مترجم :محسن قاسمي

ده دانشگاه برخط برتر اياالت متحدهي آمريكا
در رشتهي حسابداري
 .1دانشگاه فونيكس :اين دانشگاه برخط در رشتههاي تحصيلي گوناگوني
مدارك دانشــگاهي اعطا ميكند .برنامههاي آموزشــي اين دانشــگاه به
گونهاي طراحي شدهاند كه مهارتها و دانش بههنگامي را فراهم كنند .اين
دانشــگاه در دورههاي كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد حسابداري
دانشجو ميپذيرد.

 .2دانشگاه كاپال :كاپال يك دانشگاه برخط معتبر است .اين دانشگاه اولين
و تنها دانشگاه برخط اســت كه مدرك كارشناسي ارشد معتبر با رعايت
اســتاندارد  CACREPاعطا ميكند .بيش از  100شركت سهامي داراي
قراردادهاي آموزشي رسمي با اين دانشگاه هستند و كاركنان خود را براي
تحصيل در رشــتههاي اين دانشگاه پشــتيباني ميكنند .در اين دانشگاه
افزون بر دورههاي كارشناســي حســابداري و مالي ،دورههاي كارشناسي
اشاره:

ارشد مديريت بازرگاني با گرايش حسابداري و مالي نيز برگزار ميشوند.

در دنياي امــروز ،تحصيل در دانشــگاههاي برخــط به يكي از
روشهاي متداول آموزشــي تبديل شده است .دانشگاههاي برخط
كه برنامههاي آموزشــي رشتهي حســابداري را ارائه ميكنند ،به
دانشجويان خود مداركي همچون گواهينامههاي حرفهاي ،مدارك
كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و حتي دكتري اعطا ميكنند.
مطابق رتبهبندي انجامشــده توســط تارنمای "اكونتينگ ديگري
اينفو" ده دانشــگاه برتر برخط اياالت متحدهي آمريكا در رشــتهي
حســابداري معرفي شــدهاند .برای این شــمارهی دانستنیها ده
دانشگاه بر خط معـــرفی میشـــوند 5 .دانشگاه با جزئیات بیشتر
و  5دانشگاه فقط با ذکر نام معرفی میشوند.
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.3دانشگاه كاپلن :در اين دانشــگاه برخط گرايشهاي گوناگون رشتهي
حســابداري در مقاطع تحصيلي مختلف ارائه ميشوند ،از جمله :كارداني
حســابداري ،كارشناســي حسابرســي با گرايش حســابداري دادگاهي،
كارشناســي حســابداري دولتي و بنگاههــاي غيرانتفاعي ،كارشناســي
حسابداري عمومي ،كارشناسي حسابداري مديريت ،كارشناسي حسابداري
مالياتي و كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني با گرايش مالي.

.5دانشسرای برخط كيسر :اين دانشسرای برخط نيز رشتهي پرطرفدار
حسابداري را در دو مقطـــع تحصيـــــلي كاردانـــــي و كارشناســـي
آموزش ميدهد.

 .4دانشــگاه برخط اورســت :با دريافت يك مدرك تحصيلي برخط در
رشتهي حسابداري از دانشــگاه برخط اورست شما ميآموزيد كه چگونه
مدارك و مســتندات مالي را براي مشــتريان خود تهيه كنيد ،براي يك
شركت سندهاي حسابداري تعهدي بزنيد ،و ماليات را به سرعت و با دقت
پرداخت كنيد .اين دانشــگاه در مقاطع كارداني و كارشناسي حسابداري
دانشجو ميپذيرد.

ديگر دانشگاههاي اين فهرســت عبارتند از دانشگاه ديوراي ،دانشگاه
امريكن اينتركانتيننتال ،دانشــگاه استرير ،مدرســهي آموزش عالي پن
فوســتر كريير ،و كالج آنالين ويرجينيا كه در مقاطع كارداني ،كارشناسي
و كارشناسي ارشــد گرايشهاي گوناگون حسابداري دانشجو ميپذيرند.
براي آگاهي بيشتر به تارنماهای اين دانشگاهها برويد:
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