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 مقدمه -1-1
در  اطالعات مالی و تحلیلتجزیه زبان تجارت در ثبت و  عنوانبهتغییر سریع محیط پیرامون ما باعث شده تا حسابداري 

بر اساس اطالعات جهت توزیع مناسب منابع ضروري به نظر  موقعبهدقیق و  گیريیمتصمگوناگون پیچیده گردد.  يهامؤسسه

ترین هنگامی به به ياحرفهگفت در چنین وضعیتی اشخاص  توانیممداوم در حال تغییر است و  طوربه. پیکره دانش رسدیم

حیت فنی و که صال ياگونهبهیک حسابدار باید وسیع باشد  يهاآموختهکه مفاهیم پایه را بیاموزند. دامنه  بینندیمشکل آموزش 

 یخوبهبو توانایی تحلیل به دست آورد تا اینکه بتواند وظایف خود را در محیطی پیچیده و در حال تغییر  نمودهکسب  ياحرفه

 به انجام رساند.

 

 تعریف -1-2
دست است که  هایییستگیشاکه شامل  بوده ايحرفهو  یفن یآموزش عال يهارشتهاز  یکی اپیوسته حسابداريکارشناسی نرشته 

 .باشدیم یرپذامکان ،که در این برنامه لحاظ شده یو عملدروس نظري آموزش از طریق  هاآنیافتن به 

 

 هدف -1-3
 هاي مالی، گزارشگري مالیصورت بتواند یو عمل نظري يهاآموزهکه با استفاده از نیروي انسانی است  یتترب ،این دورههدف 

بتواند  یننهمچ د.نائل گرد ینیو کارآفر یبتواند به سطوح خوداشتغال یاکند را تهیه  عمومی و حسابرسی ،در واحدهاي اقتصادي

 یند:نمانقش یفايا یرز هايینهدر زم

 هاي مالیو تهیه صورت ربوطهمدفاتر سازمان و اسناد و مدارک ، هابندي و نگهداري حساب، طبقهثبت -

 هاي خصوصی و عمومیو بودجه بخش تأمین مالی ،جریان نقدي تهیه -

 هاي سازمانگذاريهاي اقتصادي و سرمایههمکاري در مدیریت فعالیت -

 کنندگان و کارکنان سازماننگهداري حساب و پاسخگویی به مشتریان، تأمین -

میمات کالن و ـبراي اتخاذ تص یازمانـسبرونو  یسازماندرون ازـیموردنهاي العات و گزارشـو ارائه اط لیلـو تحزیه ـتج -

 هاي جاري و روزمرهگیرياستراتژیک یا تصمیم

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 ستمیس .باشدیم ریناپذاجتنابموضوعی  يهايریگمیتصمبه اطالعات صحیح در زمان  مؤسساتو  هاسازمان روزافزوننیاز 

اید کیفیت ب ازلحاظحسابداري  اطالعات سیستم اطالعات مدیریت است. يهارمجموعهیز نیترمهماطالعات حسابداري یکی از 

و   هاشرکتدر سازمان و  حسابداريو ضرورت اهمیت  مهم از آن استفاده شود. يهايریگمیتصمباشد که در زمان  ياگونهبه

و سایر مشاغل  هاسازماناطالعات براي توسعه پایدار دولت و  و تحلیلتجزیه اطالعات دقیق مالی،  يآورجمعآن در  ریتأث

 براي رسیدن به موفقیت وکارهاکسب اکثر .شودیمحسابداري گزارش  يهانظامتوسط  معموالًمالی  اطالعات اهمیت زیادي دارد.

 .باشدیمدر حال رشد  وکارکسببه یک مدیریت صحیح مالی احتیاج دارند. حسابداري از موارد بسیار مهم و اصلی در 
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5
 دروس مرتبط توانایی

 گذاريسرمایه، حسابداري صندوق هاسیستم مالی شرکت طراحی سیستم حسابداري و کدینگ

 هاي مالی تلفیقیهاي مالی و صورتتهیه صورت

 ،1 گذاري، حسابداري مالی پیشرفتهحسابداري صندوق سرمایه

، ، حسابداري خدمات خاص2حسابداري مالی پیشرفته 

 ي موارد خاصرحسابدا

درون و  یازموردنمالی  يهاگزارشتهیه انواع 

 یسازمانبرون

، حسابداري خدمات مالی نویسیمکاتبات تجاري و گزارش

 حسابداري مالیگذاري، حسابداري صندوق سرمایه خاص،

 ، مباحث جاري2و  1حسابداري بخش عمومی  ،2و  1 یشرفتهپ

 . حسابداري موارد خاصدر حسابداري

 گذاريهاي مختلف سرمایهروش و تحلیلتجزیه 
 بازار پول و ،2 یمال، گذاري در بورس اوراق بهاداریهسرما

 سرمایه

 کلیه دروس تخصصی هاي مالیصورت و تحلیلتجزیه 

 کلیه دروس تخصصی هاي مالی و مالیاتیمشاوره

ها و شرکت ،مؤسساتکلیه ) حسابرسی و بازرسی مالی

 (هاسازمان

حسابداري  ، حسابرسی داخلی،2 یحسابرس و 1 حسابرسی

 2و  1بخش عمومی 

 انبارداريهاي روش هاي علمیطبق روش داريانبار

 تنظیم و کنترل بودجه دولتی تنظیم بودجه

 2 یمال، حسابداري ابزار و عقود مالی اسالمی هاي تأمین مالیروش و تحلیلتجزیه 

 حسابداري مدیریت، حسابداري خدمات خاص شدهتمام بهايمحاسبه 

 

 قابل احرازمشاغل  -1-6
 دروس مرتبط شغل

 دولتی بودجه و کنترلتنظیم – 2و  1عمومی  بخش حسابداري  حسابدار بخش عمومی

 داخلی حسابرسی، 2و  1 حسابرسی حسابرس

 تجاري و غیرانتفاعی مؤسساتو  هاشرکت حسابدار

، ، حسابداري خدمات خاص2 یمال، 2و  1 یشرفتهپحسابداري 

مباحث جاري در حسابداري، حسابداري ابزار و عقود اسالمی، 

گذاري، موارد خاص در حسابداري، حسابداري صندوق سرمایه

 هاسیستم مالی شرکت

 حسابداري مدیریت، حسابداري خدمات خاص شدهتمام بهايکارشناس 

 هاگذاريسرمایهامور مشاور مالی و 

بازار پول ، 2مالی ، بهادارگذاري در بورس اوراق درس سرمایه

حسابداري ابزار و عقود اسالمی، حسابداري صندوق ، و سرمایه

 گذاريسرمایه

 و حسابداري بخش عمومی تنظیم و کنترل بودجه دولتی بودجهکارشناس 

 هاي انبارداريروش انبارکارشناس 
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2دوره کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

