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 رشته نییو تب اتیکل (1

 ،یاقتصاد یهاطیو مح هاسازمان دیشد راتییو تغ یدگیچیپ د،یتول یهاستمیو تحول در س رییتغ جادیو ا عیدر صنا فناوریروز افزون  توسعه

سطح  شیعهده حسابداران محول نموده است. افزا برجامعه  یو اجتماع یاقتصاد ستمیرا در س یریخط یهاتیمسئول ،یو صنعت یبازرگان

 ها در کنار فرایند بهایابیشناسایی هزینهکسب و کار موجب شده تا  ندیدر فرآ رییو تغ دیجد یهایفن آور ،یالملل نیب هرقابت در عرص

 یاطالعات بانیو پشت یمنبع حام کیخواهان  رانیکند. مد داینسبت به قبل پ یشتریب تیو اهم ییایکه به کمک حسابداران مقدور است، پو

 نهیزم نیموجود در ا یعلم یدستاوردها نیتوانند با علم به آخر یم ارانو حسابد دینما یاریبهتر  ماتیهستند که آنها را در اتخاذ تصم

حسابداران در  یهایتوانمند نی. همچنندینما فایا یدیبه آن نقش کل یابیشرکت و دست یاستراتژ یزیر یکارآمد واقع شوند و در پ اریبس

 یریو تفس یلیتحل یندهایاطالعات ، فرآ یهاستمیس یطراح ،یاقتصاد یدادهایرو یابیسنجش و ارز یدادهایرو لیو تحل هیتجز

  .تر نموده است یحوزه از دانش را ضرور نیبه ا ازین ران،یمد یتیفعال یهانهیزم ریو سا یمال یهایابیارز

قرار گرفته و  هاضرورت در متن تجربه روزمره بنگاه کیبه عنوان  یحسابدار یریبه کارگ ایمعتبر دن یهاکه در همه شرکت یطیشرادر 

مقوله در کشور ما  نیدانند، ا یم یحسابدار تگریاز اطالعات سودمند و هدا یخود را مرهون بهره بردار یهاتیموفق ران،یاز مد یاریبس

که در  یاند. هنگام گانهیما نسبت به آن ب یآن محروم و متخصصان مال یما از دستاوردها یهاو بنگاه هامهجور واقع شده، سازمان اریبس

قرار  هابنگاه یداریکننده رشد و پا نیو تضم هیدستما ،یرقابت یهایکند و اتخاذ استراتژ دایپ یرقابت معن زیکسب و کار ما ن یهاطیمح

خواهد  ریاجتناب ناپذ ن،یارزش آفر یهامیگرفتن تصم یبرا یحسابدار یهاکیابزارها و تکن م،یاز مفاه یبهره مند د،یبدون ترد ؛ردیگ

در دستور کار  ستیبا یم یمل هیفرض کیکشور بعنوان  یوحرفه ا ،یاقتصاد ،یدر جامعه علم یحسابدار جیو ترو یعرفم ن،یبود. بنابرا

سرعت باالی رشد و به روزرسانی دانش حسابداری در جهان، بازنگری در . ردیمعتبر کشور قرار گ یو حرفه ا یو مراکز علم هادانشگاه

 های دروس دانشگاهی این رشته در فواصل زمانی کوتاه را نیز اجتناب ناپذیر ساخته است.سرفصل

 و هدف:  فیتعر (2

و  هیو تجز کیاستراتژ یکردهایرو یریبر بکارگ دیتاکبا  یحسابدار یبه منظور آموزش تخصص یارشد رشته حسابدار یدوره کارشناس

 میمختلف تصم یهارا در حوزه یتوانمند رانیبتواند مد قیطر نیاست تا از ا دهیگرد نیتدو یمال یهایریگ میدر تصم یمنطق یهالیتحل

 نی. دانش آموختگان ادینما تیترب یو مشاوران مال یاقتصاد یهایبررس ،ی، صنعت یعامل ، مال رانیاز جمله مد یساز میو تصم یریگ

 یمنابع اطالعات یریگمسائل به کار  لیو تحل هیتجز یاطالعات مربوطه برا ییدوره قادر خواهند بود تا با فرموله کردن مسائل ، شناسا

 یموارد یخارج از شرکت برا یخود و مشخص کردن منابع اطالعات یهالیو تحل هیمختلف سازمان در تجز یهامختلف موجود در بخش

 نیسازمان فراهم نموده و بد یرا در مسائل فرارو ایو پو یمنطق یریگ میو تصم یساز میتصم یفروش رقبا و... بستر مناسب برا زانیم رینظ

 .ندینما لیسازمان را تسه یبه اهداف و چشم اندازها یابیدست قیطر
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 ی:برنامه درس (3

 :گردد یم یطبقه بند ریباشد که به شرح ز یواحد م ۳۲ یارشد رشته حسابدار یدوره کارشناس یدرس یتعداد کل واحدها

 واحد گروه آموزش محور واحد پژوهشی -گروه آموزشی 

 10 الف: دروس پایه 10 الف: دروس پایه

 8 ب: دروس تخصصی 8 ب: دروس تخصصی

 10 ج: دروس اختیاری 10 ج: دروس اختیاری

 4 واحد ۲( هر کدام ۲و  1د: سمینار آموزش محور ) 4 د: پایان نامه

 32 جمع 32 جمع

 

 است.  یدانشگاه الزام یارائه شده از سو یاریواحد از دروس اخت 8: گذراندن 1 تبصره

 گذرانند. یمی واحد ۲ ناریرا در قالب دو سم یواحد درس 4 نامه انیپا یشدگان آموزش محور، به جا رفتهی: پذ ۲تبصره 

 را در قالب یجبران الزم است که دروس مشخص شده در جدول دروس یو مال یحسابدار ریغ یهاشدگان رشته رفتهی: پذ۳ تبصره

 بگذرانند.  یبه عنوان جبران یواحد درس 8 حداکثر

 :دانش آموختگان یینقش و توانا (4

 ،یگر مال لیاطالعات، تحل یهاستمیمنابع، س صیتخص ،یو امور مال یتوانند به عنوان مسئوالن حسابدار یدوره م نیا النیفارغ التحص

 نیکار شوند. ا به بزرگ و کوچک مشغول یهاو ... در سازمان یمال کنترلو  یزیبرنامه رگذاری و بازار سرمایه، مشاور در امور سرمایه

 یهاوهیش ک،یاهداف استراتژ یریو به کارگ ریآنها را در تفس ییتوانا ،یحسابدار یو ابزارها هاکیتکن نیبه آخر انیدانشجو زیدوره با تجه

 هادر سازمان یبزرگ یهاتیمسئول یو تصد رشیپذ یآنها را برا قیطر نیبخشد و بد یسازمان ارتقا م یو رهبر لیمسا لیو تحل هیتجز

 .دینما یآماده م
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 : تیضرورت و اهم  (5

های خرد و گیریشود، تصمیمها عمدتاً بر مبنای تأثیرات مالی و اقتصادی آنها ارزیابی میبا عنایت به این واقعیت که عملکرد شرکت

های مالی و اثرات آن بر سازمان و بر کل جامعه صورت پذیرد. به همین دلیل، امروزه بدون توجه به جنبهتواند ها نمیکالن در سازمان

ناپذیر ها یک امر اختیاری نیست؛ بلکه تبدیل به ضرورتی اجتناباستفاده از خدمات متخصصین و مشاورین مالی و حسابداری در سازمان

استای توانمندسازی متقاضیان در این حوزه تدوین شده است. فارغ التحصیالن این شده است. دوره کارشناسی ارشد حسابداری در ر

ی های کالن در بدنهگیریاند؛ قادر خواهند بود که در تصمیممقطع عالوه بر امور حسابداری و اجرایی که در مقطع کارشناسی فرا گرفته

ها نیز نقش مؤثری ایفا نمایند.مدیریتی سازمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 هاسدر بندیطبقه جدول
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 (آموزشی پژوهشیحسابداری )رشته تقسیم بندی دروس مقطع کارشناسی ارشد 

 دروس پایه

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابداری مدیریت 1

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابداری بخش عمومی ۲

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابرسی پیشرفته ۳

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ یحسابدار هایدر پژوهش یکاربرد اقتصادسنج 4

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ یحسابدار یفیو ک یکم یهاکاربرد آمار در پژوهش 5

 10 جمع
 

 دروس تخصصی

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ 1تئوری حسابداری  1

 1تئوری حسابداری  ۳۲ - ۳۲ ۲ ۲تئوری حسابداری  ۲

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ ها و مدیریت سرمایه گذاریتئوری ۳

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ مباحث جاری در حسابداری 4

 8 جمع
 

 دروس اختیاری

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ بررسی موارد خاص در حسابداری 1

۲ IFRS ۳۲ - ۳۲ ۲ و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری ایران - 

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ روش پژوهش در حسابداری ۳

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ های مالی تلفیقی پیشرفتهصورت 4

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ تحلیل کالن داده و هوش مصنوعی در حسابداری 5

  ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 6

  ۳۲ - ۳۲ ۲ یا و اخالق حرفه یشرکت تیحاکم 7

  ۳۲ - ۳۲ ۲ یسیبه انگل یحسابدار یمتون تخصص 8

  ۳۲ - ۳۲ ۲ وکار کسب یو استراتژ مهیب ،یاتیمال نیقوان 9

  ۳۲ - ۳۲ ۲ (۲ی )حسابدار هایدر پژوهش یکاربرد اقتصادسنج 10
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 * 10 جمع

 .شود اندهگذر باید فوق دروس بین از واحد( 10 )معادل اختیاری درس پنج *مجموعاً
 

 

 
 

 

 پایان نامه

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - 4 4 - 4 پایان نامه 1

 4 جمع
 

 

 دروس جبرانی

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - 64 - 64 4 (1حسابداری میانه ) 1

 1حسابداری میانه  64 - 64 4 (۲حسابداری میانه ) ۲

 - 48 - 48 ۳ (1اصول حسابرسی ) ۳

 - 48 - 48 ۳ مبانی حسابداری مدیریت 4

 * 8 جمع
 تواند گذرانده شود.واحد درس جبرانی از بین دروس فوق می  8حداکثر معادل *
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 (آموزش محورتقسیم بندی دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری )

 پایهدروس 

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابداری مدیریت 1

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابداری بخش عمومی ۲

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابرسی پیشرفته ۳

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ یحسابدار هایدر پژوهش یکاربرد اقتصادسنج 4

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ یحسابدار یفیو ک یکم یهاکاربرد آمار در پژوهش 5

 10 جمع
 

 دروس تخصصی

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ 1تئوری حسابداری  1

 1تئوری حسابداری  ۳۲ - ۳۲ ۲ ۲تئوری حسابداری  ۲

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ ها و مدیریت سرمایه گذاریتئوری ۳

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ مباحث جاری در حسابداری 4

 8 جمع
 

 دروس اختیاری

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ بررسی موارد خاص در حسابداری 1

۲ IFRS ۳۲ - ۳۲ ۲ و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری ایران - 

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ روش پژوهش در حسابداری ۳

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ پیشرفتههای مالی تلفیقی صورت 4

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ تحلیل کالن داده و هوش مصنوعی در حسابداری 5

  ۳۲ - ۳۲ ۲ حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 6

  ۳۲ - ۳۲ ۲ یا و اخالق حرفه یشرکت تیحاکم 7

  ۳۲ - ۳۲ ۲ یسیبه انگل یحسابدار یمتون تخصص 8

  ۳۲ - ۳۲ ۲ وکار کسب یو استراتژ مهیب ،یاتیمال نیقوان 9

  ۳۲ - ۳۲ ۲ (۲ی )حسابدار هایدر پژوهش یکاربرد اقتصادسنج 10
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 * 10 جمع

 .شود اندهگذر باید فوق دروس بین از واحد( 10 )معادل اختیاری درس پنج *مجموعاً
 

 

 

 

 

 سمینار

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - ۲ ۲ - ۲ سمینار در حوزه حسابداری مالی 1

 - ۲ ۲ - ۲ سمینار در حوزه حسابرسی ۲

 4 جمع
 

 

 دروس جبرانی

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعت

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری

 - 64 - 64 4 (1حسابداری میانه ) 1

 1حسابداری میانه  64 - 64 4 (۲حسابداری میانه ) ۲

 - 48 - 48 ۳ (1اصول حسابرسی ) ۳

 - 48 - 48 ۳ مدیریت مبانی حسابداری 4

 * 8 جمع
 تواند گذرانده شود.واحد درس جبرانی از بین دروس فوق می  8حداکثر معادل *

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 

 هادرسسرفصل  



 

 

 

 

 

 

 

 پایه هایدرس
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 عنوان درس به فارسی: حسابداری مدیریت

  Management Accountingعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

های روز هدف از این درس طرح مسائل جدید و پیشرفته حسابداری مدیریت و آشنا ساختن دانشجویان حسابداری با بکارگیری روش

های اقتصاد سازمانی به کمک اطالعات حسابداری مالی و بهای تمام شده و مدلکنندگان درونهای مدیریتی و استفادهگیریبرای تصمیم

 خرد، پژوهش عملیات، آمار، ریاضی و ... است.

