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فراواني يافته و كشورها براي توسعه اقتصادي با سرعت  در سالهاي اخير اقتصاد و تجارت پيشرفت

بديهي است دستيابي به اين امر جز توسل به اطالعات ممكن نيست به نحوي . روزافزوني در حال رقابت هستند

بنگاههاي اقتصادي در تمام مراحل . كه اطالعات به موقع نقش اساسي در موفقيت بنگاههاي اقتصادي دارد

ها هستند و اتخاذ  گيري ماندهي، هماهنگي و كنترل به طور مداوم در معرض انواع تصميمبرنامه ريزي، ساز

تصميمات عقالني و آگاهانه نياز به اطالعات معتبر و قابل اتكاء دارد كه مهمترين و مؤثرترين آنها اطالعات مالي 

  .شود است كه توسط سيستم حسابداري تهيه مي

گيري تصميمات اقتصادي و تجاري  اساسي در شكل عنوان زبان تجارت نقش بهحسابداري 

هاي مالي بيشماري كه به طور مستمر و دائم  آوري و پردازش داده سيستم حسابداري با جمع. دارد

كنندگان و براي ياري در امر  ب نياز هر گروه از استفادهد، انواع گزارشهاي مالي را بر حسشون ايجاد مي

  .دهد رار ميتصميمات تجاري در اختيار آنها ق

هاي اقتصادي و تجاري، آموزش حسابداري  با توجه به نقش سيستم حسابداري در فعاليت

ناپذير است و با فراگيري آن راه براي  براي كليه افرادي كه در اين عرصه فعاليت دارند، امري، اجتناب

اگيري آموزش همين جهت در اكثر دانشگاههاي جهان فر به. شود موفقيت در اين عرصه هموارتر مي

هاي مرتبط از قبيل  عنوان يكي از دروس پايه عالوه بر رشته حسابداري، براي ساير رشته حسابداري به

  .مديريت، اقتصاد و بانكداري نيز ضروري است

بع و كتب معتبر است كه ترجيحاً ترين الزمات آموزش حسابداري وجود منا يكي از اساسي

شود مؤسسه  اي داشته باشند، گردآوري و تأليف مي تجارب حرفهتوسط اساتيدي كه سوابق علمي و 

عنوان يكي از متوليان مهم امر آموزش در سطح كشور، همواره تالش  عالي آموزش بانكداري ايران به

و علوم مرتبط، گامهايي اساسي در جهت آخرين  نموده تا با انتشار كتب تخصصي در زمينه بانكداري

و در زمينه آموزش نيروي انساني متخصص و مجرب بانكداري پيشگام دستاوردهاي علمي بردارد 

  . باشد، كه سابقه درخشان اين مؤسسه گواه اين مطلب است
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