ساعت  16و هر واحد درس نظري معادل  استی دروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درس امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل در نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 د.باشنیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 مرتبطکاردانی  آموختگاندانش -الف

 ورودي قبولی در آزمون -ب

 جسمانی و سالمت شرایط عمومی دارا بودن -ج

 

 ساعت(واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب  -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 46 784 65تا  25 68 49 نظري

 75تا  55 54 912 75تا  35 32 23 عملی

 111 111 1696 111 111 72 جمع

 
 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  واحد تعداد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 جبرانی )بدون احتساب(

 9 9 9 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 8 11 5 پایه

 47 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 حسابداريکارشناسی ناپیوسته رشته  دوره جبرانی جدول دروس -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 32 32 3 2 یمالحسابداري  1

   64 32 32 3 2بهایابی  2

   64 32 32 3 2هاي حسابداري شرکت 3

   64 32 32 3 1هاي حسابداري شرکت 4

   64 32 32 3 1بهایابی  5

   64 32 32 3 1حسابداري مالی  6

   64 32 32 3 1مالی  7

   64 64 1 2 کارگاه حسابداري 8

   - - - 23 جمع

 گروه یرمد با نظربا کاردانی غیر مرتبط  شدگانیرفتهپذفوق به  مربوطه، دروس مقررات یرساو  آموزشی نامهیینآبا رعایت  *

 .ارائه شود

 .ارائه شودنیمسال اول و دوم  حداکثر بایستیمدروس جبرانی،  *

 

 جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداري -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

2 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32   

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «منابع اسالمیآشنایی با »
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع
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 حسابداريرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  عمومی مهارتجدول دروس  -2-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازهم ن نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 وکارکسبمدیریت  1

   48 32 16 2 مجازيبازاریابی  2

   - - - 2 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  2* گذراندن  

 

 حسابداريرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  پایه دول دروسج -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 ریاضی کاربردي 1

   48 1 48 3 آمار و احتماالت 2

  يکاربرد یاضیر 32 1 32 2 تحقیق در عملیات 3

   128 1 128 8 جمع

 

 حسابداري رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  تخصصیجدول دروس  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 اقتصاد کالن 1

   64 32 32 3 حسابداري مدیریت 2

   64 32 32 3 1حسابداري مالی پیشرفته  3

 64 32 32 3 2 سابداري مالی پیشرفتهح 4
حسابداري 

 1 یاتمال
 

   64 32 32 3 مباحث جاري در حسابداري 5

   64 32 32 3 1حسابرسی  6

  1 یحسابرس 64 32 32 3 2حسابرسی   7

  2حسابرسی  48 32 16 2 حسابرسی داخلی 8

   48 32 16 2 کنترل بودجه دولتی تنظیم و 9

 64 32 32 3 1حسابداري بخش عمومی  11
تنظیم و کنترل 

 بودجه دولتی
 

 64 32 32 3 2حسابداري بخش عمومی  11
حسابداري 

 1 یعمومبخش 
 

   64 32 32 3 2مالی  12

 2مالی   81 64 16 3 گذاري در بورس اوراق بهادارسرمایه 13
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   48 32 16 2 بازار پول و سرمایه 14

   48 32 16 2 زار و عقود مالی اسالمیبحسابداري ا 15

   32 1 32 2 زبان تخصصی 16

   48 32 16 2 الیم نویسیمکاتبات تجاري و گزارش 17

 241 241 1 2 کارآموزي 18
 51گذراندن 

 واحد درسی
 

   1216 736 481 47 جمع

 

 حسابداري رشتهدوره کارشناسی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 یازهم ن نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 حسابداري خدمات خاص 1

   48 32 16 2 گذاريسرمایهحسابداري صندوق  2

   48 32 16 2 يانباردارهاي روش 3

   48 32 16 2 بررسی موارد خاص در حسابداري 4

   48 32 16 2 موارد خاصحسابداري   5

   48 32 16 2 هاسیستم مالی شرکت 6

   144 96 48 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6* گذراندن 
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 حسابداريرشته دوره کارشناسی ناپیوسته  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-7
 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 اقتصاد کالن 1

  48 32 16 2 دولتی تنظیم و کنترل بودجه 2

  48 32 16 2 بازار پول و سرمایه 3

  48 1 48 3 آمار و احتماالت 4

  64 32 32 3 1 حسابداري مالی پیشرفته 5

  - - - 2 یک درس مهارت عمومی 6

7 
 درس از گروه درسی یک

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  32 32 1 1 1 ورزش 8

  - - - 18 جمع

 

 

 دومنیمسال  -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 ریاضی کاربردي 1

 1 یشرفتهپحسابداري مالی  64 32 32 3 2حسابداري مالی پیشرفته  2

  64 32 32 3 1 یحسابرس 3

 لتیدو بودجه و کنترلتنظیم  64 32 32 3 1عمومی بخش حسابداري  4

  48 32 16 2 زار و عقود مالی اسالمیبحسابداري ا 5

  48 32 16 2 درس اختیاري 6

7 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32  

  - - - 18 جمع
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 سومنیمسال  -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 ریاضی کاربردي 32 1 32 2 تحقیق در عملیات 1

 1عمومی  بخش حسابداري 64 32 32 3 2عمومی  حسابداري بخش 2

  81 64 16 3 گذاري در بورس اوراق بهادارسرمایه  3

  64 32 32 3 2مالی  4

 1 یحسابرس 64 32 32 3 2 حسابرسی 5

  48 32 16 2 درس اختیاري 6

7 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32  

  - - - 18 جمع

 

 

 چهارمنیمسال  -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  64 32 32 3 مباحث جاري در حسابداري 1

  64 32 32 3 حسابداري مدیریت 2

  48 32 16 2 مالی یسینوگزارشو  تجاري مکاتبات 3

 2 یحسابرس 48 32 16 2 حسابرسی داخلی 4

  32 1 32 2 زبان تخصصی 5

  48 32 16 2 درس اختیاري 6

 واحد 51گذراندن  241 241 1 2 کارآموزي 7

8 
 یک درس از گروه درسی

 «یمنابع اسالمآشنایی با »
2 32 1 32  

  - - - 18 جمع
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 فصل سوم: سرفصل دروس
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 Applied mathematics - درس ریاضی کاربردي -3-1
 نوع درس: پایه

 - :نیازیشپ

 - هم نیاز:

 شناخت ماتریس و انتگرال و کاربرد آن در دروس تخصصی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
نان خواص دترمی -دترمینان -هایسماتراعمال روي -انواع ماتریس-ماتریس: تعریف ماتریس

 حل دستگاه معادالت خطی با روش معکوس ماتریس، کرامر و حذفی -معکوس ماتریس -
8 - 

2 
 -ايزنجیره مشتق -مرتبه اول و دوم یجزئمشتقات -تعریف توابع دو متغیره :یرهدومتغتوابع 