 های اصلی درس:سرفصل

 اطالعات و ارتباط آن با حسابداری مدیریت و چارچوب نظری آن 

 شرکت یبرا یرقابت یاستراتژ کی نیتدو اتیصنعت و جزئ تیوضع لیو تحل هتجزی 

 تیرمدیهدف،  یبر مبنا یابهای مدیریت بها و ابزارهای آن )ارزیابی متوازن، بهایسیستم ( ارزشValue Management ) و

 و ...( ناب و چابک دیجامع، تول کیاستراتژ تیریمعکوس، مد یاببهایبه هنگام و  دتولی ها،محدودیت یتئور، ارزش یمهندس

 بندی بر مبنای فعالیتبهایابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت و بودجه 

 سکیر تیوضع لیو تحل هیتجز ( شرکتFirm Risk Profileبخصوص مد )یاعتبار سکیر تیری 

 گیری در حسابداری مدیریتبینی و تصمیمهای پیشتکنیک 

  بسط تجزیه و تحلیلCVP )مباحث پیشرفته( 

 عرضه رهیزنج تیرمدی 
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 منحنی یادگیری 

 مدت در شرایط محدودیت منابعریزی کوتاهبرنامه 

 ای پیشرفته )شرایط عدم اطمینان(بندی سرمایهبودجه 

 گذاری اقالم انتقالیارزیابی عملکرد و قیمت 

 لیتکنترل اقالم بهای تمام شده، تجزیه و تحلیل انحرافات و حسابداری سنجش مسئو 

 مدیریت موجودی و تحویل به موقع 

 المللیمروری بر جدیدترین دستاوردهای حسابداری مدیریت از طریق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بخصوص مجالت بین 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 (Case Studyمورد کاوی ) * های نوشتاریآزمون  *

  عملکردی دو مورد از سرفصل هاحداقل در 

 

 منابع:

تهران: چاپ چهارم، . تا عمل ی: از تئور کیاستراتژ تیریمد یحسابدار (.1۳96نمازی، محمد با همکاری گروه علمی. ) (1

 سمت.

 .نگاه دانشتهران:  .تیریمد یحسابدار (.1۳94). دیام ،یغالمرضا، عبدزاده، محمد و فرج ،یساسان، کرم ،یمهران (۲

 .مهربان نشرتهران:  .حسابداری مدیریت (.1۳90نیکبخت، محمدرضا و دیانتی دیلمی، زهرا. ) (۳

 ترمه.تهران:  .یابی بر مبنای فعالیت/مدیریت بر مبنای فعالیتهزینه (.1۳88رهنمای رودپشتی، فریدون. ) (4

 .حد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی، وا .مبانی حسابداری مدیریت (.1۳87رهنمای رودپشتی، فریدون. ) (5

6) McLaney, E. & Atrill, P. (2018). Management Accounting for Decision Makers. 9th edition, Coronet 

Books Inc, United Kingdom. 

7) Hilton, Ronald W; Platt & David E. (2010). Managerial accounting: Creating value in a global 

business environment. Publisher: McGraw-Hill Higher Education; Global ed of 9th revised edition.  

8) Jackson Steven R., Sawyers Roby B. & Jenkins J. Gregory. (2008). Managerial Accounting: A Focus 

on Ethical Decision Making. South-Western College Pub.  

9) Hongren, Datar, & Foster, (2007). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Prentice Hall. 

10)  Blocher, Stout, Cokins & Chen. (2008). Cost Management: A Strategic Emphasis. McGraw-Hil/Irwin. 
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11)  Garnison, Noreen. & Brewer. (2007). Managerial Accounting. McGraw-HilVrwin,  

12)  Kaplan Robert S. & Kaplan Steven R. x. (2007). Time-driven activity-based costing: a simpler and 

more powerful path to higher profits. Harvard Business Press. 
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 حسابداری بخش عمومی  عنوان درس به فارسی:

  Public Sector Accounting عنوان درس به انگلیسی:

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

 هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با مفاهیم نظری و شیوه گزارشگری واحدهای بخش عمومی است. 

 

 های اصلی درس:سرفصل

 چارچوب مفهومی گزارشگری مالی بخش عمومی 

 های آن در بخش عمومیبندیمفهوم پاسخگویی و طبقه 

 گیری و مبانی حسابداری در بخش عمومیرویکردهای اندازه 

 استانداردگذاری در بخش عمومی سیر تاریخی 

 های بلندمدت در بخش عمومیهای ثابت و بدهیحسابداری دارایی 

 های بازرگانیحسابداری حساب مستقل فعالیت 

 حسابداری حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی 

 استانداردهای منتخب حسابداری بخش عمومی 
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 روش ارزشیابی: 

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون  *

     عملکردی  

 منابع:

 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطباییتهران:  .حسابداری پیشرفته بخش عمومی  .(1۳98) جعفر. باباجانی، (1

 جلد اول و دوم، شهرداری تهران. .هایشهردار یمال یو گزارشگر یحسابدار ینظر یمبان(.  1۳97باباجانی، جعفر. ) (۲

 یکان.تهران:  .یبخش عموم یحسابدار(. 1398)انصاری، شاهرخ.  و کردستانی، غالمرضا (۳

4) Chase, Bruce W. (2020). Fundamentals of Governmental Accounting and Reporting (AICPA). 1st 

Edition, Wiley. 

5) Robb Alan & Newberry Susan. (2007). Globalization: governmental accounting and International 

Financial Reporting Standards. Socio-Economic Review, Volume 5, Issue 4, October 2007, 725–754. 

6) Gray, Rob., Owen, Dave., & Adams, Carol. (1995). Accounting and Accountability. 2nd Edition, 

Prentice Hall. 
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 عنوان درس به فارسی: حسابرسی پیشرفته

 Advanced Auditingعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

استانداردها و  ،یحسابرس یهاتیو مسئول یاخالق حرفه ا ،یحسابرس قیدق میبا مفاه ییدرس عبارت است از: الف( آشنا نیاهداف ا

 ییب( آشنا ،یو الزامات قانون یگزارشگر یدر چهارچوب استانداردها یو انواع حسابرس یو فنون جدید حسابرس یحسابرس یهاروش

 قیتحق وهیبا ش یی، ج( آشنا(Case Study) موارد خاص یحرفه با استفاده از روش بررس نیو معضالت ا لو مسائ یکار حسابرس طیبا مح

 .نهیزم نیانجام شده در ا قاتیتحق یبا بررس یدر مسائل حسابرس

 

 های اصلی درس:سرفصل

 یو فلسفه حسابرس یتئور 

  عملکرد ی، حسابرسیکنترل داخل ، حسابرسیژهیو ی، حسابرسیمال ینسبت به گزارشها یمال یحسابرسانواع حسابرسی شامل ،

  یاجمال یحسابرسو  مستمر حسابرسی

 محیطحسابرسی در محیط( هایی که فرایندها بیشتر خودکار و مبتنی بر های نوینIT بوده و کمتر از نیروی انسانی استفاده می.)شود 

 های شخصی حسابرس مانند شان و همچنین تواناییهایهای بین آنها و فعالیتهای حسابرسان و مؤسسات حسابرسی و تفاوتویژگی

 های خاص،های ارتباطی و مهارتتوانایی
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 سکیبر ر یمبتن یحسابرس ی وحسابرس سکیر  . 

  شرکتی، چارچوب، نقش آن در حرفه حسابرسی، سیر تکاملی آن در جهان و ایرانمبحث نظام راهبری 

 قانون ارتقاء  ،ییشوضد پول قانونی، مرکز مهیب ،یمرکز ه،یبازار سرما ی شامل قوانینو مقررات نظارت نیدر چارچوب قوان یحسابرس

 . یقانون یبازرس تیو مسئول یقانون فیو وظا یسالمت نظام ادار

 یدر حسابرس یرینمونه گ 

 تقلب  یحسابرس 

 المللیآخرین دستاوردها در حوزه حسابرسی از طریق بررسی جدیدترین مقاالت حسابرسی در مجالت معتبر بین 

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 (Case Study) یمورد کاو * های نوشتاریآزمون  *

  عملکردی در دو مورد از سرفصل ها حداقل

 

 منابع:

چاپ  .یو پژوهش حسابرس هاهینظر  (.1۳99کسایی، مهدی. ) و، مجتبی پور افشار یصففرجی، امید، محمدرضایی، فخرالدین،  (1

 .نگاه دانشتهران: اول، 

 .علمی و فرهنگیتهران:  .یفلسفه حسابرس  (.1۳96)یحیی.  ،حساس یگانه (۲

، 2400، 800، 720، 710، 706، 705، 700استانداردهای شماره  کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی،  (۳

 .سازمان حسابرسیتهران:  .4410 ،4400، 3400، 2410

4) Hall, B. Charles. (2019). The Why and How of Auditing: Auditing Made Easy. CPA Hall Talk. 

5) Johnstone-Zehms, M., Karla., Gramling, A., Audrey. & Rittenberg, E., Larry. (2018). Auditing: A Risk 

Based-Approach. 11th Edition, Cengage Learning. 

6) Beasley, S. Mark., Buckless, A. Frank., Glover, M., Steven. & Prawitt, F., Douglas. (2014). Auditing 

Cases: An Interactive Learning Approach. 6th Edition, Pearson. 
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 های حسابداریعنوان درس به فارسی: کاربرد اقتصادسنجی در پژوهش

 Econometrics Application in Accounting Researchعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 پیشنیاز:دروس  نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

و مقاالت  هانامهانیپا تیفیک ماًیارشد است که مستق یکارشناس انیدانشجو یبرا یقیدرس روش تحق نتریمهم یبه نوعاین درس 

ترین اصول اقتصادسنجی است ترین و کاربردیهدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با مهم. دهدیقرار م ریرا تحت تأث انیدانشجو

تسلط قابل قبولی در دانشجو ایجاد شده و ای که  ی کارشناسی ارشد، کاربرد عمده خواهند داشت. به گونهنامهکه در نوشتن یک پایان

ای که در یک درس دو واحدی قابل بیان ها به گونهسرفصل از مراجعه به کارشناسان آماری و اقتصادسنجی تا حدود زیادی بی نیاز شود.

روس اختیاری در د(« ۲ی )حسابدار هایدر پژوهش یکاربرد اقتصادسنج»تر در درس های تخصصیباشند تدوین شده است. سرفصل

این درس الزم است در محیط آزمایشگاه حسابداری/ اقتصاد سنجی/ آمار برگزار شود و همه مفاهیم با نرم  پوشش داده شده است.

 افزارهای مناسب هر بحث به صورت کاربردی و عملیاتی آموزش داده شود.  

 

 های اصلی درس:سرفصل

 یاضیر و اقتصاد یو رابطه آن با اقتصاد نظر ی: تعریف اقتصاد سنجیاقتصادسنج موو مفه فیتعر 

  های مواجهه ها، روشهای موجود برای استخراج این دادههای مالی و حسابداری در ایران، منابع و روشهای مرسوم در پژوهشداده

 های آنها در کشور وجود ندارد.با متغیرهایی که داده

 های تشخیص آنهاتفاوت علیت با همبستگی و روش 
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 های آماری، مفهوم فاصله اطمینان و های آماری و روش آزمون فرضهای آماری، روش نوشتن فرضمفهوم فرضP-Value 

 رگرسیون های خروجی یکنحوه اجرا و تفسیر کلیه بخش ،یمتغیره: روش حداقل مربعات معمولو چند دو  ونیرگرس یالگوها 

   شامل صفر بودن امید خطاها، نرمال بودن توزیع  آنهاشرایط نقض در  فیو تخف صیمفهوم، روش تشخ ون،یرگرس کیکالسفروض(

 خطاها، عدم وجود خودهمبستگی، عدم وجود ناهمسانی واریانس، تصادفی بودن پسماندها و همخطی(.

 پرداختن به اقتصادسنجی داده( های ترکیبیPool  وPanelبه صورت جامع، مفاهیم، روش )هاها، فروض کالسیک، تفسیر خروجی 

 گرو تعدیلوابسته  ی،حیتوض ریبه صورت متغ یمجاز یرهایکاربرد متغ 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

اجرای تمامی مفاهیم و سرفصل های  * های نوشتاریآزمون  *

درس بر اساس اطالعات قیمت سهام 

و صورتهای مالی ثبت شده نزد 

 اوراق بهادارسازمان بورس و 

    عملکردی  

* 

 

 های بزرگ و کاربردی ی اقتصادسنجیِ مدلتوان بررسی، مرور و ارائهارزشیابی درس حتماً باید با پروژه همراه باشد. عالوه بر این می

مک نیکولز، های مدیریت سود دچو، کوتاری و ، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل CAPMهای حسابداری مانند مدل در پژوهش

 کاری باسو و خان و واتس و ... را نیز بعنوان پروژه به دانشجویان تفویض کرد.های محافظهمدل

 منابع:

 .ترمهتهران: چاپ اول،  .Eviewsهای مالی و حسابداری با نرم افزار اقتصادسنجی در پژوهش (. 1۳97افالطونی، عباس. ) (1

 .ترمهتهران: چاپ اول، . Stataافزار های مالی و حسابداری با نرمپژوهشتحلیل آماری در  (. 1۳95افالطونی، عباس. ) (۲

 .بازتابتهران:  .منوچهر ،یعسگر :ترجمه (.یو کاربرد ی) نظر یمقدمات یاقتصاد سنج  .(1۳90) .و پورتر یگجرات (۳

 .دانشگاه تهرانتهران:  جلد اول و دوم،حمید.  ،ابریشمی :ترجمه .یاقتصاد سنج  مبانی  .(1۳89) ی، دامودار.گجرات (4

 .سمتتهران:  جلد اول و دوم، (.ی )تک معادالت با فروض کالسیکاقتصاد سنج  .(1۳89) درخشان، مسعود. (5

6) Brooks, Chris. (2019). Introductory Econometrics for Finance. 4th edition, Cambridge University 

Press. 
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7) Wooldridge, M. Jeffrey. (2011). Student's Solutions Manual and Supplementary Materials for 

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Second edition, The MIT Press. 

8) Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi, Sergio M. & Focardi, Teo Jaić. (2006). Financial 

Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. Wiley. 

