکت کنند. چرا که مسوولان  این دانشگاه بر این باورند که خانوادهها و باورهای فرهنگی و مذهبی  پایههای اصلی

موفقیت دانشجویان هستند.

  

10_ دانشگاه کارولینای شمالی: این دانشگاه طرفدار محیط زیست، بر افزایش  مهارتهای مدیریتی تاکید دارد و بخش
اعظم آموزشهای آن مبتنی بر فعالیتهای  سودآور اقتصادی میباشد.
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