 روش الگرانژ() یدمقهاي اکسترمم -یرهدومتغهاي توابع اکسترمم
11 - 

 - 6 انتگرال معین -هاي انتگرالفرمول-انتگرال نامعین -انتگرال: تعریف تابع اولیه  3

 - 8 روش تجزیه به کسرهاي ساده -جزبهروش جز  -تغییر متغیر روش گیري:انتگرال يهاروش 4

5 
ائل کاربرد انتگرال در مس-انتگرال در محاسبه سطح زیر یک منحنی کاربرد کاربرد انتگرال:

 مالی
4 - 

6 

حل  -مثال از معادله دیفرانسیل در مسائل مالی -معادله دیفرانسیل: تعریف معادله دیفرانسیل

م حل معادله دیفرانسیل مرتبه دو -کامل( –خطی -جدایی پذیراول )معادله دیفرانسیل مرتبه 

 خطی همگن با ضرایب ثابت

12 - 

 جمع

 
48 - 

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب
 در دروس تخصصی و دیفرانسیل و انتگرالماتریس  کارگیريبهتوانایی 

 

 حداقل سه منبع فارسی و خارجی() یشنهاديپمنابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 آهنگ قلم  کرایه چیان یمحمدعل 2 یعمومریاضیات 

 1398 کانون پژوهشانتشارات   جواد کاظمی میعمو ریاضی توصیف با گامبهگام

     

 

 

 

  

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس() یآموزشاستانداردهاي  -د

 مدرس يهایژگیو

 سال تدریس مرتبط 3حداقل  باتجربه یا مربیبا مرتبه مدرس  حداقل کارشناس ارشد ریاضی
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر،  4در  5/1ت بورد ی، واعدد 1ز استاد یعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 انهیدئو پروژکتور، رایو
 

 روش تدریس و ارائه درس

 شودیممثال و تمرین و تکرار توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام  -پرسش و پاسخ-مباحثه
 

 درس روش سنجش و ارزشیابی

 (ترمیانپاو  ترمیانمآزمون کتبی )
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 Statistics and Probability Lessons - درس آمار و احتماالت -3-2

 نوع درس: پایه

 -نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

کسب مهارت الزم در محاسبات و تجزیه و تحلیل بحث آمار و  هدف کلی درس:

 احتماالت در دروس تخصصی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
ــلی،  ــیفی: مقدمه و مفاهیم اص ــاخ آمار توص ــاخ مرکزي،  هايش پراکندگی و  هايش

 نمودارها
5 - 

 - 3 شمارش، جایگشت و ترکیبشمارش و ترکیبات: اصول  2

 - 6 احتمال: فضاي نمونه، پیشامد؛ تابع احتمال و قوانین احتمال 3

4 

متغیرهاي تصادفی: تعریف متغیرهاي تصادفی گسسته و پیوسته، تابع احتمال و تابع چگالی 

احتمال، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی و واریانس، تابع توزیع توأم، ضریب همبستگی و 

 مولد گشتاور تابع

11 - 

5 
منفی،  ايدوجمله ،ايدوجملهخاص: توابع احتمال یکنواخت، برنولی،  هاياحتمالتوزیع 

 tدو و -پواسون و توابع چگالی احتمال یکنواخت، نمایی، نرمال، خی
11 - 

6 
: فاصله اطمینان توزیع نرمال، قضیه حد مرکزي، فاصله اطمینان براي میانگین ايفاصلهبرآورد 

 تفاضل میانگین دو جامعه، فاصله اطمینان براي واریانس جامعه و نسبت دو واریانس و
8 - 

7 
آماري: آزمون فرض براي میانگین توزیع نرمال، آزمون فرض دو طرفه و  هايفرضآزمون 

 آزمون فرض واریانس جامعه
6 - 

 - 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
دانشجو پس از فراگیري این درس، توانایی محاسبات مربوط به احتماالت و متغیرهاي تصادفی و برآوردهاي رود انتظار می

 .اي و آزمون فرض را در دروس تخصصی دارا باشدفاصله

 

 فارسی و خارجی( حداقل سه مورد منبع)منابع درسی پیشنهادي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 شرح - نادر نعمت الهی احتماالت مهندسیآمار و 

 1394 آزاده - مسعود نیکوکار و بهمن عرب زاده آمار و احتماالت کاربردي

 1393 آستان قدس رضوي - جواد بهبودیان آمار و احتمال مقدماتی

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 هاي مدرسویژگی

 سال را دارا باشد. 3کارشناسی ارشد ریاضی و داراي سابقه تدریس دروس ریاضی در دوره کاردانی حداقل به مدت حداقل 

 

 درس موردنیازمساحت و تجهیزات و وسایل 

 و ویدئو پروژکتور باشد. وایت بوردباشد و داراي  4×5ابعاد  حداقلکالس داراي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان.ارائه تعاریف و مثال
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسی مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 Operations Research - تحقیق در عملیات درس -3-3
 نوع درس: پایه

 اضی کاربرديی: رنیازیشپ

 -هم نیاز: 

هاي روش یريکارگبهو  يسازمدلبا  هاناهاي حل مسائل مدیریتی در سازمهدف کلی درس: آشنایی و بیان مفاهیم و شیوه

 ریاضی

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 ها، کلیاتی درباره تحقیق در عملیات و کاربردهاي آنتعریف، ویژگی 1

و  گذاريمسائل واقعی )نیروي انسانی، مواد، تولید، سرمایه يسازمدلریزي خطی و برنامه 2

)... 
6 - 

 - 6 ریزي خطی به روش ترسیمی و سیمپلکسبرنامه 3

ی و تحلیل ه ثانویه و بررسئله، تفسیر اقتصادي مسلئایجاد مسنحوه ساخت و و مسائل ثانویه  4

 له اولیه و ثانویهئجداول نهایی مس
5 - 

 - 5 هاتحلیل حساسیت، مفاهیم و روش 5

 - 4 در اشکال ساده و مرکب ونقلحمل يسازمدل 6

 - 4 هاي حل مسئله تخصی معرفی مسئله تخصی  و روش 7

 - 32 جمع

 

 مورد انتظار یو تخصصعمومی  يهامهارت -ب
 هاي ریاضیروش یريکارگبهسازي و آشنایی با مدل

 

 حداقل سه منبع فارسی و خارجی() یشنهاديپمنابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (جلد اول) یاتعملتحقیق در 

 ،محمدرضا مهرگان

 محمود بهروز دري،

 صارمی

 1396 سمت 

 1398 سمت  عادل آذر (1) اتیدر عمل قیتحق

 یزيربرنامه: اتیدر عمل قیبا تحق ییآشنا

 حیو با اعداد صح ایپو ،یخط
 طه حمدي

محمدباقر 

 بازرگان

مرکز نشر 

 دانشگاهی
1387 

 1399 کتاب دانشگاهی  محمدرضا مهرگان پژوهش عملیاتی

 تحقیق در عملیات پیشرفته
لعیا الفت، رضا جاللی، 

 فرزانه خسروانی
 1391 مهکامه 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