 

 

 

 

 

 

 

 یحسابدار یفیو ک یکم یهاکاربرد آمار در پژوهشعنوان درس به فارسی: 

 عنوان درس به انگلیسی:
 Statistics Application in Qualitative and Quantitative Accounting Research  

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲ساعات: تعداد 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

درس هدف کاربرد  نیدر ا نیاست، بنابرا یل آماریتحل یهامستلزم استفاده از روش قاتیانجام تحق یهمچون حسابدار ییهادر رشته

با توجه به اهمیت مباحث آماری در درس  و اقتصاد است. یبازرگان یمسائل علم لیتحل یبرا یبه عنوان ابزار یآمار یهاروش

این درس الزم است در محیط آزمایشگاه  ه شود.شود که این درس قبل از درس اقتصادسنجی گذرانداقتصادسنجی، پیشنهاد می
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حسابداری/ اقتصاد سنجی/ آمار برگزار شود و همه مفاهیم با نرم افزارهای مناسب هر بحث به صورت کاربردی و عملیاتی آموزش داده 

 شود.  

 

 های اصلی درس:سرفصل

 ی:اساس یهاداد لیو تحل هیتجز (بخش اول 

  هانیانگیو م یپراکندگ -۳ یفراوان عیو توز ها: نسبتهاداده لیو تحل هیتجز -۲و اقتصاد  یآمار در بازرگان -1 

 ی:ریگ میاحتماالت و تصم (بخش دوم 

 نانیعدم اطم طیدر نحت شرا یریگ میتصم -6احتماالت  عیتوز -5 و کاربردهای آن در ارزیابی ریسک احتماالت یبر تنور یمقدمه ا -4

 هااستنباط از نمونه (بخش سوم: 

 نمونه  یبررس یهاروش -10تی، کای دو و پوآسون  : یاضاف یهاآزمون -9 هاهیآزمون فرض -8 ی مقدمه بر استنباط آمار -7

 در احتماالت دنظریتجد (بخش چهارم:  

 نرمال .  عی: توزیریو نمونه گ یریگ میتصم -1۲ یریز و نمونه گیب هیقض -11

 و نظارت بینیپیشارتباطات بمنظور  لیو تحل هیبخش پنجم: تجز: 

ی و زمان یهایسر لیو تحل هیتجز - 14مباحث همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره )در سطح مقدماتی و بدون نرم افزار(  -1۳

 یو ادوار یفصل راتییتغ

 

 روش ارزشیابی: 

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

اجرای تمامی مفاهیم و  * نوشتاریهای آزمون  *

سرفصل های درس بر اساس 

 اطالعات بازار سرمایه ایران

     عملکردی  

 

 منابع:

 .سمتتهران: اول، جلد  .تیریآمار و کاربرد آن در مد. (1۳98) .منصور ی،مومن و عادل ،آذر (1

 .رساتهران:  .آمار دراقتصاد و بازرگانی(. 1۳98نوفرستی، محمد. ) (۲
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3) McClave, James., Benson, George P. & Sincich, Terry. (2017). Statistics for Business and Economic .
13th Edition, Pearson. 

4) Anderson, David R., Sweeney, Dennis J., Williams, Thomas A., Camm, Jeffrey D. & Cochran, James 

J. (2019).  Statistics for Business & Economics. Revised 14th Edition, Cengage Learning. 
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 (1عنوان درس به فارسی: تئوری حسابداری )

  Accounting Theory (1)عنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 واحدنوع 

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

ها با تاکید بر چهارچوب های حسابداری مالی، شیوه استدالل برای تدوین نظریهآشنایی دانشجویان با تاریخ عقاید حسابداری و بسط تئوری

 مفهومی گزارشگری مالی

 

 های اصلی درس:سرفصل

 های مختلف به حسابداری، سیر تکامل شامل مفهوم تئوری، لزوم وجود تئوری در حسابداری، دیدگاه -ای بر تئوری حسابداری مقدمه

 گیری حسابداری در آمریکا ساختار تشکیالتی حسابداری مالی شامل: تاریخچه شکلتئوری حسابداری، توسعه 

  شامل اجزای تئوری، انواع تئوری از قبیل ساختاری، تفسیری و عملگرا؛ دستوری و توصیفی؛ قیاسی و  –ساختار تئوری حسابداری

 بینی استقرایی؛ اخالقی، اجتماعی و اقتصادی؛ رویداری، رفتاری و پیش

 های سیاسی گذاری )تحت نظارت و عدم نظارت(، جنبههای اقتصادی سیاستشامل جنبه –گذاری در گزارشگری مالی سیاست

 گذاری در حسابداری گذاری در حسابداری، پیامدهای سیاستاستانداردگذاری، تئوری غالب برای سیاست

  های ، گزارش کمیته تروبالد،بیانیهشامل بدیهیات، مفروضات و اصول حسابداری –چارچوب نظری گزارشگری مالیASOBAT ،

APB4  وSATTA 8تا  1های مفاهیم حسابداری شماره و نقش آنها در حسابداری، بیانیه  
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 گیری، خاصهگیری، واحدهای اندازههای اندازهگیری، مقیاسگیری، انواع اندازهشامل تعریف اندازه –گیری در حسابداری اندازه-

 گیری، حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی، بهای جاری، خالص ارزش فروش و تورمی های اندازه

 شامل مفهوم سرمایه، مفاهیم سود شامل سود اقتصادی و بازرگانی، سود  –های ارزش ویژه مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری

ویژه، تئوری مالکیت انفرادی، تئوری واحد های مالکیت شامل تئوری ارزش از دیدگاه ساختاری، تفسیری و رفتاری،  تئوری

 اقتصادی، تئوری ارزش باقیمانده، تئوری ذینفعان و تئوری وجوه 

  های تئوری اثباتی حسابداری، حقوق و پاداش مدیران اجرایی شامل مبانی تئوری اثباتی حسابداری،فرضیه –تئوری اثباتی حسابداری

های سیاسی، تحقیقات تجربی با محوریت تئوری اثباتی حسابداری، مسأله نمایندگی و بهشامل: قراردادهای مدیران، برنامه پاداش، جن

 خطر اخالقی  

  های کنترل تضاد منافع، مدیریت سود )انواع، الگوها، ها، روششامل تئوری بازی –تحلیل تضاد در روابط نمایندگی و مدیریت سود

 ها(، مدیریت سود خوب و مدیریت سود بد انگیزه

 

 ارزشیابی: روش

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون  *

  عملکردی

 

 

 منابع:

 . چاپ هشتم، تهران: نگاه دانش.(1تئوری حسابداری )(. 1۳98و سید حسینی، سید مصطفوی. ) غالمرضا ،یساسان، کرم ،یمهران (1

 چاپ چهارم )ویرایش جدید(، انجمن حسابداری ایران، تهران: ترمه. )جلد اول(.های حسابداری نظریه (. 1۳97ثقفی، علی. ) (۲

 

3) Scott, W. (2014). Financial Accounting Theory. 7th edition, Pearson. 

4) Wolk, H., Dodd, J. & Rozycki, J. (2012). Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and 

Economic Environment. SAGE, 8th edition. 

5) Godfrey, Hodgson, Holmes & Tarco. (2006). Accounting Theory. 6th edition, Wiley. 

6) Belkaoui, A. R. (2004). Accounting Theory. Thomson.  
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7) Watts & Zimmerman. (1998). Positive Accounting Theory. Prentice-Hall. 

8) Hendriksen, Eldon, S. & Van Breda Michael, F. (1992). Accounting Theory. 5th edition, Irwin. 

 

 

 

 

 (2عنوان درس به فارسی: تئوری حسابداری )

  Accounting Theory (2)عنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲ساعات: تعداد 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی (1تئوری حسابداری)

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

های حسابداری مالی، مطالعه و نقد تحقیقات اثباتی در حسابداری )ادامه تاریخ عقاید حسابداری و بسط تئوری آشنایی دانشجویان با

 تئوری یک(

 های اصلی درس:سرفصل

 ها، نکات و های مربوط به داراییای(، نکات و تئوریهای مالی )سود و زیانی وترازنامهشامل ارتباط بین صورت –های مالی صورت

های مربوط به صورت سود و زیان، های مربوط به حقوق صاحبان سهام، نکات و تئوریها، نکات و تئوریهای مربوط به بدهیتئوری

 های مربوط به صورت گردش وجوه نقد نکات و تئوری

 ها ها شامل: حسابداری تورمی، سیستم محاسبه سود، تعدیل سطح عمومی قیمتثبت و گزارش کردن تورم و تغییرات قیمت 
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  شامل بازار اوراق بهادار،  فرضیه بازار کارا، ریسک و بازده، تئوری مدرن پورتفو، خط  –محیط اقتصادی حسابداریCML  وSML 

 ای، مدل بازار.های سرمایهگذاری دارایی، مدل قیمت

  شامل اقتصاد اطالعات، عدم تقارن اطالعاتی در محیط اقتصادی، الگوی ارزش فعلی در شرایط  –عدم اطمینان در محیط اقتصادی

 اطمینان و عدم اطمینان، رویکرد سودمندی در تصمیم برای گزارشگری 

  د و واکنش بازار، تفکیک عوامل خر –شامل طرح کلی تحقیقات بازار سرمایه  –بازار کارا و تحقیقات بازار سرمایه در حسابداری

کالن، مقایسه محتوای اطالعاتی سود و بازده، محتوای اطالعاتی اعالن سود و تحقیقات تاریخی مهم در این زمینه )مانند بال و براون(، 

 ضریب واکنش سود، نتیجه تحقیقات پیرامون ضریب واکنش سود

 های رفتاری در بازار، کارایی بازار، سویههای رقیب در خصوص شامل فرضیه –بینی ارزش شرکت های بازار کارا و پیشناسازگاری

های ارزشگذاری شرکت شامل مدل سود باقیمانده و مدل مازاد کارایی بازار و گزارشگری مالی، کارایی بازار در مالی رفتاری، مدل

 بدون محدودیت 

  ات رفتاری در حسابداری، های تحقیقشامل ماهیت، رویکردها و محدودیت –تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعی

محیطی و اجتماعی، چارچوب نظری مسئولیت اجتماعی )قرارداد اجتماعی، مشروعیت سازمانی، تئوری اقتصاد گزارشگری زیست

 سیاسی(، گزارشگری پایداری.

 رکردگرایی، شناسی اثباتی، تفسیری و انتقادی، رویکردهای کاشامل روش –های تحقیق در حسابداری ها و پارادایمگیریجهت

های اصلی تحقیقات در حسابداری )مدل تصمیم، بازار سرمایه، رفتاری، گیریگرایی و ساختارگرایی، جهتتفسیرگرایی، انسان

 نمایندگی، اقتصاد اطالعات و حسابداری انتقادی(، شش پارادایم معروف حسابداری

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون  *

  عملکردی

 

 منابع:

. چاپ پنجم،  (2تئوری حسابداری )(. 1۳97، سید حسینی، سید مصطفوی و جهرومی، مهتاب. )غالمرضا ،یساسان، کرم ،یمهران (1

 تهران: نگاه دانش.
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 انجمن حسابداری ایران، تهران: ترمه. (.چاپ چهارم )ویرایش جدید های حسابداری )جلد اول(.نظریه (.1۳97ثقفی، علی. ) (۲

 

3) Scott, W. (2014). Financial Accounting Theory. 7th edition, Pearson. 

4) Wolk, H., Dodd, J. & Rozycki, J. (2012). Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and 

Economic Environment. 8th edition, SAGE.  

5) Godfrey, Hodgson, Holmes & Tarco. (2006). Accounting Theory. 6th edition, Wiley. 

6) Belkaoui, A. R. (2004). Accounting Theory, Thomson.  

7) Watts & Zimmerman. (1998). Positive Accounting Theory. Prentice-Hall. 

8) Sunder, Shyam. (1997). Theory of Accounting and Control. Cincinnati, Ohio: South-Western College 

Pub. 

9) Hendriksen, Eldon, S. & Van Breda Michael, F. (1992). Accounting Theory. 5th edition, Irwin. 

 

 

 گذاریسرمایهو مدیریت ها عنوان درس به فارسی: تئوری

  Investment Theories and Managementعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

-افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در تصمیممبانی و نکات مقدماتی این درس در مقطع کارشناسی بیان شده است. هدف این درس 

ای تر است به گونهدر سطحی پیشرفته بازار سرمایهدر  گذاریسرمایههای مدیریت و به کارگیری تکنیک گذاریسرمایههای صحیح گیری
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های شغلی مرتبط با بازار سرمایه، آگاهی و تسلط قابل قبولی پیدا کرده ارشد حسابداری برای ورود به فرصتکه دانشجوی کارشناسی 

 باشد.

 های اصلی درس:سرفصل

 گذاریسرمایه و انواع اهداف مفهوم، مروری بر 

 های تامین سرمایه و نقش آنها در بازارهای مالیشرکت، گذاری مشترکهای سرمایهصندوق 

 مدیریت آن ارزیابی و هایو روش گذاریاصول تشکیل سبد سرمایه آشنایی با 

 آشنایی با اصول تابلوخوانی 

 بینی آینده آنآشنایی با تحلیل تکنیکال و شیوه ارزیابی روند حرکت قیمت سهام و پیش 

 گذاریهای سرمایهآشنایی با تحلیل بنیادی و تأثیر آن بر تصمیم 

 های الیوتآشنایی با تحلیل موج 

 های مالی رفتاری و نحوه اثرگذاری آن بر بازار سرمایهرفتاری، تئوری -آشنایی با مالی 

 سال اخیر در این حوزه 10های های پژوهشگذاران در بازار مالی و بررسی نتایجتحلیل عوامل عمده اثرگذار بر رفتار سرمایه 

  ) و ... .سایر موضوعات روز )نظیر فروش تعهدی 

 

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم رزشیابی مستمرا

اجرای تمامی مفاهیم و  * های نوشتاریآزمون  *

سرفصل های درس بر اساس 

اطالعات قیمت سهام و 

صورتهای مالی ثبت شده نزد 

 سازمان بورس و اوراق بهادار

  عملکردی

 

 منابع:

، چاپ رضای، لنگرودانیقاسم و اریکام فرد،یفراهان. ترجمه هیسرما یدر بازارها کالیتکن لیتحل(. 1۳99مورفی، جان. ) (1

 هجدهم، تهران: چالش.



