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 حسابداران رایج برای مصاحبه سؤاالت
بیان نباید چیزی  بنابراین ،کاری، امری دشوار است صاحبهم موفق شدن در

اگر به دنبال پیشرفت  .گرددها  از دست رفتن فرصت و  پشیمانی که باعث شود

اصول از  دقیق یتوضیحات تا باشید  آماده ،ابداری هستیدی حس درزمینه

که  عمل، ی عرصهدر  ها آنه از حسابداری و چگونگی استفاد ی شده پذیرفته

از  معموالً .دهید ارائه ،گیرد میو توانایی شما صورت سطح دانش برای تعیین 

حسابداری  افزارهای نرمکارهای معمول را با استفاده از  شود تا خواسته میشما 

 .ارزیابی کنند را گوناگون افزارهای نرمت شما در کار با تا مهار ،انجام دهید

 را شماچرا باید " مانندمعمول استخدام  سؤاالتعملی و  های آزمونعالوه بر 

برای جدا  تر تخصصی های سؤالپاسخگویی به  ی آماده باید "استخدام کنم؟

 .باشید داوطلبان معمولی از داوطلبان مستعدکردن 

 .کاهش یابد را شرح دهید ای هزینهزمانی که کمک کردید 

 که شود میبه این دلیل پرسیده  سؤال این .به چالش بکشد شمارا تواند می سؤالاین  اید شدهحسابداری  ی حرفهوارد  تازگی بهاگر شما 

به  کننده مصاحبه ،یعنی سؤالاین  .دهند میرا انجام  دفتری های ثبتو  ها حساب صورتچون تراز کردن  ای سادهکارهای  معموالًحسابداران 

جویی مالی برای  صرفه که ازآنجا .پیدا کنند شرکت در جویی صرفهو بتواند راهی برای  ابتکار داشتهقدرت که  گردد میدنبال کارمندی 

 افرادی دنبال به مدیران .است مؤثر بسیار اید دادهرا کاهش  ها هزینه توسط آن قبالًکه  هایی راهبیان کردن  ،بسیار مهم است وکارها کسب

کارهای حتی یا موارد آموزشی یا  کارآموزیکاهش هزینه که در دوران  های مقیاسشرح دادن  بنابراین ،همکاری کنند ها آنبا  تا هستند

 .کار به شما کمک کند درگرفتن تواند می اید کردهانجام داده و یا پیشنهاد  وقت پاره

 :پاسخ نمونه

 کارم صاحبشدم که  متوجه ،کردم مینقاشی  وقت پاره طور بهپیش  تابستان .هستم ها هزینهو به دنبال کاهش  جو صرفهطبیعی  طور بهمن 

 ها هزینه% 01 توانستم تولید کنندهاز چندین  وجو پرستماس و چند از  بعد .خرد میها  فروشی خردهرا از  سایر ابزارآالت مورد نیاز خودو  ها رنگ

 .را کاهش دهم

 ؟است رفع کردید چه بودهحسابداری که  ی مسئله ترین سخت

 اگر .های آکادمیک بپرهیزید از مثال کنید سعی .برای حل مشکالت است های شما تواناییاین بهترین شانس برای ارزیابی سطح تجربیات و 

 بسیار مهم است که .اید کردهنقش محوری ایفا  آندر که  بزنیددر دنیای واقعی  حسابداری ای حرفهدر ارتباط با وظایف  هایی مثال ممکن است،

  .یا خیر اید کردهحل  تئوری و عملی ی جنبههر دو از و  مؤثر طور  بهمسئله را  متوجه شودمصاحبه گر 

 :پاسخ نمونه

 شده از مشکالت در بخش منابع انسانیجر به ایجاد بسیاری من شرکت توجه قابل رشد ،سازمانی که در آن کار می کردم های موفقیت معلیرغ

این نتیجه  به بررسیاز  پس .شناسایی کردمرا  ایجادشده قدیمی افزارهای نرم ازبه دلیل استفاده انسانی که  خطاهایاز  بسیاری سریعاً من .بود

کارکنان  آموزش وو استخدام  جدید افزار نرمنسبت به نصب  ،حقوق و دستمز به شرکت برون سپاری امور مربوط به پرداخت که بهرسیدم 

 .است صرفه به مقرون ،مشابه کارهایجام برای ان بیشتر
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 حسابدار شوید؟ خواهید میبه چه دلیل 

از  بسیاری .بداندرا به این رشته  شما ی عالقهبسیار مهم است که دلیل  گر مصاحبه برای ممکن است این موضوع عادی به نظر برسد، که درحالی

در  ای عالقهو بدون هیچ  سادگی بهکه است برای متوقف کردن کسانی  خوبی سؤالباشند و این  کننده خسته توانند میمشاغل در حسابداری 

 دبه این نتیجه رسیده بود که من در این رشته موفق خواهم ش ام تحصیلیاز قبیل مشاور  هایی پاسخ .گیرند میحسابداری قرار  ی رشته مسیر

 .دهد نمیقرار  تأثیررا تحت  کسی

 :نمونه پاسخ

که  زمانی .کردم می انداز پس (چیزنا هرچند) را هایم پولو  پولم برنامه داشتم برای که کودک بودم، و زمانیبودم  مند عالقهمن همیشه به اعداد 

 زده هیجان، یابم میرا  مؤثرجدید مالیاتی  های استراتژی ی توسعهو یا  مدکارآ بندی بودجهیا طراحی و اجرای  ها هزینهراه جدیدی برای کاهش 

 .شوم می

 