21 

 شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس() یآموزشاستانداردهاي  -د

 هاي مدرسویژگی

 3سال در زمینه شغلی مرتبط و  3حداقل  باتجربه یا مربیبا مرتبه مدرس  یا مدیریت صنعتیحداقل کارشناس ارشد ریاضی 

 سال تدریس مرتبط
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر،  4در  5/1ت بورد ی، واعدد 1ز استاد یعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54مساحت کالس با 

 انهیدئو پروژکتور، رایو
 

 روش تدریس و ارائه درس

 شودیمحل تمرین و ارائه گزارش توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام  .، مثال و تمرین و تکرارتوضیحی
 

 درس ارزشیابی روش سنجش و

 و عملکردي( ترمیانپاو  ترمیانم)آزمون کتبی 
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 Macro Economicd - اقتصاد کالن درس -3-4

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

طالعه م متوسط دستمزد نیروي کارگران شاغل در کل اقتصاد،سطح  سطح تولید کل اقتصاد، و تحلیلتجزیه هدف کلی درس: 

 ها در کل اقتصادسطح قیمت

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
و  کل عرضه تراوش،، یقتزر ،اندازپس گذاري،یهسرما ملی، یدتول اقتصاد کالن، درآمد ملی،

 اقتصادعدم تعادل در  تقاضاي کل،
4 - 

2 
 و درآمدي ، مخارجافزودهارزشبه سه روش  (GNP)تعریف و محاسبه تولید ناخال  ملی 

 هاي مرتبط با تولید خال  ملیشاخ 
8 - 

3 
هاي تعدیل ها، روشها، کاربردهاي شاخ  قیمتانواع شاخ  قیمتها،تعریف شاخ  قیمت

 هاي ملیحساب
6 - 

4 
قاضا ت مؤثرو ضریب تکاثر عوامل  یچهاربخشهاي دو و سه و مدلتعیین درآمد ملی تعادلی در 

 خودکار هايکنندهیتتقو، شکاف رکودي و تورمی، هادر مدل
6 - 

5 

هاي گذاري، معیارهاي ارزیابی طرحبر سرمایه مؤثرگذاري، عوامل تعریف سرمایه و سرمایه

نز(، معیار کالسیک ارزیابی نظریه کی) يگذارنهایی سرمایه ییکار آگذاري، معیار سرمایه

 گذاريسرمایه

3 - 

6 

چگونگی پیدایش پول، بانک و بانک مرکزي، وظایف پول و وظایف بانک مرکزي، تعاریف 

پول و شبه پول و نقدینگی، مکانیزم ایجاد پول توسط سیستم بانکی، ضریب افزایش پول، 

 سیاست پولی و ابزار آن

6 - 

7 

 و جدید( هاها، کینزيکالسیکآن )تقاضاي پول و سه نظریه 

 : )تعریف، استخراج، شیب، نقاط داخل و خارج، انتقال(ISکاال تابع  در بازارتعادل 

 : )تعریف، استخراج، شیب، نقاط داخل و خارج، انتقال(LMکاال تابع  در بازارتعادل 

 IS-LMپولی و مالی در مدل  هايیاستس

6 - 

8 

 کاهش بیکاريهاي بیکاري و انواع آن، راه

 تورم، علل ایجاد تورم، پیشگیري از تورم

 از دیدگاه فریدمن بلندمدتمدت و هاي کوتاهمنحنی فیلیپس، منحنی

6 - 

9 
 بی(الملل )مزیت مطلق و مزیت نسهاي اصلی تجارت بینالملل، تئوريعلل توجه به تجارت بین

 و اجزاي آنها هاي تعیین نرخ ارز، تراز پرداختنرخ ارز، انواع نظام
3 - 

 - 48 جمع

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 مورد انتظار یو تخصصهاي عمومی مهارت -ب
 سطح تولید کل اقتصاد و تحلیلتجزیه  توانایی

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی) پیشنهادي درسی بعامن-ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 تابان  روزبهان محمود 1تئوري اقتصاد کالن 

 1397 نور علم  نادر مهرگان اقتصاد کالن

 1391 نور علم  کرد بچهحمید  اقتصاد کالن

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال تدریس درس 3در زمینه شغلی مرتبط و سال  3حداقل  باتجربه اقتصادارشد  یحداقل کارشناس

 

 وسایل موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و

متر،  4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 انهیپروژکتور، را دئویو

 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحی، مثال و تمرین و تکرار حل مسئله

 شودیمحل تمرین و ارائه گزارش توسط دانشجویان و پرسش و پاسخ تحت نظارت مدرس انجام 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانپاترم و یانمآزمون کتبی 
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 Management Accounting - حسابداري مدیریت درس -3-5
 یتخصص درس:نوع 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 بها، حجم فعالیت و سود و تحلیلتجزیه گیري و انجام تصمیم ایجاد تواناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

  4 تعاریف و مبانی حسابداري مدیریت 1

 12 8 تفاضلی شدهتمامبهاي  و تحلیلتجزیه  2

 4 4 حسابداري سنجش مسئولیت 3

 4 4 گذاري انتقاالت داخلیقیمت 4

 4 4 سود ناخال  و تحلیلتجزیه  5

 2 2 هاي ارزیابی عملکرد: ارزیابی متوازنروش 6

 2 2 (TQM) مدیریت کیفیت جامع 7

 4 4 یابی بر مبناي هدفهزینه 8

 32 32 جمع

 

 مورد انتظارهاي عمومی و تخصصی مهارت -ب
 کیفیت جامع و کنترلمسئولیت  و سنجشتفاضلی  شدهتمامبهاي  و تحلیلتجزیه توانایی در 

 اي و نظم و صداقترعایت اخالق حرفهدرک مسائل جدید، دقت در محاسبات، 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 حسابداري مدیریت
 ایرج نوروش، بیتا مشایخی،

 فریما نوروش
 1394 صفار 

 1399 ترمه  دارابی رؤیا نوین حسابداري مدیریت هايتکنیک

 مبانی حسابداري مدیریت
 ،یونس بادآور نهندي

 ، اکبر کنعانیزاده فرج اصغرعلی
 1395 ترمه 

 1392 ترمه  سورن آبنوس  3حسابداري صنعتی 

 1395 ترمه  پشتی رودفریدون رهنماي  هدفیابی هزینه

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار تخصصی و تجربی 3را بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري، حسابداري مدیریت و دا

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر،  4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

، ورسیهاي بشرکت مالی نمونه يهاگزارشهاي مالی نمونه، ، صورتیمرتبط مال افزارنرماینترنت،  انه،یپروژکتور، را دئویو