 های تخصصیدرس –ها سوم: سرفصل درسفصل 

 pg. 31 

 . چاپ سوم، تهران: بورس.یرفتار یاقتصاد و مال یمبان(. 1۳99. )دمحمدجوادیس ،انیفرهان علی و ،یدیسع (۲

 د،یدمجیس ی،پناهعتیشر. جلد دوم. ترجمه یگذارهیسرما تیریمد(. 1۳98. ). مارکوسیجاالن و الکس ،نیک ،یزو ی،بود (۳

 ، چاپ پنجم، تهران: بورس.محمد ،فریمنیا واهلل روح ی،فرهاد

ی، لنگرودانیقاسم و اریکام فرد،یفراهان. ترجمه هیدر بازار سرما وتیال یهاموج لیتحل(. 1۳98. )روجلوترابرت، پرکتر (4

 ، چاپ پنجم، تهران: چالش.رضا

 ی،رازیشرزاکوچکیم و رضا ،یتهران. ترجمه یگذارهیسرما تیریمد یکاربرد یراهنما(. 1۳97. )لوکاس ،اسنوپک (5

 ی، تهران: بورس.محمدعل

 .چالش تهران: ،هفتمچاپ  .رانیا هیدر بازار سرما یادیبن لیتحل(. 1۳97. )سید محمدعلی، شهدایی (6

 

7) Statman, M. (2019). Behavioral Finance: The Second Generation. CFA Institute Research 

Foundation. 

8) Schlotmann, R., & Czubatinski, M. (2019). Trading: Technical Analysis Masterclass: Master the 

Financial Markets. Independently published. 

9) Frost, A. J., & Prechter, R. R. (2017). Elliott Wave Principle: A Key to Market Behavior, 11th ed. New 

Classics Library. 

10) Krantz, M. (2016). Fundamental Analysis for Dummies, 2nd Edition. For Dummies. 

11) Peterson, P.  Steven. (2012). Investment Theory and Risk Management. Wiley. 
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 عنوان درس به فارسی: مباحث جاری در حسابداری

  Current Issues in Accountingعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

در دوره کارشناسی مطالعه ننموده و در سایر دروس نیز بررسی نشده است و عمدتاً دانشجو که  استهدف از این درس آشنایی با مباحثی 

 باشد. مربوط به شرایط جاری می

 های اصلی درس:سرفصل

  ایران( ۳7و  ۳6ماهیت و حسابداری ابزارهای مالی و اوراق مشتقه )با تأکید بر استاندارد 

 ساخت امالک تیفعال 

 یبازنشستگ یایو مزا هاطرح 

 مهیب یهاتیفعال یحسابدار 

 های فناورانه نوین در حسابداری و مالی مانند انواع هوش تجاریپیشرفت 

 های ارتباطی، تجاری و فنی(های مورد نیاز برای حسابداران در عمل )مهارتمهارت 

 شامل: دادرسی مالیاتیهای خاص در افته 

  ۲۳5الی  ۲19مواد قانونی  -مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها 

  ۲4۳الی  ۲۳6مواد قانونی  -ترتیب رسیدگی 

   ۲51الی  ۲44مواد قانونی  -مرجع حل اختالف مالیاتی 

 نظران حسابداری در جهانآخرین دستاوردهای مورد چالش بین صاحب 
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

استفاده از موردکاوی های  * های نوشتاریآزمون  *

  عملکردی مناسب برخی از سرفصل ها

 

 منابع:

 تهران: سمت. حسابداری ابزارها و عقود مالی اسالمی.  (.1۳97روز، علیرضا. )مهرانی، ساسان، کرمی، غالمرضا و رام (1

 تهران: کیومرث. های مستقیم.قوانین مالیاتمجموعه (. 1۳98دوانی، غالمحسین. ) (۲

 . تهران: سخنوران. راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده( . 1۳99آخوندی، احمد. ) (۳

 .یسازمان حسابرس . تهران:33، 29، 28، 27، 26 یاستانداردها ی.سازمان حسابرس یحسابدار یاستانداردها نیتدو تهیکم (4

5) Michaela, R., Ferlauto, K., McGowan, S., & McGowan, P. (2017). Contemporary Issues in 

Accounting. 2th edition, John Wiley & Sons. 

 

 



 

 

 

 

 اختیاری هایدرس
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 موارد خاص در حسابداریعنوان درس به فارسی: بررسی 

 Evaluation of Specific Issues in Accountingعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد تکمیلی عملی آموزش

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

های ارائه شده با توجه اند. سرفصلآشنایی دانشجویان با مطالبی که اخیراً رخ داده و یا در دوره کارشناسی و یا دروس دیگر مطالعه ننموده

 باشد.های معتبر دنیا میبه شرایط ایران و مطابق با دانشگاه

 

 های اصلی درس:سرفصل

 های حاکمیت شرکتیها و مدلها، انواع سازوکارهای حاکمیت شرکتی، انواع سیستمحاکمیت شرکتی: شامل تعاریف انواع تئوری 

 گیری کیفیت سود، عوامل موثر بر کیفیت سودهای اندازههای کیفیت سود، انواع مدلکیفیت سود: شامل تعاریف، انواع سنجه 

 های مدیریت سود، ابزارهای مدیریت سودهای مدیریت سود، الگوها و تکنیکسود: شامل تعاریف، انگیزه مدیریت 

 کاریهای محافظهکاری، انواع و مدلکاری: شامل تعاریف، جایگاه محافظهمحافظه 

 گیری و عوامل موثرهای اندازهضریب واکنش سود: شامل تعاریف، مدل 

  های حسابداری رفتاریتعاریف، تاریخچه و مدلحسابداری رفتاری: شامل 

   حسابداری پایداری و حسابداری زیست محیطی 

 های اجتماعی  اخالق در حسابداری و حسابداری مسئولیت 
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 های ها، مفاهیم و سیر تاریخی آن )شامل مباحث کارایی بازار(، مفاهیم ارتباط ارزشی حسابداری، انواع نابهنجاریمالی رفتاری، شاخه

 بازار سرمایه

 

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون * *

  عملکردی

 

 منابع:

 تهران: نگاه دانش. حاکمیت شرکتی.(. 1۳98همتی، حسن، گراوند، عادله و گراوند، محمد. ) (1

 مند، حمیدرضا. دانشگاه مازندران. ترجمه: ملکیان، اسفندیار و شایسته کیفیت سود.(. 1۳95دیچو، پاتریشیا و اسکراند، کاترین. ) (۲

. ترجمه: فرجی، امید، جندقی، محمد و فتاحی، فروزان. های حسابداری رفتاریپژوهش(. 1۳99لیبی، ترزا و ثورن، لیندا. ) (۳

 تهران: بورس.

4) Michaela, R., Ferlauto, K., McGowan, S., & McGowan, P. (2017). Contemporary Issues in 

Accounting. 2th edition, John Wiley & Sons. 

5) Goergen, M. (2011). International Corporate Governance. Prentice Hall. 

6) Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory. 2th edition, UK, McGraw-Hill. 

7) Dechow, P., Ge, W. & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies 

their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50, 344–401. 

8) Watts, R.L. (2003). Conservatism in accounting: Explanation and implications. Accounting Horizon, 

17(3), 207-221. 

9) Kothari, S.P. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 

31, 105–231.  
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( و تطبیق آن با استانداردهای IFRSاستانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )عنوان درس به فارسی: 

 حسابداری ایران

 درس به انگلیسی:عنوان 

The compliance of International Financial Reporting Standards (IFRS) with 

Iranian accounting standards 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 شددده در بورس های پذیرفتهشددرکت برایالمللی گزارشددگری مالی اسددتانداردهای بینگزارشددگری االجرا شدددن با توجه به الزمهدف: 

ضددروری اسددت. در این راسددتا  و تطبیق آن با اسددتانداردهای ملی زوایای مختلف این اسددتانداردها، آشددنایی با ابعاد و اوراق بهادار تهران

و میزان انطباق آن با استاندارد حسابداری مربوطه  IFRSدانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری باید دید روشنی از مفاد هر استاندارد 

  در ایران داشته باشد.

 های اصلی درس:سرفصل 

  نظری گزارشگری مالیمفاهیم  

 پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار 

 گزارشگری مالی میان دوره ای - صورت جریان نقدی - های مالیارائه صورت  

 ندازه گیری ارزش منصفانها 

 مالیات بر درآمد 

 گیری، افشاء، شناخت و اندازهابزارهای مالی : ارائه 
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  سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و  -های مالی تلفیقیصورت – های تجاریترکیب – اگانههای مالی جدصورت

  های خاصمشارکت

 قراردادهای بیمه   

 اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی  

 افشای منافع در سایر واحدهای تجاری  

 گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد  

  توجه به تحوالت در استانداردها و انتشار استانداردهای جدید می تواند جایگزین هر یک از سایر مباحث منتخب در هر ترم با

 عناوین فوق شود

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون  *

  عملکردی

 

 منابع:

افسانه و علی  یار،سروش ،داریوش فروغی، . ترجمه راهنمای کاربردیگزارشگری مالی بین المللی  (. 1۳99آلن. ) ،ملوی (1

  سعید. اصفهان: دانشگاه اصفهان. احمدی،

اسررتانداردهای بین المللی  ،223نشررریه شررماره   (.1۳98.) کمیته تدوین اسددتانداردهای حسددابداری سددازمان حسددابرسددی (۲

 .حسابرسیسازمان تهران: . کمیته فنی سازمان حسابرسی ، گزارشگری مالی

پذیرش استانداردهای بین المللی  ،203نشریه شماره  (.1۳95.) کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی (۳

 .سازمان حسابرسیتهران:  ، محمد حسین.. ترجمه و تالیف: صفرزادهگزارشگری مالی برای نخستین بار

راهنمای بکارگیری استانداردهای  ،207نشریه شماره   (.1۳96.) کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی (4

 .سازمان حسابرسیتهران:  ، موسی.. ترجمه: بزرگ اصلهای مالی تلفیقی نمونهبین المللی گزارشگری مالی صورت

سی (5 سابر سازمان ح سابداری  ستانداردهای ح شماره   (.1۳95.) کمیته تدوین ا شریه  ستاندارد راهنمای بکار ،210ن گیری ا

شگربین صفانه 13ی مالی المللی گزار صفرزادهاندازه گیری ارزش من سین.. ترجمه و تالیف:  سازمان تهران:  ، محمد ح

 .حسابرسی
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سی (6 سابر سازمان ح سابداری  ستانداردهای ح شماره  (.1۳98.) کمیته تدوین ا شریه  ستاندارد راهنمای بکار ،204ن گیری ا

 .سازمان حسابرسیتهران:  ، موسی.. ترجمه و تالیف: بزرگ اصلمالیات بر درآمد 12 حسابداری

سی (7 سابر سازمان ح سابداری  ستانداردهای ح شماره  (.1۳98.) کمیته تدوین ا شریه  ستاندارد ،۲08ن المللی های بینراهنمای ا

 .سازمان حسابرسیتهران:  ، محمدحسین.. تالیف: صفرزادههای مالینحوه ارایه صورت 7و1حسابداری شماره 

8) The International Financial Reporting Standards (IFRS). Available from: http:/www. ifrs.org 
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 در حسابداری پژوهشعنوان درس به فارسی: روش 

 Research Method in Accountingعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

دانشجویان کارشناسی ارشد در کارهای پژوهشی خود )پایان نامه و ای از هایی است که درصد عمدههدف و تمرکز این درس بر چالش

های آن پرداخته شده و شرح روش های حسابداری و نکات و چالشمشخصاً بر پژوهشدر این درس  مقاالت( با آن مواجه خواهند شد.

 های دیگر شایسته نیست.تحقیق حسابداری از منابع مربوط به رشته

 های اصلی درس:سرفصل

 ها و ارزشمندی هر کدامها، شباهتهای کمّی از کیفی در حسابداری، تفاوتتشریح و تفکیک پژوهش 

 های معتبرهای داده و سایتهای مختلف جستجوی موضوع، پایگاهروش 

 های انتخاب موضوع، روش تشخیص قابل کار بودن موضوع از طریق عنوان و چکیدهچالش 

 ی متن مقالهن یک مقاله از طریق مطالعهروش ارزیابی مناسب و قابل کار بود 

 روش تشخیص و ارزیابی دانش افزایی در یک مقاله 

 ها و خطاهای مرسومتدوین بیان مسأله، روش، چالش 

 ها و انتظارات ما در مبانی نظریها، مدلتک فرضیهمبانی نظری و نقش آن در پژوهش، لزوم پشتیبانی شدن تک 

 ای ای )بخش مجزا برای پیشینه( در مقایسه با روش مقالهو اهمیت پیشینه در پژوهش، روش پایان نامه تدوین پیشینه در پژوهش، کاربرد

 )ترکیب با بخش مبانی نظری( برای تدوین پیشینه
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 ی ای کمّگر و آشنایی با روابط علت و معلولی بین متغیرها، آشنایی با متغیرهآشنایی با انواع متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیلگر، مداخله

 و کیفی و چگونگی تحلیل آنها

 هایی از پژوهشها با سؤاالت و اهداف، مثالهای پژوهش، لزوم ارتباط بین فرضیههای صحیح تدوین فرضیهمفهوم یک فرضیه، روش-

 اند.هایی که فاقد فرضیه بودند و نیازی به تدوین فرضیه نداشته

 تصمیم ،های مالی و حسابداری در ایرانگیری در پژوهشهای مرسوم برای نمونهگیری و شرایط نیاز یا عدم نیاز به آن، روشنمونه-

های خارجی که در ایران های پژوهشهایی از نمونهمثال، گیری راجع به حجم نمونه، شرایط حذف یک مشاهده )شرکت( از نمونه

 قابل کار نیستند.