 یسازماندرونمالی  يهاگزارشو  نمونه یتوضعصورت
 

 روش تدریس و ارائه درس

بط براي الیف مرتـدر کالس و تعیین تک هاي کاربرديالـتعاریف و مث یحی باـتوض رین و ارائه گزارشـحل تم یحی،ـتوض

 و مشارکت دانشجویان در ارائه مطالب و پروژه.یادگیري و تمرین بیشتر 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

با  در راستاي تکمیل مطالب سرفصل شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 Accounting 1  Financial Advanced- 1 پیشرفتهحسابداري مالی درس  -3-6

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

ی برخانجام ثبت حسابداري و گزارشگري مالی  توانایی یجادا هدف کلی درس:

 المنفعههاي عامفعالیت کاال وهاي فروش از روش

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 6 حسابداري شعب )شعب متمرکز( 1

2 
هاي مالی واحد تجاري خارجی و مســائل مربوط به برگردان صــورت حســابداري شــعب

 خارجی
6 6 

 6 6 حسابداري فروش اقساطی 3

 4 4 هاي مختلفها و قسمتبرمبناي بخشري گزارشگ 4

 8 8 ها(ـ سمن هاغیرانتفاعی )خیریه مؤسساتحسابداري  5

 2 2 هاارزیابی داراییتجدید  6

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
، ؤسساتمو  اقساطی و شعب خارجی درفروش)توانائی انجام ثبت حسابداري و گزارشگري مالی مباحث تکمیلی حسابداري 

 اياخالق حرفه رعایتدرک مسائل جدید، دقت در محاسبات و  -ها(هاي مختلف و تجدید ارزیابی داراییبخش

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1379 ترمه  حسن همتی 1حسابداري پیشرفته 

 1389 ترمه  شکراله خواجوي، امین ناظمی 1حسابداري پیشرفته 

 1 یشرفتهپ يحسابدار
و  زاده صفر ینمحمدحس

 یعیافسانه رف
 1399 سازمان حسابرسی 

 1حسابداري پیشرفته 
غالمحسین اسدي، 

 محمدمهدي نادري
 1395 سمت 

هاي راهنماي تهیه و تنظیم صورت

 مالی واحدهاي غیرانتفاعی
 1391 اطالعات  حسابرسی مفید راهبر

 

 عملی نظري 

 1 2 واحد تعداد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه کار تخصصی  3، حسابرسی ، حسابداري مدیریتحسابداري کارشناسی ارشد بودن حداقل مدرک تحصیلیدارا  

 و تجربی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر،  4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 مرتبط هاي مالی و سند و دفاتر، صورتيهاگزارشو نمونه  یمرتبط مال افزارنرم اینترنت، انه،یپروژکتور، را دئویو
 

 روش تدریس و ارائه درس

ط هاي کاربردي در کالس و تعیین تکالیف مرتبتعاریف و مثال توضیحی با و ارائه گزارشحل تمرین، گفتگو  توضیحی،

 دانشجویان، مباحثه و مشارکت دانشجویان در ارائه مطالب و پروژه.یادگیري و تمرین بیشتر براي 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

با  در راستاي تکمیل مطالب سرفصل شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 Financial Advanced Accounting 2 - 2 پیشرفتهحسابداري مالی درس  -3-7
 تخصصی نوع درس:

 1 حسابداري مالی پیشرفته: نیازپیش

 - :هم نیاز

هاي مالی تلفیقی نحوه تنظیم و ارائه صورت توانایی درهدف کلی درس: 

 هاشرکت

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 6 انواع ترکیب تجاري و حسابداري آن 1

 6 6 در تاریخ تحصیل یمالی تلفیق يهاصورتطرز تهیه  2

 8 8 زمانی پس از تاریخ تحصیل در مقاطع یهاي مالی تلفیقطرز تهیه صورت 3

 4 4 یگروهدروننحوه برخورد با انواع معامالت  4

 4 4 و موارد مربوط یصورت جریان وجوه نقد تلفیق 5

 4 4 هاآنموارد خاص مربوط به انواع مالکیت و کنترل و تغییر  6

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
، یگروهوندرها و تهیه گزارشگرهاي تلفیقی، نحوه برخورد با انواع معامالت انواع ترکیب شرکت شناخت و اجراي توانائی در

 هاآنتهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و موارد خاص مربوط به انواع مالکیت و کنترل و تغییر 

 اي.صداقت و رعایت اخالق حرفهدرک مسائل جدید، دقت در محاسبات، 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 سمت  محمد رمضان احمدي 2 پیشرفتهحسابداري 

 2 پیشرفتهحسابداري 
موسی بزرگ اصل، حلیمه رحمانی، 

 امین ناظمی
 1393 سازمان حسابرسی 

 1389 ترمه  حسن همتی 2 پیشرفتهحسابداري 

 1389 ترمه  شکراله خواجوي، ابراهیم ابراهیمی 2 پیشرفتهحسابداري 

 1391 مهربان نشر  محمدرضا نیکبخت 2 پیشرفتهحسابداري 

 1393 گسترسخن  موسوي ناصر سیدمحمدجواد ساعی،  2 پیشرفتهحسابداري 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سابقه کار تخصصی  سال 3 و، حسابداري مدیریت ک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري، حسابرسیدارا بودن حداقل مدر

 و تجربی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

ار هاي بورسی، نمونه چارت و ساختشرکتهاي مالی نمونه، نمونه ، صورتیمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

 هاي اقتصادي.و بنگاه هاسازمانکنترلی در 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هانانمونه چارت و ساختار کنترلی در سازمکاربردي )هاي تعاریف و مثال توضیحی با حل تمرین و ارائه گزارش -توضیحی

س و و ...( در کال اجراشده تفاضلی شدهتمامبهاي  و تحلیلتجزیه هاي بر مبناي هدف، یابیهزینه، هاي اقتصاديو بنگاه

 در ارائه مطلب و پروژه. دانشجویانو مشارکت دادن  تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر
 

 وش سنجش و ارزشیابی درسر

 نظري: آزمون کتبی

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 Current topics in accounting - درس مباحث جاري در حسابداري -3-8
 تخصصی نوع درس:

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

هدف کلی درس: ایجاد توانایی دانشجویان در زمینه ثبت و گزارشگري 

 ي خاص در حسابداريرویدادهاي مربوط به حوزه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 6 یتورم حسابداري 1

 8 8 تملیک( شرطبهحسابداري قراردادهاي اجاره )اجاره  2

 6 6 ساخت امالک هايتلیحسابداري فعا 3

 8 8 حسابداري معادن و منابع طبیعی 4

 4 4 يبردارقبل از مرحله بهره يتجار يواحدها يحسابدار 5

 32 32 جمع

 

 و تخصصی مورد انتظار هاي عمومیمهارت -ب

بع ها و مناگذاريتوانایی در شناسایی، ثبت و گزارش آثار تورمی، قراردادهاي اجاره و اوراق سلف و منافع حاصل از سرمایه

 طبیعی

 ايها و محاسبات، درک مسائل جدید، نظم و صداقت و رعایت اخالق حرفهدقت در انجام فعالیت

 

 سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 سخنوران  وحید مال ایمنی، احمد خالقی بایگی حسابداري نفت و گاز

 1386 نگاه دانش  شکراله خواجوي، سید حسن حسینی حسابداري مباحث جاري در

 1395 مرندیز  زاده معینی، محسن زاده عباسمحمدرضا  مباحث جاري در حسابداري

 1397 ترمه  حسن همتی، هدي همتی حسابداري بررسی موارد خاص

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سی ارشد حسابداري شنا سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3 یا حسابرسی حداقل مدرک تحصیلی کار فوق و سال 

 تدریس
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 یتوضعصورتمالی نمونه،  يهاگزارشهاي مالی نمونه، ، صورتیمرتبط مال افزارنرم اینترنت، انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

 هاي بورسی(مانند شرکت) نمونه
 

 روش تدریس و ارائه درس

ملیک، ت شرطبهحسابداري تورمی، اجاره )هاي کاربردي تعاریف و مثال توضیحی با حل تمرین و ارائه گزارش -توضیحی

در کالس و تعیین تکالیف مرتبط  ها و ...(گذاري در سایر شرکت، نمونه سرمایهیتوضعصورت مالک وا ساختحسابداري 

 مشارکت دادن دانشجویان در ارائه مطالب و پروژه.براي یادگیري و تمرین بیشتر و 

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمنظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره و 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

  Auditing 1- 1 حسابرسیدرس  -3-9
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 و بررسی شواهد و مدارک کار برگتهیه و تنظیم و  هاشرکت حسابرسی ایجاد توانایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -لفا

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 ايهاي حرفهمقدمه شامل تاریخچه، اهداف، انجمن 1

 - 2 حسابرسی مؤسساتسازمانی  یالتو تشک ياحرفه و خدماتانواع حسابرسان  2

 - 2 ايآیین رفتار حرفهمفاهیم  3

 2 2 عمومی، اجراي عملیات، گزارشگري() یحسابرسمروري بر استانداردهاي  4

 2 1 هاي مالی، گزارش فعالیت(هیات مدیره )صورت يهاگزارشانواع  5

 2 1 مفهوم اهمیت در حسابرسی و نحوه ارزیابی آن 6

 4 4 هاي داخلی و نحوه ارزیابی آنسیستم کنترل 7

 4 2 نحوه گزارش نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی )نامه مدیریت( 8

 4 2 احتمال خطر حسابرسی و اجزاي آن 9

 2 2 آماري و کاربرد آن در حسابرسی یريگنمونه 11

 4 4 شواهد و مدارک حسابرسی 11

 4 4 حسابرسی يهاکاربرگانواع  12

 3 3 مکاتباتی( جاري، دائم،) یحسابرسهاي پرونده 13

 1 1 حسابرسی مؤسساتکنترل کیفیت در  14

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاي حسابرسیهاي داخلی و پروندهو بررسی شواهد و مدارک و نحوه انجام کنترل کار برگتنظیم 

 و دقت در اجراي فعالیت حسابرسی نظم کنترل، بررسی، اي،قضاوت حرفه ،یلتحلی تجزیه و یتوانا یجادا 
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1384 کتاب نو  زادگانزارع ایرج نوروش، مهدي حیدري، امید 1حسابرسی 

 1397 حسابرسیسازمان   افسانه رفیعی، الهام حمیدي، ناصر مکارم 1اصول حسابرسی 

 1394 کیومرث  عباس وفادار، فاطمه دادبه 1حسابرسی 

 1396 مرندیز  مهدي مرادي، نعیمه بیات حسابرسی پیشرفته

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 زمینه و تدریس یندر اسال سابقه کار تخصصی و تجربی  3حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري حسابرسی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

ی و هاي حسابرسمدارک و پرونده نمونه ،یمرتبط مال افزارنرم ،یانه، رایمرتبط مال افزارنرم انه،یژکتور، راپرو دئویمتر، و

 هاي مستقیم، قانون کار.و قوانین مرتبط مانند قانون مالیات حسابرسی داخلی يهاگزارش
 

 روش تدریس و ارائه درس

هاي ترلنقاط ضعف کن یستلچکهاي حسابرسی، نحوه تکمیل پرونده حسابرسی و  کاربرگ مدارک وتکمیل  – توضیحی

 داخلی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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  Auditing 2- 2 حسابرسیدرس  -3-11
 تخصصی نوع درس:

 1 حسابرسی: نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاي مالیتوانایی حسابرسی صورت یجادا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 1 ها و محتوا(رعایت روش) یحسابرس هايآزمونانواع  1

 1 1 هااهداف کلی برنامه حسابرسی دارایی 2

 2 2 موجودي نقد -محتواي هايآزمون 3

 2 2 هاگذاريسرمایه -محتواي هايآزمون 4

 2 2 هاهاي تجاري و سایر دریافتنییندریافت -محتواي هايآزمون 5

 4 4 شدهتمامو بهاي  هاخرید، موجودي -محتواي هايآزمون 5

 2 2 هاي ثابت و استهالکدارایی -محتواي هايآزمون 6

 2 2 هاهاي تجاري و سایر پرداختنیپرداختنی -محتواي هايآزمون 7

 2 2 تسهیالت دریافتی -محتواي هايآزمون 8

 2 2 حقوق صاحبان سهام -محتواي هايآزمون 9

 2 2 درآمد -محتواي هايآزمون 11

 2 2 هاحقوق و دستمزد و هزینه -محتواي هايآزمون 11

 2 2 حسابرسی هايییدیهتأ 12

 6 6 (شدهیلتعدتعدیل نشده، ) یمالهاي ورتگزارش نسبت ص 13

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 حسابرسی هايگزارشهاي مالی و ارائه صورت حسابرسی و بررسی هايتوانایی در انجام انواع آزمون

 ، کنترل، بررسی، نظم و دقت در اجراي فعالیت حسابرسیايحرفهقضاوت  ،یلتحلی تجزیه و یتوانا

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 2حسابرسی 
شکراله خواجوي، میثم 