  های رگرسیونی و غیررگرسیونی برای آزمون یک فرضیه، ، روش«های پژوهشروش آزمون فرضیه»تدوین روش پژوهش، مفهوم

ها، اهمیت اضافه یا کم شدن یک متغیر در مدل، درک این موضوع اهمیت اعتبارسنجی یک مدل قبل از اتکا بر آن برای آزمون فرضیه

ی هر متغیر و حاسبهکه یک مدل چگونه قادر است یک فرضیه را آزمون کند، اهمیت درک پژوهشگر از ماهیت هر متغیر، نحوه م

ی آن است، روش برخورد با متغیرهایی که در ایران شود این متغیر نشان دهندهی محاسبه متغیر با مفهومی که ادعا میانطباق نحوه

 قابل محاسبه نیستند.

 دول آمار توصیفی، ی صِرف جهای پژوهش،  روش صحیح تهیه و تفسیر آمار توصیفی و پرهیز از ارائهی تحلیل و تفسیر خروجیشیوه

 راستا بودن یا نبودن نتایج با مبانی نظری.های قبلی، علت هممعنادار شدن یا نشدن یک متغیر، مقایسه با نتایج پژوهش« علت»لزوم شرح 

 اند به طور بدیهی و بدون گیری و پیشنهادها، شرح علت این موضوع که نتایجی که از این پژوهش استنباط شدهتدوین بخش نتیجه

کننده، های استفادهاند، توضیح روشن و روان کاربرد نتایج پژوهش برای هر یک از گروهاجرای این پژوهش قابل استنباط نبوده

 های آتی.کاربردی بودن پیشنهادهای مستخرج از پژوهش، منطقی و قابل انجام بودن پیشنهادهایی برای پژوهش

 نحوه نگارش هر یک از فصول پایان نامه به تفصیل 

 نحوه استخراج مقاله از پایان نامه 

 دهی.های صحیح ارجاعهای تشخیص آن، آشنایی با روشمفهوم دزدی ادبی، اهمیت اجتناب از آن و روش 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 تدوین یک پروپوزال * های نوشتاریآزمون  *

     عملکردی  

 های فوق نباید حالت ارائه توسط دانشجو را داشته باشند و باید مشخصاً توسط استاد درس و با تکیه بر تجربیات استاد به سرفصل

 دانشجو ارائه شوند. 
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 شود پس از توضیح هر یک از تدریس این درس باید همراه با تدوین یک پروپوزال توسط استاد برای دانشجویان باشد. پیشنهاد می

 وق، آن سرفصل توسط استاد در پروپوزال نمونه وارد شود تا دانشجویان کاربرد آن را مشاهده نمایند. های فسرفصل

 تواند تدوین یک پروپوزال به صورت شایسته است که ارزشیابی این درس با تفویض پروژه به دانشجو همراه باشد. مثالً یک پروژه می

تواند بررسی حداقل سه مقاله فارسی و سه مقاله التین توسط دانشجو و یگر میکامل و قابل دفاع توسط دانشجو باشد. یک پروژه د

شود این مقاالت توسط استاد انتخاب ی نتایج آن به استاد باشد. پیشنهاد میهای درس در هر یک از مقاالت و ارائهارزیابی سرفصل

 شده و به دانشجو پیشنهاد شود.

 منابع:

 تهران: دانشگاه تهران. های حسابداری.شناسی پژوهشروش(. 1۳97خواجوی، شکراله و قدیریان آرانی، محمدحسین. ) (1

 یحسابرس یدر حسابدار یفیپژوهش ک یهاروش (. 1۳98. )نیکاتر نز،یها و ، مارکیکووالسکی، ل ،پارکر، رالیحق، زه (۲

  دانشگاه تهران.تهران:  .جعفر ی،مصطفائو  یعل ی،مصطفائ محمدرضا ، ،مهربان پور ترجمه  .یو مال

)قابل استفاده در   spssهمراه با نرم افزار  یدر حسابدار یو کم یفیک قیروش تحق (. 1۳97دیانتی دیلمی، زهرا. ) (۳

 .عدالت نوینتهران:  .(یارشد و دکتر یمقطع کارشناس

چاپ چهارم،  .نامه و مقاله انینگارش پا یبرا یعمل ی: راهنمایدر حسابدار قیروش تحق (. 1۳96دیانتی دیلمی، زهرا. ) (4

 .عدالت نوینتهران: 

5) Smith, Malcolm. (2017). Research Methods in Accounting. 4th edition, SAGE Publications Ltd. 
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 های مالی تلفیقی پیشرفتهعنوان درس به فارسی: صورت

  Advanced Consolidated Financial Statementsعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

 های مالی است. هدف از این درس، آشنایی عمیق دانشجویان با مفاهیم و مباحث تکمیلی در زمینه تلفیق صورت

 های اصلی درس:سرفصل

 های عضو گروهاستقراض بین شرکت 

 های مالیسهام ممتاز در ساختار مالکیت شرکت فرعی و تأثیر آن بر تلفیق صورت 

  خرید تدریجی سهام شرکت فرعی از بورس اوراق بهادار در ابتدای سال مالی و  –افزایش درصد مالکیت شرکت اصلی در فرعی

 در طول سال مالی

 سایر موارد مصداق افزایش درصد مالکیت شرکت اصلی در فرعی 

   بهادار در ابتدای سال مالی و  فروش تدریجی سهام شرکت فرعی در بورس اوراق –کاهش درصد مالکیت شرکت اصلی در فرعی

 در طول سال مالی

 سایر موارد مصداق کاهش درصد مالکیت شرکت اصلی در فرعی 

 های مالی تلفیقیمالکیت غیرمستقیم شرکت اصلی و تأثیر آن بر تنظیم صورت 

 های مالی تلفیقیهای متقابل و تأثیر آن بر تنظیم صورتمالکیت 

 صورت جریان وجوه نقد تلفیقی 
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  هر سهم تلفیقیسود 

 

 

 روش ارزشیابی: 

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

واکاوی صورتهای مالی تلفیقی  * های نوشتاریآزمون  *

یکی از شرکت های ثبت شده نزد 

سازمان بورس و اوراق بهادار 

 توسط هر دانشجو 

     عملکردی  

 

 منابع:

 .سازمان حسابرسیتهران: اول، جلد . (2حسابداری پیشرفته ) . (1۳9۳) ناظمی، امین. و حلیمه رحمانی،، موسی بزرگ اصل، (1

تهران:  .تا عمل یاز تئور یقیتلف یمال یهاصورت(.  1۳88میربلوک، حسین. ) و خوش طینت، محسن، بازگیر، محمدرضا (۲

 .بازگیر

3) Jeter, Debra C. Chaney & Paul. (2019). Advanced Accounting. 7th Edition, Wiley. 

4) Ben Hoyle, Joe, Schaefer, Thomas. & Doupnik, Timothy. (2020). Advanced Accounting. 14th Edition, 

McGraw-Hill Education. 
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 یدر حسابدار یکالن داده و هوش مصنوع لیتحلعنوان درس به فارسی: 

 Big Data and Artificial Intelligence Analysis in Accountingعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی شرفتهیپ یآمار لیتحل

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

 یسیزبان برنامه نو یریادگ، یهاداده لیبا استفاده از تحل یساز میتصم ییداده و توانا یخالصه ساز، داده و کالن داده لیتحل یریادگی

 هاها و کالن دادهداده لیآن جهت تحل یهاو استفاده از کتابخانه تونیپا

 

 درس:های اصلی سرفصل

 مفهوم داده، اطالعات، کالن داده، ضرورت و اهمیت کالن داده در عصر اطالعات، داده کاوی و هوش تجاری 

 ی ساختار یافته مانندهاشیوه نگهداری داده به صورت فایل و فایل داده 

 پایتون )متغیر، عملیات منطقی، ی برنامه نویسی با محوریت زبان برنامه نویسی های عمومی در زیانهااصول برنامه نویسی و تکنیک

 ، فایل، ماژول، شیء گرایی(هاساختار تصمیم، حلقه، دیکشنری

 تحلیل داده با استفاده از پایتون 

 یادگیری ماشین، یادگیری نظارت شده و یادگیری بدون نظارت 

 خوشه بندی اطالعات 

 ی پیش بینیهاطراحی و ارزیابی مدل 
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

اجرای تمامی مفاهیم و  * های نوشتاریآزمون  *

سرفصل های درس بر اساس 

اطالعات قیمت سهام و 

صورتهای مالی ثبت شده نزد 

 سازمان بورس و اوراق بهادار

     عملکردی 

 

 منابع:

 

1) McKinney, Wes. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and 

IPython. 2nd Edition, Publisher: O'Reilly Media.  

2) Kumar, Ashish. (2016). Learning Predictive Analytics with Python. Publisher: Packt Publishing.  

3) Bruce, Peter., Bruce, Andrew., Gedeck, Peter. (2020). Practical Statistics for Data Scientists: 50+ 

Essential Concepts Using R and Python. 2nd Edition, Publisher: O'Reilly Media. 

4)  Boschetti, Alberto., Massaron, Luca. (2015). Python Data Science Essentials: Become an efficient 

data science practitioner by thoroughly understanding the key concepts of Python. Publisher: Packt 

Publishing. 

5)  Klosterman, Stephen. (2019). Data Science Projects with Python: A case study approach to successful 

data science projects using Python, pandas, and scikit-learn. Publisher: Packt Publishing.  
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 عنوان درس به فارسی: حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

 Public Sector Accounting and Auditingعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی 

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

ای که دانشجویان با مطالعه این درس ضمن آشنایی هدف این درس ارائه مطالب تکمیلی در حوزه حسابداری بخش عمومی است؛ به گونه

فرایند حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی، با مفاهیم حسابرسی و نظارت مالی در این بخش نیز آشنایی الزم را به تر با کامل

 دست آورند.

 

 های اصلی درس:سرفصل

 گزارشگری مالی دو سطحی در بخش عمومی 

 های بلندمدتحسابداری حساب مستقل بازپرداخت بدهی 

 ان محاسبات در ایراننظارت و حسابرسی مستقل از سوی دیو 

 سیر تطور نظارت مالی و حسابرسی مستقل از سوی دیوان محاسبات 

 های نظارت مالی و عملیاتی در آسیا، اروپا و آمریکای شمالیمبانی قانونی نظام 

 چارچوب مفهومی نظام نظارت مالی 
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون  *

     عملکردی 

 

 منابع:

 . تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.حسابداری پیشرفته بخش عمومی . (1۳99) جعفر. باباجانی، (1

. تهران: بررسی تطبیقی مبانی قانونی نظارت مالی و حسابرسی مستقل در بخش عمومی . (1۳99) جعفر. باباجانی، (۲

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

. ترجمه: غالمحسین مهدوی، یرانتفاعیو موسسات غ یدولت یهاسازمان یحسابدار(. 1۳87. )لسونیارل آر. و ،یه .یا ونیل (۳

 .1۳4جلد اول، تهران: سازمان حسابرسی، نشریه 

4) Chase, Bruce W. (2020). Fundamentals of Governmental Accounting and Reporting (AICPA). 1st 

Edition, Wiley. 

5) Robb Alan & Newberry Susan. (2007). Globalization: governmental accounting and International 

Financial Reporting Standards. Socio-Economic Review, Volume 5, Issue 4, October 2007, 725–

754. 

6) Gray, Rob., Owen, Dave., & Adams, Carol. (1995). Accounting and Accountability. 2nd Edition, 

Prentice Hall. 
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 یو اخالق حرفه ا یشرکت تیحاکمعنوان درس به فارسی: 

 Corporate Governance and Professional Ethicsعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی 

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

و نمودهای  ها، ساز و کارها و نقش حاکمیت شرکتی و همچنین آشنایی با جایگاه اخالقآشنایی عمیق و گسترده دانشجو با مفاهیم، نظریه

 عملی آن در حسابداری.

 های اصلی درس:سرفصل

 یشرکت تیحاکم یو چارچوب نظر میمفاه  

 یشرکت تیحاکم ساز و کارهایو  هاستمیس 

 معامالت نهیو هز نفعانیمباشرت، ذ ،یندگینما یهانظریه 

 کارا، اخالق کسب و کار  یقراردادها 

 یدر حسابدار یاهفحر اخالق  

 هیانیحسابداران طبق ب یبرا یاخالق یکدها CIMA   

 یاجتماع یهاتیمسئولی افشا 

 یاخالق کسب و کار اسالم  

 یاخالق یریگمیتصم  

 و تجارت  یحسابدار طیدر حال تحول در مح یاخالق موضوعات ییشناسا 
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 عدالت اخالق و هاینظریهو کاربرد  یابیارز 

   یاو اخالق حرفه یشرکت تیها در حوزه حاکمپژوهش نیدتریجدمروری بر 

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

ارزیابی دستورالعمل حاکمیت  * های نوشتاریآزمون  *

شرکتی سازمان بورس و اوراق 

بهادار و نحوه اجرای آن در شرکت 

 های مشمول

     عملکردی 

 

 منابع:

اخالق در  یهاهینظر :یحسابدار یااخالق حرفه یو کاربردها هاهینظر. (1۳99) نیحس ،یمحمد و رجب در ،ینماز (1

 تهران: دانشگاه تهران. ،جلد اول. یحسابدار

اخالق  ی: کاربردهایحسابدار در یااخالق حرفه یو کاربردها هاهینظر .(1۳99). نیحس ،یمحمد و رجب در ،ینماز (۲

 تهران: دانشگاه تهران. ،جلد دوم .یدر حسابدار یاحرفه

 .یو نشر بازرگان چاپ انتشارات شرکت ،جلد اول .و اخالق یشرکت یراهبر. (1۳95). تایب ،یخیو مشا اهللحیذب ،ییرضا (۳

4) Rezaee, Z. (2008). Corporate Governance and Ethics. John Wiley & Sons. 

5) Potts, S. D., & Matuszewski, I. L. (2004). Ethics and Corporate Governance. Corporate Governance: 

An International Review, 12(2), 177-179. 

6) Bonn, I., & Fisher, J. (2005). Corporate governance and business ethics: Insights from the strategic 

planning experience. Corporate Governance: An International Review, 13(6), 730-738. 
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 یسیبه انگلی حسابدار یمتون تخصصعنوان درس به فارسی: 

 Accounting Texts in Englishعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی 

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

های مختلف حسابداری تمرکز این درس بر تسلط یافتن دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری بر متون انگلیسی حسابداری در حوزه

رفتاری گذاری، مالیای مانند مدیریت مالی، مدیریت سرمایهسطحی فراتر از مقطع کارشناسی( و همچنین متون انگلیسی بین رشتهمالی )در 

رود که دانشجو پس از گذراندن این درس بتواند متون تخصصی رشته خود را با تسلط قابل قبولی از انگلیسی به و اقتصاد است. انتظار می

 به انگلیسی ترجمه نماید.فارسی و از فارسی 

 های اصلی درس:سرفصل

شود. موضوعات بررسی شده در مقاالت روز رشته به دلیل متنوع بودن متون قابل تدریس در این حوزه، سرفصل خاصی پیشنهاد نمی

 تواند بهترین منبع باشد:های زیر می)با متون استاندارد( در حوزه حسابداری

Financial Accounting  Corporate Governance  Accounting Information Quality 

Accounting Theory  Capital Structure   Accounting Information Systems 

Corporate Finance  Behavioral Finance  Capital Markets    

Accounting Conservatism  Tax    IFRS 

Financial Disclosure  Earnings Management   

Economic Microstructures and Macrostructures Impact on Accounting 
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون  *

     عملکردی 

 

 منابع:

چاپ یازدهم،  .)ویرایش جدید( : بر اساس روش هناالتیحسابدار یزبان تخصص یراهنما (.1۳98). عبدالرضا تاالنه، (1

 .کیومرث: تهران

 .نگاه دانش: چاپ هشتم، تهران .یحسابدار یزبان تخصص (.1۳98). شکراله و حسینی، سید حسین خواجوی، (۲

،  Wiley  ،Science Direct  ،Springerهای معتبری مانند های پیشنهادی فوق از پایگاهمقاالت روز رشته حسابداری در حوزه (۳

Emerald ، American Accounting Association .و ... به انتخاب استاد درس 
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 کسب وکار یو استراتژ مهیب ،یاتیمال نیقوانعنوان درس به فارسی: 

 Tax Laws, Insurance and Business Strategyعنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 پیشنیاز:دروس  نظری جبرانی:

 عملی 

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

ی )فراتر از مقطع اتیمال نیقوان نهیدر زم کارشناسی ارشد حسابداری انیدانشجو هایو به روز رسانی اطالعات و توانمندی تیتقو

  وکار کسبهای یو استراتژ مهیب ،کارشناسی(

 های اصلی درس:سرفصل

 ی اتیمال یهااظهارنامه جزئیات با ییکوچک و متوسط، آشنا یکسب و کارها ی دراتیمال نیبا قوان ییآشنا

 بر ارزش افزوده اتیمال و و فروش دیخری فصل هایبا گزارش ییآشنا

 یاتیمال میجرا یهاینحوه استفاده از بخشودگ ،هاتایمالانواع عدم پرداخت دیرکرد یا  میجرا یبررس

 مهیب ی پراستفاده در زمینههاو دستورالعمل نیبا قوان ییآشنا

 تیفیدر بهبود ک یدیکل جامع، عوامل تیفیک تیریمد ،یوربهره ت،یفیاز جمله ک یتجار یهایاستراتژ با ییآشنا

 تعهد کارکنان ،یمیکار ت ،یمشتر تیرضا تفکر، ندیفرآ ،یمنابع انسان تیریمد با ییآشنا

 مؤثر ارتباطات ارزش، بهبود مدوام، رهیزنج با ییآشنا
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 یورو بهره تیفیک یهاشاخص ،یورو بهره تیفیک و بهبود یریگاندازه یهاروش ،یوربهره لیتحل ،یوربهره میمفاه با ییآشنا

 

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

اجرای تمامی مفاهیم و  * های نوشتاریآزمون  *

سرفصل های درس بر اساس 

صورتهای مالی شرکت های 

ثبت شده نزد سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

     عملکردی 

 

 منابع:

 .کارگاهی( و کار )عملی بازار ویژه مالیاتی و حسابداری نکات و مطالب ترینکاربردی. (1۳97). سجاد امدادی، (1

 .تهران: سخنوران

 دوم، تهران: ترمه. و اول . جلددانشگاهی رویکرد با مالیاتی حسابداری (.1۳98). احمد آخوندی، (۲

3) Burton, R. M., Obel, B., &amp; Håkonsson, D. D. (2021). Organizational design: A step-by-step 

approach. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 

4) Kim, C. W., & Mauborgne, R. A. (2016). Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create 

Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant (Expanded ed.). Harvard 

Business Review Press. 

5) The Economist, & Kourdi, J. (2015). Business Strategy: A Guide to Effective Decision-Making 

(Economist Books). 3rd ed, The Economist. 

6) Kopp, E. (2011). Business Continuity Plan (BCP) Template with Instructions and Example. 

CreateSpace Independent Publishing Platform. 
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 (2های حسابداری )عنوان درس به فارسی: کاربرد اقتصادسنجی در پژوهش

 Econometrics Application in Accounting Research (2)عنوان درس به انگلیسی: 

 ۲تعداد واحد:    

 ۳۲تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

ی است. هدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با اصول و مفاهیم حسابدار هایدر پژوهش یکاربرد اقتصادسنجاین درس ادامه درس 

 تر اقتصادسنجی است که در درس قبلی فرصت پرداختن به آنها فراهم نشده است. پیشرفتهتر عمیق

 

 های اصلی درس:سرفصل

 ( پرداختن به چالش علّیتCausality( در رگرسیون، مبحث درونزایی متغیرها )Endogeneityو چالش ) ی محذوف، متغیر همبسته

 هابرای تخفیف این چالش PSMهای هکمن و معرفی روش

 های مدل ،ییمفهوم مانا ،پرکاربردهای های حسابداری، آزمونکاربرد در پژوهش :یزمان یهایسرARMA  وARIMAروش ،-

 های حسابداریهایی از هر کدام در پژوهشمثالو  یساختار هایشکست ،GARCHو  ARCHهای 

 ( پرداختن به مبحث متغیرهای ابزاریInstrumentalو روش )هایی که شامل این متغیرها هستند. مانند های موجود برای اجرای مدل

GMM ،2SLS  3وSLS 

  یبه صورت کاربرد وزیویدر ا یسکدنویآموزش 

 های کیفیت و مدیریت سود، واع مدلهای مالی و حسابداری معروف در مقاالت برجسته دنیا و نحوه تخمین آنها نظیر انمعرفی مدل

 ، مدل فاما و فرنچ و ...CAPMها مانند مدل گذاری داراییهای عاملی قیمتکاری، پایداری سود، ورشکستگی، انواع مدلمحافظه
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 * * های نوشتاریآزمون  *

 *    عملکردی  

 

 های بزرگ و کاربردی ی اقتصادسنجیِ مدلتوان بررسی، مرور و ارائهارزشیابی درس حتماً باید با پروژه همراه باشد. عالوه بر این می

های مدیریت سود دچو، کوتاری و مک نیکولز، ، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل CAPMهای حسابداری مانند مدل در پژوهش

 و خان و واتس و ... را نیز بعنوان پروژه به دانشجویان تفویض کرد. کاری باسوهای محافظهمدل

 منابع:

 . چاپ اول، تهران: ترمه.Eviewsهای مالی و حسابداری با نرم افزار اقتصادسنجی در پژوهش (. 1۳97افالطونی، عباس. ) (1

 . چاپ اول، تهران: ترمه.Stataافزار های مالی و حسابداری با نرمتحلیل آماری در پژوهش (. 1۳95افالطونی، عباس. ) (۲

 تهران: بازتاب. .منوچهر ی،عسگر :ترجمه (.یو کاربرد ی) نظر یمقدمات یاقتصاد سنج  .(1۳90) .و پورتر یگجرات (۳

 تهران: دانشگاه تهران. حمید. جلد اول و دوم، ،: ابریشمیترجمه .یاقتصاد سنج  مبانی  .(1۳89) ی، دامودار.گجرات (4

 تهران: سمت. جلد اول و دوم، ی )تک معادالت با فروض کالسیک(.اقتصاد سنج  .(1۳89) درخشان، مسعود. (5

6) Brooks, Chris. (2019). Introductory Econometrics for Finance. 4th edition, Cambridge University 

Press. 

7) Wooldridge, M. Jeffrey. (2011). Student's Solutions Manual and Supplementary Materials for 

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Second edition, The MIT Press. 

8) Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi, Sergio M. & Focardi, Teo Jaić. (2006). Financial 

Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. Wiley. 

 



 

 

 

 

 

 جبرانی هایدرس
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 1عنوان درس به فارسی: حسابداری میانه 

 Intermediate Accounting 1  عنوان درس به انگلیسی:

 4تعداد واحد:    

 64تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

وجوه نقد(،  انیصورت جر ی)به استثنا یاساس یمال یهاصورت هیمسائل مرتبط با ته ،یمال یو گزارشگر یحسابدار ینظر میمفاه یبررس

 یهاینامشهود( و بده یهاییثابت مشهود و دارا یهاییمواد و کاال، دارا ی)شامل مطالبات، موجود هاییدارا یکامل با حسابدار ییآشنا

 و اصالح اشتباهات. یحسابدار راتییبرخورد با تغ وهو نح یو احتمال یجار

 

 های اصلی درس:سرفصل

 یمال یگزارشگر ینظر میو مفاه یمال یحسابدار 

 آن یحیتوض یهاادداشتیو  یمال یهاصورت یمعرف 

 یافتنیو اسناد در هاحساب 

 مواد و کاال  یموجود 

 ثابت مشهود یهاییدارا 

 نامشهود یهاییدارا 

 یو احتمال یجار یهایبده 

 و اصالح اشتباهات یحسابدار راتییتغ 
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون * *

     عملکردی  

 

 منابع:

 هی)نشر یحسابرس سازمان :جلد اول، چاپ دهم، تهران ی.مال یها(: صورت1) انهیم یحسابدار .(1۳9۲) ی.بزرگ اصل، موس (1

 .(175شماره 

 .ونکتاب تهران: .1 انهیم یحسابدار .(1۳89) .ساسان و همکاران ،یمهران  (۲

 ی.ورد یتارتهران:  .(انهیم ی)حسابدار یمال یحسابدار. (1۳9۳) .داهللی ی،ورد یتار (۳

 جلد اول، تهران: نگاه دانش. ی.مال یجامع بر حسابدار یمرور (.1۳98. )و همکاران رجیا نوروش (4

5) Kieso, D., Weygandt, J. and Warfield, T. (2014). Intermediate Accounting. 15th Edition, John Wiley & 

Sons.  

6) Spiceland, D., Sepe, J., Nelson, M., Tan, P., Low, B. and Low, K. (2015). Intermediate Accounting: 

IFRS Edition. 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York. 

7) Stice, E. and Stice, J. (2013). Intermediate Accounting. 19th Edition, South-Western Cengage Learning. 
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 2عنوان درس به فارسی: حسابداری میانه 

 Intermediate Accounting 2  عنوان درس به انگلیسی:

 4تعداد واحد:    

 64تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 پیشنیاز:دروس  نظری جبرانی:

 عملی 1حسابداری میانه 

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

گذار(، محاسبه سود هر سهم در ساختار  هیبلندمدت و حقوق صاحبان سهام )در دفاتر ناشرو سرما یهایبده یکامل با حسابدار ییآشنا

 یهالیو تحل هیآن در تجز یریو بکارگ یاساس یمال یهااز صورت یکیوجوه نقد به عنوان  انیصورت جر هیته ه،یسرما دهیچیساده و پ

 یمال

 

 های اصلی درس:سرفصل

  بلندمدت )اوراق قرضه، اوراق مشارکت و ...( یهایبده 

 دهنده آن لیتشک یحقوق صاحبان سهام و اجزا 

 هایگذارهیسرما یحسابدار 

 سود هر سهم 

 وجوه نقد انیصورت جر 
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون * *

     عملکردی  

 

 منابع:

 هی)نشر یحسابرس سازمان: چاپ سوم، تهران .(2) انهیم یحسابدار .(1۳9۳) یونس. ،یافسانه و نهند ،یعیرف ی،بزرگ اصل، موس  (1

 .(198شماره 

 .سمتتهران:  .2 انهیم یحسابدار .(1۳96) .و همکاران یعل ،یرحمان (۲

 .رانیا یرسم حسابداران جامعه :چاپ اول، تهران .هایگذار هیسرما یحسابدار(. 1۳94) .هماد ،ینظر و یمرادزاده فرد، مهد (۳

 ی.ورد یتارتهران:  .(انهیم ی)حسابدار یمال یحسابدار. (1۳9۳) .داهللی ی،ورد یتار (4

 جلد دوم، تهران: نگاه دانش. .یمال یجامع بر حسابدار یمرور (.1۳98. )و همکاران رجیا نوروش (5

6) Kieso, D., Weygandt, J. and Warfield, T. (2014). Intermediate Accounting. 15th Edition, John Wiley & 

Sons.  