 نوشادي
 1395 ترمه 

 2حسابرسی 
ایرج نوروش، کاوه مهرانی، 

 محمدابراهیمییاسر برزگر، 
 1397 صفار 

گزارش حسابرسی درباره 

 هاي مالیصورت
  عبداهلل آزاد، محبوبه کاظمی

جامعه حسابداران 

 رسمی ایران
1397 

حسابرسی واحدهاي 

 تجاري کوچک و متوسط
 1391 دهکده  رحیمیانالدین نظام

 حسابرسی کاربردي

محمدحسن سعادتیان 

فریور، محمدتقی رستمی، 

 صادقی سعید سید

 1397 ترمه 

دستورالعمل حسابرسی 

 هاي متوسط و بزرگبنگاه
 پی سی پی

عباس ارباب سلیمانی، 

 خانی عزیزمسعود 

جامعه حسابداران 

 رسمی ایران
1398 

هاي حسابرسی دستورالعمل

 کوچک هايبنگاه
 پی سی پی

عباس ارباب سلیمانی، 

 خانی عزیزمسعود 

جامعه حسابداران 

 رسمی ایران
1399 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سابقه کار تخصصی و تجربی  3 ومدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري، حسابرسی حداقل  زمینه و  یندر اسال 

 تدریس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

ی و هاي حسابرسمدارک و پرونده نمونه ،یمرتبط مال افزارنرم ،یانه، رایمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

 .هاي مستقیم، قانون کارو قوانین مرتبط مانند قانون مالیات حسابرسی داخلی يهاگزارش
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي حسابرسیحسابرسی، نحوه تکمیل پرونده حسابرسی و نحوه ارائه انواع گزارش ارائه مدارک-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 Internal Auditing  - درس حسابرسی داخلی -3-11
 : تخصصینوع درس

 2حسابرسی : نیازپیش

 - هم نیاز:

 مؤسساتو  هاناحسابرسی داخلی در سازم ایجاد توانایی برايهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 ها و مزایاي آنتعریف حسابرسی داخلی، اهداف، ویژگی 1

 - 1 در سازمانجایگاه حسابرسی داخلی  2

 - 2 نقش حسابرسی داخلی در اثربخشی سیستم کنترل داخلی 3

 4 1 ساختار کنترل داخلی 4

 - 1 اي( حسابرسان داخلیصالحیت حرفه) یستگیشا 5

 - 1 رویکردهاي حسابرسی داخلی 6

 - 1 خدمات مشاوره، رضایت و اطمینان بخشی 7

 - 2 حسابرسی داخلی ايحرفهاستانداردهاي  8

 8 1 فرآیند حسابرسی داخلی 9

 8 2 ریزي و عملیات میدانی اولیهبرنامه 11

 6 2 شواهد، گزارشگري و پیگیري حسابرسی داخلی يآورجمع 11

 6 1 ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی 12

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
هاي مورد لزوم اقتصادي، تهیه و تنظیم فرایند و فرم يهابنگاهو  هاسازمانهاي داخلی یند سیستم کنترلآشناخت فرتوانایی در 

 ذاتی و کنترلی سیستم و فرآیندها هايیسکر و تحلیلتجزیه هاي داخلی، سیستم کنترل

هاي ترلکنو ارائه گزارش نقاط ضعف هاي داخلی، نحوه تنظیم بررسی، ارزیابی و برطرف کردن نقاط ضعف ساختار کنترل

 داخلی به مدیریت

 نظم و دقت در اجراي فعالیت حسابرسی داخلی ، بررسی،کنترل ،ايحرفهقضاوت  ،یلتحلی تجزیه و یتوانا

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 کیومرث  ، شاهین احمدينسب پوریاامیر  حسابرسی داخلی

 1395 دانشگاه تهران  بیتا مشایخی، ساسان مهرانی حسابرسی داخلی

 1397 کیومرث  الدین رحیمیاننظام هاي حسابرسی داخلیگزارش

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه  3و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري یا حسابرسی و مرتبه علمی مدرس یا مربی 

 کار تخصصی و تجربی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 کامپیوتر یتسا ،یمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و
 

 روش تدریس و ارائه درس

رسی مدیریت در حساب نامهگزارشداخلی و ارائه هاي کنترلیند سیستم آو اجراي پروژه فر یازموردنهاي فرم ارائه ،توضیحی

 .داخلی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پروژه و نمونه گزارش حسابرسی داخلی و ارائه يو عملکردآزمون کتبی 
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 Regulation and control of government budget - تنظیم و کنترل بودجه دولتیدرس -3-12

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تنظیم بودجه دولتیبراي تهیه و توانایی  یجادا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 تعاریف و اصول بودجه 1

 - 2 و قانون محاسبات عمومی کشور( وبودجهبرنامهقوانین بودجه ) 2

 8 3 نحوه تنظیم و تصویب بودجه )بخشنامه بودجه( 3

 8 1 (هاآنهاي مالی و صورت)هاي دولتی بودجه در شرکت 4

 6 1 درآمد برآوردهاي روش 5

 11 2 بر بودجه عملیاتی یدتأکبینی هزینه با هاي پیشروش 6

 - 2 بندي در بودجهطبقه 7

 - 2 کنترل بودجه 8

 - 1 مشکالت تنظیم بودجه 9

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارعمومی و تخصصی هاي مهارت -ب

 هايهاي پرسنلی و شرکتهمچنین در هزینه دولتی() یعمومهاي بخش ع و هزینههاي درآمد و منابتوانایی در تکمیل فرم

میل تک ( ـعمومی بخش اي )درهاي سرمایههاي پروژه و تکمیل داراییـ تکمیل فرم یصنعت، بازرگانی و یخدمات دولتی،

 هاي مالیصورت

 تنظیم بودجه دولتی ، تهیه وبینیپیش

 ايپذیري، مدیریت زمان، رعایت اخالق حرفهمسئولیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اصول و مبانی نظام نوین بودجه در 

 ایران

 مسعود - یخان یموس مرتضی

 نائین زادهیمنش
 

آزاد دانشگاه 

 قزوین یاسالم
1392 

در ریزي دولتی بودجه و بودجه

 بر بودجه عملیاتی یدتأکبا  یرانا
 1397 یکان  شاهرخ انصاري

 1398 فروزش  وندفرج اسفندیار فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

 1387 سمت  فرج وند یاراسفند،نژاد یمیابراهمهدي  اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي -د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه کار تخصصی  3 وحسابداري بخش عمومی  ، مدیریت دولتی،کارشناسی ارشد حسابداري مدرک تحصیلی حداقل

 زمینه و تدریس یندر او تجربی 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1، وایت بورد عدد 1عدد، میز استاد  1عدد، صندلی استاد  31دانشجویی  مترمربع، صندلی 54کالس با مساحت 

ی بودجه ریالی و ارزي در بخش عموم ینهو هزبینی درآمد هاي پیشمرتبط مالی، فرم افزارنرممتر، ویدئو پروژکتور، رایانه، 

 و وبودجهبرنامه مانندقوانین دولتی ) ،هاي خالصه بودجه ریالی و ارزيبازرگانی، صنعتی، فرم هاي خدماتی،و شرکت

 محاسبات(

 

 روش تدریس و ارائه درس

تگاه الذکر و تهیه بودجه یک دسهاي فوقهاي بودجه با استفاده از روشو تکمیل فرم پرسش و پاسخحل تمرین  ،توضیحی