7) Spiceland, D., Sepe, J., Nelson, M., Tan, P., Low, B. and Low, K. (2015). Intermediate Accounting: 

IFRS Edition. 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York. 

8) Stice, E. and Stice, J. (2013). Intermediate Accounting. 19th Edition, South-Western Cengage Learning. 
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 1حسابرسی اصول عنوان درس به فارسی: 

 Auditing Principles 1  عنوان درس به انگلیسی:

 ۳تعداد واحد:    

 48تعداد ساعات: 

 

 نوع واحد

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

بر  یمبتن یمرتبط با حسابرس هیپا میاهداف، مفاه ،یده نانیو اطم یخدمات حسابرس یوجود لیبا دال انیدانشجو ییهدف درس، آشنا

درس دانشجو  نیصاحبکار است. در ا رشیپذ ندیو فرا یحسابرس ندیدر فرا یداخل یهاحسابرسان، نقش کنترل یقانون تی، مسئول سکیر

رفتار  نیی. آابدی یاشراف م ندیفرا نیدر ا یحسابرس یاستانداردها تید و به اهمشویآشنا م یبخش نانیاطم و یبا انواع خدمات اعتبارده

را در  یمناسب یرو درس حاضر، چارچوب نظر نیمسائل مورد بحث است. از ا گریاز د یبه الزامات اخالق یبندیو ضرورت پا یحرفه ا

در اصول  یحسابرس ییاجرا یهاهیدهد تا بتوانند با اتکا به آن به آموزش رو یقرار م انیدانشجو اریدر اخت یحسابرس طیارتباط با مح

 بپردازند. ۲ یحسابرس

 

 های اصلی درس:سرفصل

 یبخش نانیو اطم یخدمات حسابرس یتقاضا برا لیدال 

 و انواع حسابرسان یبخش نانیاطم ،یانواع خدمات اعتبارده 

 مستقل یموثر بر حرفه حسابرس یهاسازمان 

 یحسابرس یاستانداردها طبق یو انجام حسابرس یدر حسابرس یمستقل، فروض اساس یحسابرس یاهدف کل 

 (یراهبر ارکان به یاطالع رسان ندیساختار، نقش حسابرس و فرا ل،یدال ت،ی)ماه یشرکت یراهبر 
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 یمال یهاصورت یمربوط به حسابرس یالزامات اخالق حرفه ا 

 یمال یهاصورت یحسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباهات در حسابرس تیمسئول 

 یمال یهاصورت یو مقررات در حسابرس نیقوان تیرعا یابیارز 

 (یدر حسابرس تیاهم ،یشواهد، مستندساز سک،یانواع ر سک،یبر ر یمبتن ی)مدل حسابرس یدر حسابرس هیپا میمفاه 

 و رابطه آن یمنابع انسان تیریو مد یگذار هیسرمای، مال نیکاال، تام یموجود تیریدرآمد، مد د،یخر یندهای)فرا یداخل یهاکنترل 

 ( یحسابرس سکیر با

 یمال یهاصورت یحسابرس یزیبرنامه ر 

 هاو کاربرگ یحسابرس یمستندساز 

 آزمون یانتخاب اقالم برا یهاروش ریو سا یدر حسابرس یرینمونه گ 

 

 

 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم مستمرارزشیابی 

  * های نوشتاریآزمون * *

     عملکردی  

 

 منابع:

 هینشری )تهران، سازمان حسابرس کم،یو  یجلد اول، چاپ س ی.اصول حسابرس(. 1۳9۲محمود. ) ،یعباس و نفر ،یمانیارباب سل (1

 .(87شماره 

 .نگاه دانش تهران: .یجامع بر حسابرس یمرور (.1۳95. )وروش و همکارانن (۲

 هی)نشر یحسابرسسازمان  :جلد اول، چاپ دوم، تهران .یاصول حسابرس(. 1۳94الهام و مکارم، ناصر. ) ،یدیحم ،افسانه ،یعیرف (۳

 .(۲06شماره 

4) Arens, A., Elder, R. and Beasley, M. (2015). Auditing and Assurance Services: An Integrated 

Approach. 15th Edition, USA, Pearson.  

5) Rick Hayes, Philip Wallage, Hans Gortemaker. (2014). Principles of Auditing: An Introduction to 

International Standards on Auditing. 3rd Edition, Pearson Education Limited.  

6) William F. Messier, Steven m. Glover, Douglas F. Prawitt (2012). Auditing & Assurance Services: A 

Systematic Approachi. 8th Edition, McGraw-Hill Higher Education.  
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 عنوان درس به فارسی: مبانی حسابداری مدیریت

 Fundamentals of Management Accounting  عنوان درس به انگلیسی:

 ۳تعداد واحد:    

 48تعداد ساعات: 

 

 واحدنوع 

 دروس پیشنیاز: نظری جبرانی:

 عملی

 نظری پایه:

 عملی

 نظری الزامی:

 عملی

 نظری اختیاری:

 عملی

   ندارد دارد آموزش تکمیلی عملی

 آزمایشگاه  سمینار کارگاه سفر علمی  

 

 هدف:

 لیو تحل هیو انجام تجز یریگ میتصم یو مبان یبودجه بند میبا مفاه انی، آشنا ساختن دانشجوتیریمد یحسابدار یهدف از درس مبان

 .سازمان است تیریو در راس آنها مد یدرون سازمان رندگانیگ میتصم یاطالعات یازهاین یبرا یو سود به عنوان پاسخ تیبها، حجم فعال

 

 های اصلی درس:سرفصل

 و سود تیبها، حجم فعال لیو تحل هیتجز 

 تیسنجش مسئول یو حسابدار یبودجه بند 

 یا هیسرما یبودجه بند 

 و اطالعات مربوط یریگ میتصم 

 یالملل نیو مالحظات ب یانتقال یهامتیق ت،یریکنترل مد یهاستمیس 

 یالملل نیعملکرد، جبران خدمت و مالحفالت ب یریاندازه گ 

 سود ناخالص لیو تحل هیتجز 
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 روش ارزشیابی:

 پروژه های نهاییآزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

  * های نوشتاریآزمون * *

     عملکردی  

 

 منابع:

 یجامع بر حسابدار یمرور(. 1۳95فرهمند، محمد. )و  نوروش، ایرج، مهرانی، ساسان، کرمی، غالمرضا، وافی ثانی، جالل (1

 .نگاه دانشتهران: جلد دوم،  .تمام شده( ی)بها یصنعت

 ی.سازمان حسابرستهران:  .تیریمد یحسابدار .(1۳94) .شباهنگ، رضا (۲

 ی.صنعت تیریسازمان مد تهران: .تیریمد یحسابدار .(1۳9۲)  .زیپرو ،یاریبخت (۳

 .ترمهتهران:  .تیریمد یحسابدار یمبان .(1۳95) .اکبر ی،کنعان و اصغر یعل ،فرج زاده ونس،ی ندیآور نهادب (4

 نو.کتاب  تهران: .(3تمام شده ) یبها یحسابدار .(1۳9۲) .تایب ی،خیمشاو  رجیا نوروش (5

6) Garrison, R.H., E.W. Noreen, and P.C. Brewer. (2015). Managerial Accounting. 15th Edition, 

Columbus, OH: McGraw-Hill Education. 

7)  Horngren, C.T., S.M. Dadar, and M.V. Rajan. (2015). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 15th 

Edition, Essex, England: Pearson Education Ltd. 

8)  Lanen W.A., S.W. Anderson, and M.W. Mahier. (2014). Fundamentals of Cost Accounting. 4th 

Edition, Columbus, OH: McGraw-Hill/Irwin.  

9) Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, and D.E. Kieso. (2015). Managerial Accounting Tools for Business 

Decision Making. 7th Edition, Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 های جدیدمبانی تدوین سرفصلهای قبلی و شرح مختصری از روند اصالح سرفصل
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ریزی ی کمیته گسترش و برنامهکه بر مبنای مصوبه های جدید مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداریی تدوین سرفصلدر راستای وظیفه

فروغی  گروه حسابداری وزارت عتف به گروه حسابداری دانشگاه اصفهان ارجاع شد؛ یک تیم سه نفره به سرپرستی آقای دکتر داریوش

 آغاز گردید. 1۳98تشکیل شده و فرایند کار  در چهار گام از مهرماه 

 ی زیر مورد مطالعه قرار گرفت:در گام اول ابتدا ابعاد کلی کار بررسی شده و برای ورود به فرایند کار، دو مقاله

 ( .1۳96حصارزاده، رضا .)50 در تطبیقی ایمطالعه: شدار کارشناسی مقطع هویت پنهان کج! نیمه معمار نهد گر اول خشت 

 ، ارائه شده در پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.ایران در آن کاربردهای و جهان برتر دانشگاه

 Frecka, T and Nichols, W. (2004). Characteristics of Master’s in Accounting Degree Programs, 

Issues in Accounting Education, 19 (2), 165-188. 

دهند بررسی شده و های برتر جهان که مقطع کارشناسی ارشد حسابداری را ارائه میسپس این نتیجه حاصل شد که تعدادی از دانشگاه

 ها جمع آوری شود.لینک دروس این دانشگاه

برای  ۲0۲0در سال  Timesبندی خراج شده باشند؛ پیشنهاد شد که از رتبههای بررسی شده باید از منبع قابل اتکایی استاز آنجا که دانشگاه

( از کشورهای آمریکا، انگلستان، ۲0۲0بندی )بر اساس رتبه Timesدانشگاه برتر  8۲های برتر استفاده شود. در این راستا شناسایی دانشگاه

دهند استخراج دانشگاه که مقطع کارشناسی ارشد حسابداری را ارائه می 50کانادا و استرالیا مورد بررسی قرار گرفت تا از این لیست بتوان 

 ( ارائه شده است.1دهند در جدول )دانشگاه مذکور که مقطع کارشناسی ارشد حسابداری  را ارائه می 50کرد. لیست کامل 

 ددهندانشگاه برتر تایمز که مقطع کارشناسی ارشد حسابداری را ارائه می 50(:  لیست 1جدول )

 نام دانشگاه ردیف
رتبه تایمز 

(2020) 
 نام دانشگاه ردیف

رتبه تایمز 

(2020) 

1 University of Cambridge 3 26 Penn State 78 

2 Imperial College London 10 27 University of Minnesota 79 

3 Columbia University 16 28 Michigan State University 84 

4 University of Toronto 18 29 University of Bristol 87 

5 University of Washington 26 30 
University of Maryland, College 

Park 
91 

6 
London School of Economics and 

Political Science 
27 31 University of Glasgow 99 

7 New York University 29 32 University of Arizona 104 

8 University of Edinburgh 30 33 Rice University 105 

9 University of Melbourne 32 34 
University of Virginia (Main 

campus) 
107 

10 University of British Columbia 34 35 Queen Mary University of London 110 
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11 King’s College London 36 36 University of Birmingham 112 

12 University of Texas at Austin 38 37 
University of Pittsburgh-Pittsburgh 

campus 
113 

13 
University of Illinois at Urbana-

Champaign 
48 38 Vanderbilt University 116 

14 Australian National University 50 39 University of Sheffield 117 

15 University of Wisconsin-Madison 51 40 Case Western Reserve University 119 

16 Washington University in St Louis 52 41 Indiana University 134 

17 
University of North Carolina at 

Chapel Hill 
54 42 Arizona State University 155 

18 University of California, Davis 55 43 University of Notre Dame 157 

19 University of Manchester 55 44 Florida State University 175 

20 University of Sydney 60 45 University of Florida 175 

21 University of Southern California 62 46 Texas A&M University 178 

22 Ohio State University 70 47 College of William & Mary 201-250 

23 UNSW Sydney 71 48 
Virginia Polytechnic Institute & 

State University 
201-250 

24 Monash University 75 49 Miami University 201-250 

25 University of Warwick 77 50 The University of Alabama 401-500 

 

ها مراجعه شده و ریز دروس آنها استخراج شد تا بتوان با بررسی تک این دانشگاهسایت تکدانشگاه، به وب 50این  پس از مشخص شدن

ریزی گروه حسابداری وزارت کمیته گسترش و برنامهای به ها در گزارش جداگانهبندی رسید. شرح دروس این دانشگاهآنها به یک جمع

 ارائه شده است. عتف

شدن دروس هر دانشگاه، به منظور تشخیص دروس مناسب برای انتخاب شدن در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری پس از مشخص 

ی اصلی تدوین شده و هر درس در خوشه 1۳ی این دروس، تصمیم بر این گرفته شد که ابتدا ایران، به دلیل پرتعداد بودن و وسعت دامنه

دانشگاه مذکور مشخص شود تا بتوان تعیین کرد  50خوشه در  1۳ابد. سپس توزیع این خوشه اختصاص ی 1۳هر دانشگاه به یکی از این 

توان از بین دروس ها میها باید برای مقطع کارشناسی ارشد حسابداری ایران انتخاب شوند. پس از انتخاب شدن این خوشهکه کدام خوشه

 هر خوشه دست به انتخاب زد. 

هایی از دروسدددی که در هر  خوشه قرار گرفته اند در ه همراه یک خوشه فرعی( به همراه مثالخوشددده اصلی )ب 1۳لیست کامل این 

( ارائه شده ۳دانشگاه برتر به تفکیک کشور نیز در جدول ) 50خوشه بین  1۳( ارائه شده است. همچنین وضعیت توزیع این ۲جدول )

-کمیته گسترش و برنامهای به فکیک هر خوشه( نیز در گزارش جداگانهاند )به تاست. لیست کامل دروسی که در هر خوشه قرار گرفته

ارائه شده و توسط کمیته مذکور مورد تأیید قرار گرفته است که به دلیل طوالنی بودن لیست مذکور  ریزی گروه حسابداری وزارت عتف

 از ارائه مجدد آن در این بخش خودداری شده است.
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 هایی از دروس هر خوشهها به همراه مثالبندی دروس دانشگاهاده شده برای طبقههای استف(: لیست خوشه2جدول )

یی از دروس هر خوشههامثال نام خوشه ردیف  

1 Financial Accounting Advanced Financial Accounting 

Accounting Theory and Practice 
Accounting Principles 

۲ Management Accounting 

 
Advanced Management Accounting 

Advanced Managerial Accounting 

Analytics for Managerial Accounting & Operations Management 
۳ Auditing & Assurance & Risk 

 
Auditing and Assurance Services 

IT Audit & Internal Controls 

Internal Controls Audit and Fraud Prevention & Detection 

Control of Audit Information Systems 

Business Risk Management 
4 Tax 

 
Corporate Taxation 

Introduction to Income Tax 

Individual Tax Accounting and Planning 

Corporate and Advanced Taxation 
5 Financial Reporting & Fraud 

 
Advanced Financial Reporting 

Financial Reporting Standards 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 

Financial Reporting Fraud Detection and Analysis 
6 Financial Statement Analysis 

 
Financial statement analysis and business valuation 

The Long-Run Analysis of Firms and Industries 

Accounting Analysis 
7 Finance & Capital Markets Accounting and Capital Markets 

Corporate Finance, Investments and Financial Markets 

Markets and Securities 

Investments and Portfolio Management 

8 Ethics & Laws 

 
Business Ethics and Law for Accountants 

Accounting and Finance Law 

Corporations and Business Associations Law 
9 Research Methods 

 
Qualitative Research Methods 

Quantitative Research Methods in Accounting 

Research Methods for Accounting 
10 Statistics & Mathematics 

 

 

Introductory Statistics and Data Analysis 

Probability & Statistics 

Pre-Sessional Support Classes for Maths and Statistics 

11 Current Issues in Accounting 
 

Current Developments in Accounting Research – Financial 
Financial Instruments & Derivatives 
Accounting for Derivatives 
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1۲ Public Accounting 

 
Government and Non-Profit Accounting 

Public Accounting 

Sustainability and Corporate Social Responsibility, Accountability 

and Reporting 
1۳ Economic Principles of Macroeconomics 

Business Economics 

Financial Economics 

Managerial Economics 

14 Others Real Estate 

Communication Leadership Skills in Organizations 

Negotiations 

 ها به تفکیک کشورهاهای دروس کارشناسی ارشد بین دانشگاه( توزیع خوشه3جدول )

 استرالیا کانادا انگلستان آمریکا تعداد مشاهدات نام خوشه شماره خوشه

1 Financial Accounting 71 4۳ 15 4 9 

۲ Management Accounting 119 61 ۳۲ 6 ۲0 

۳ Auditing & Assurance & Risk 9۲ 60 17 ۲ 1۳ 

4 Tax 89 78 ۲ ۲ 7 

5 Financial Reporting & Fraud 98 61 ۲۳ 1 1۳ 

6 Financial Statement Analysis 84 59 16 ۲ 7 

7 Finance & Capital Markets 94 ۲6 5۳ 4 11 

8 Ethics & Laws 5۲ ۳8 7 1 6 

9 Research Methods ۳6 10 ۲۲ 1 ۳ 

10 Statistics & Mathematics ۲۲ 5 1۲ 1 4 

11 Current Issues in Accounting 70 4۲ 14 ۲ 1۲ 

1۲ Public Accounting ۳0 18 8 0 4 

1۳ Economic 18 10 4 1 ۳ 

14 Others ۲5۲ 149 47 1۲ 44 

 156 39 272 660 1.127 کل
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-های فعلی مقطع کارشناسی ارشد حسابداری )مصوب وزارت عتف( با خوشهدر گام دوم تصمیم بر این گرفته شد که به انطباق سرفصل

های الزم پیشنهاد شود. گام دوم در دو بخش های برتر پرداخته شده و اصالحات، حذفیات و جایگزینیهای اصلی دروس در دانشگاه

 جهت داده شد:

های فعلی ها و انطباق آنها با سرفصلتک خوشهی اصلی، به بررسی تکخوشه 1۳کدام از در بخش اول به منظور از قلم نیفتادن هیچ

ها باشد های فعلی، درسی وجود دارد که قابل انطباق با هر یک از این خوشهوزارت علوم پرداخته شد تا مشخص شود که آیا در سرفصل

های آن درس با دروس آن خوشه نیز مورد د یک درس قابل انطباق با هر خوشه، میزان شباهت )انطباق( سرفصلیا خیر؟ در صورت وجو

بررسی قرار گرفته است. همچنین در صورت عدم وجود یک درس قابل انطباق با هر خوشه، درس جدیدی برای جایگزین شدن پیشنهاد 

 شده است. 

 

 

 

های فعلی وزارت علوم به صورت جزئی بررسی شد تا اصالحات و حذفیات هر در سرفصل هادر بخش دوم از گام دوم، تک تک درس

دانشگاه برتر الگو گرفته شد و هم تالش شد تا کمبودها و نواقص موجود در  50های کدام مشخص شود. برای این منظور هم از درس

های اخیر در نظر ساتید، دانشجویان و فارغ التحصیالن طی سالها با توجه به شرایط داخلی کشور و بازخوردهای دریافتی از ااین سرفصل

قرار داده شد. گروه الف مربوط به دروسی است که  بیا  الفی این بخش این شد که هر درس در یکی از دو گروه گرفته شود. نتیجه

داده شده است. بر همین اساس یک  های آنها نیاز به اصالح دارد. گروه ب مربوط به دروسی است که پیشنهاد به حذف آنهاسرفصل

 نیز اضافه شده است که دروسی را به منظور جایگزین شدن به جای دروس حذف شده در گروه ب پیشنهاد داده است.  جگروه 

 ارائه شده و مورد بررسی و تأیید کمیته ریزی گروه حسابداری وزارت عتفی برنامهکمیتهبه گزارش هر دو بخش از گام دوم کار نیز 

صفحه( از ارائه مجدد آن در این بخش خودداری شده و صرفاً به ارائه یک  40مذکور قرار گرفته است که به دلیل طوالنی بودن )حدود 

 جدول مربوط به بخش اول و یک جدول نیز مربوط به بخش دوم از گام دوم کار، بسنده شده است:

 گام دوم(( )بخش اول از 9ای از نتیجه بررسی خوشه شماره )نمونه

Research Methods (۳6) ها(:)فراوانی بین دانشگاه  ی خارجینام خوشه  

های فعلی وزارت علوم آیا درسی)هایی( در سرفصل

وجود دارد که به این خوشه تعلق داشته باشند؟ در 

 صورت وجود، نام درس)ها( را ذکر کنید.

 بله

 روش تحقیق پیشرفته
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 بندیبند دو، گروهدر صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال 

های دروس )الف، ب و ج( و میزان شباهت آنها به درس

ی خارجی )در قالب کم، متوسط و زیاد( را قید خوشه

 کنید.

 گروه: الف 

 کم

ی های خوشهدر صورت شباهت متوسط یا کم با درس

ی ی خوشههاخارجی در بند دو، نام دروس یا سرفصل

های فعلی اضافه سرفصلکنید به خارجی که پیشنهاد می

 شوند را قید کنید.

عالوه بر انتخاب حداقل یک کتاب مفید و جامع در این زمینه و ارجاع آن به دانشجو 

ای نیز پیشنهاد شد تا برای توضیح و تفهیم آنها به های جداگانهبرای مطالعه، سرفصل

 ود.طور کاربردی در طول ترم توسط استاد درس، زمان کافی اختصاص داده ش

 ی خارجی:دروس خوشه
Quantitative Research Methods in Accounting - Research Design and 

Qualitative Research Methods - Academic Research in Accounting - 

Plagiarism Awareness Module - Applied Quantitative Research in 

Accounting and Finance - Qualitative Research Methods. 
در صورت منفی بودن پاسخ به سؤال بند دو، نام دروس 

کنید ی خارجی که پیشنهاد میی خوشههایا سرفصل

 های وزارت علوم قرار بگیرد را قید کنید.جزو سرفصل

 

 

 

 ای از یک درس پیشنهادی جدید در گروه ج )بخش دوم از گام دوم(نمونه

 گذاریسرمایهها و مدیریت تئوری نام درس:

 پایه نوع درس )پایه، تخصصی، اختیاری(:

 ج گروه درس:

 1 -ج  زیرگروه درس:

های مالی و نحوه برای ورود به بازار سرمایه، افراد باید حداقل دانش معقولی از اطالعات حسابداری و صورت دالیل قرار گرفتن در این گروه:

ارشد حسابداری که دانش مورد نیاز ورود به بازار سرمایه را تجزیه و تحلیل آن داشته باشند. یک کارشناس 

گذاری و بازدهی استفاده های شغلی، سرمایهباشد باید بتواند از دانش خود در راستای ایجاد فرصتدارا می

ری گذاکند. بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات بازار سرمایه، نحوه تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و اصول سرمایه

  رسد.ضروری بنظر می

 های کتابی باشد.سازیشود مطالب این درس بصورت کامالً کاربردی و نه بصورت مدلپیشنهاد می

 Finance & Capital Markets ی مشابه در دروس التین:نام خوشه

ی التین که نام دروس مهم در خوشه

 حاوی مطالب جدید هستند:

Applied Foundations of Finance - Accounting and Capital Markets - Behavioural Finance 

and Decision Making - Capital Markets Regulation - Current Issues in Empirical Finance - 

Fundamental Analysis for Investors, Managers and Entrepreneurs - Information Technology 

in Finance - Investment Principles - Investments and Portfolio Management - Accounting 
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and Capital Markets - Asset Pricing - Behavioral Finance - Capital Markets Regulation  - 

Corporate Finance Analysis and Decisions - Principles of Finance. 
 

 های زیر باشد:شود درس جدید حاوی سرفصلپیشنهاد می صالحات مورد نیاز:شرح ا

 .مبانی و ماهیت دانش مالی، نقش و اهمیت حسابداری در بازار سرمایه 

  ،انواع بازار سرمایه شامل بازار نقد )بورس، فرابورس و پایه(، بازار بدهی، بازار اختیار معامله، بازار آتی

گذاری در سهام، آشنایی با سرمایه -و قواعد و مقررات هر کدام از بازارها   ETFبازار تبعی و بازار 

 گذاری.های سرمایهاوراق بدهی، اوراق مشتقه و صندوق

 گذار در بازار سرمایه ایران و گلچینی از مهمترین قوانین و دستورالعملآشنایی با نهادهای اصلی قانون-

 و در پژوهش، کاربرد بیشتری دارند.های بورس اوراق بهادار تهران که در عمل 

 ( آشنایی با بازارهای مالی و ریزساختارهای بازارMicrostructures شامل هسته معامالت، تابلوهای )

گران، ناظر بازار، شیوه گران، معاملهها، تحلیلها، کارگزاریها و سبدگرداناصلی و فرعی، بازارگردان

 های اولیه، افزایش سرمایه و ...ر، عرضهگذاری در بازاانجام معامالت و سفارش

 های مدیریت آنگذاری و روشآشنایی با اصول تشکیل سبد سرمایه 

 آشنایی با اصول تابلوخوانی 

 بینی آینده آنآشنایی با تحلیل تکنیکال و شیوه ارزیابی روند حرکت قیمت سهام و پیش 

 گذاریهای سرمایهآشنایی با تحلیل بنیادی و تأثیر آن بر تصمیم 

 های مالی رفتاری و نحوه اثرگذاری آن بر بازار سرمایه،  تحلیل عوامل رفتاری، تئوری-آشنایی با مالی

سال اخیر در  10های های پژوهشگذاران در بازار مالی و  بررسی نتایجعمده اثرگذار بر رفتار سرمایه

  این حوزه

این درس پیشنهادی، جایگزین کدام 

 درس شده است؟

 گذارییری در مسائل مالی و سرمایهگتصمیم 

 

 

در گام سوم تالش شد تا نتایج بخش دوم از گام دوم مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و جداول مربوطه با جزئیات کامل و دقیق بازنویسی 

تکمیل این گام شوند. اصالحات، حذفیات و دروس جایگزین پیشنهادی، در گام سوم بصورت مبسوط تشریح شدند. همچنین پس از 

واحدی( شده و تقسیم بندی جدیدی برای این منظور ارائه  ۳۲) حسابداری ارشد کارشناسی مقطع دروس بندی اقدام به بازنویسی تقسیم

شد )بر مبنای دروس پایه، تخصصی، اختیاری و جبرانی برای هر دو حالت پژوهش محور و آموزش محور(. نتیجه این گام نیز پس از ارائه 

 ریزی گروه حسابداری وزارت عتف، طی چندین نوبت مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت.ه کمیته گسترش و برنامهشدن ب

ریزی گروه حسابداری وزارت عتف  مورد تأیید قرار گرفت، در گام چهارم پس از اینکه نتایج گام سوم توسط کمیته گسترش و برنامه

مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری پرداخته شد )دفترچه حاضر(. نتایج گام چهارم  های اصالح شدهبه تدوین دفترچه جدید سرفصل
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مورد تأیید نهایی  1۳99نیز طی چندین نوبت توسط کمیته مذکور مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت و نهایتاً نسخه حاضر در اسفند ماه 

 کمیته قرار گرفت.

 قرار گرفته و موجبات رشد و ارتقای رشته حسابداری را فراهم آورد.امید است نتایج این تالش مورد قبول حضرت حق 

 