 دولتی فرضی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ستاي مطالب  شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي  بودجه سرفصل )در را

 ترمیانمو  یک دستگاه دولتی( با نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 The Public Sector Accoutign 1 - 1 عمومیدرس حسابداري بخش  -3-13

 تخصصی نوع درس:

 تنظیم و کنترل بودجه دولتی: نیازپیش

 - نیاز: هم

مبانی حسابداري و نحوه ثبت  در تشخی هدف کلی درس: توانایی دانشجویان 

 هاي مستقل عمومیحساب

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 6 یمحاسبات عمومکلیات، تعاریف علمی و قانونی حسابداري عمومی، قانون  1

 9 6 اي )و مبانی حسابداري(حسابداري عملیات مالی حساب مستقل و اعتبارات هزینه 2

 3 3 کارکنان دولت یايو مزاحسابداري حقوق  3

 3 2 حسابداري حساب مستقل وجوه بازنشستگی 4

 3 3 مقررات آن( حساب مستقل وجوه سپرده )تعاریف وحسابداري عملیات مالی  5

 9 6 ايهاي سرمایهحسابداري عملیات مالی حساب مستقل اعتبارات تملک دارائی 6

 5 6 و روش محاسبه آن و استهالکات شدهتمامحسابداري و نحوه محاسبه بهاي  7

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

ها هاي مالی، شناسایی برنامههاي مستقل، تهیه صورتحسابداري در حساب اسنادثبتمستقل،  مبناها و مفهوم حسابتشخی  

 ت،تهیه آگهی مناقصا ها، نصاب معامالت و تضمینات،و فصول و مواد هزینه، محاسبه استهالکات با شناسایی انواع دارایی

 خت حقوق بازنشستگان.، پرداهاآن آزادسازي وحسابداري تضمینات  ثبت

 مالی، صداقت، مدیریت زمان هايگزارشو دفاتر و  اسنادثبتاي، دقت در رعایت قوانین و مقررات دولتی، اخالق حرفه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مبانی حسابداري 

 بخش عمومی
 1396 دانشگاه عالمه طباطبائی  باباجانیجعفر 

حسابداري و 

 حسابرسی عمومی
 1396 دانشگاه عالمه طباطبائی  جعفر باباجانی

 1398 نگاه دانش  ، ماریه حسنیيرضا جعفر، یديسع یزپرو حسابداري عمومی

 حسابداري نظام

 عمومی بخش

دیوان  -وزارت اقتصادي و دارایی

 محاسبات کشور
 

-و دارایی وزارت اقتصادي

 دیوان محاسبات کشور
1397 

 1395 دانشگاه خوارزمی  حسینی عراقی ینحس یدس حسابداري دولتی

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه  3 و ، حسابداري بخش عمومیدارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري، مدیریت دولتی

 زمینه و تدریس یندر اکار تخصصی و تجربی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ساحت  صندل 54کالس با م شجو یمترمربع،  صندل 31 ییدان ستاد  یعدد،  ستاد  زیعدد، م 1ا  4در  5/1بورد  تی، واعدد 1ا

  تور و فاکتور،فاکنمونه پیش ، دفاتر کل و روزنامه،يحسابدار سند، یانه، رایمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

ه بودجه، آگهی مناقص نامهموافقت(، غیرهسفته و  نامه بانکی،ضمانت) یناتتضمهاي مالی، نمونه يهاگزارشنمونه صورت 

مناقصه و مزایده و تحویل موقت و دائمی، فرم درخواست  جلساتصورتها، نمونه پروژه یتوضعصورتو مزایده، نمونه 

 قوانین دولتی ،وجه و حواله

 

 روش تدریس و ارائه درس

 پرسش و پاسختوضیحی، حل تمرین 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

صل با تکمیل مطالب سرفشده در راستاي یفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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  The Public Sector Accoutign 2 - 2 یعموم بخش حسابداريدرس  -3-14
 تخصصی نوع درس:

 1عمومی بخش حسابداري : نیازپیش

  - نیاز: هم

 هاآندرآمدهاي عمومی و حسابداري  : توانایی در شناختهدف کلی درس

 مالی( ینتأمابزارهاي )

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 3 4 یدرآمد اختصاصحسابداري درآمدها و اعتبارات  1

 4 4 حسابداري اسناد خزانه اسالمی، )ابزارهاي تأمین مالی( 2

 2 3 حسابداري اوراق بهادار 3

 3 3 هاي سازمانیحسابداري خانه 4

 6 4 داري کلاي دولت و حسابداري خزانههاي بودجهگردش 5

 3 3 هاي احتمالیها، ذخایر و بدهیحسابداري و گزارشگري بدهی 6

 3 3 هاي اجرایی اموال دولتینامهو آیین دستورالعمل 7

8 
هاي هاي عملکرد و صورت مغایرت بانکی و یادداشتمالی و فرم هايمجموعه کامل صورت

 توضیحی
4 6 

 2 4 هاي حاکمیتیحسابرسی رعایت و مالی در فعالیت 9

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
هاي ها و صورتو تهیه گزارش ايهاي بودجهها و ذخایر، ثبتهاي سازمانی و اوراق بهادار و بدهیحسابداري درآمدها و خانه

 هاي حاکمیتیهاي توضیحی و نگهداري حساب اموال و مغایرت بانکی و نحوه رسیدگی به فعالیتمالی و یادداشت

 مالی، صداقت، مدیریت زمان يهاگزارشو دفاتر و  اسنادثبتاي، دقت در رعایت قوانین و مقررات دولتی، اخالق حرفه

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مبانی حسابداري بخش 

 عمومی
 1396 دانشگاه عالمه طباطبائی  جعفر باباجانی

حسابداري و حسابرسی 

 بخش عمومی
 1396 دانشگاه عالمه طباطبائی  جعفر باباجانی

 حسابداري عمومی
، يرضا جعفر، یديسع یزپرو

 ماریه حسنی
 1398 نگاه دانش 

 بخش حسابداري نظام

 عمومی

-وزارت اقتصادي و دارایی

 دیوان محاسبات کشور
 

-وزارت اقتصادي و دارایی

 دیوان محاسبات کشور
1397 

 1395 دانشگاه خوارزمی  حسینی عراقی ینحس یدس حسابداري دولتی

 

 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري  -د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه کار تخصصی  3 و ، حسابداري بخش عمومیمدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري، مدیریت دولتی حداقل

 زمینه و تدریس یندر او تجربی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

، نمونه اسناد خزانه، دفاتر کل و روزنامه، فرم يسند حسابدار، یانه، رایافزار مرتبط مالنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

 ، قوانین دولتیهاي اموالمالی نمونه، فرم يهاگزارشصورتحساب مغایرت، 
 

 روش تدریس و ارائه درس

نه، حسابداري اسناد خزا هايثبت ثبت حسابداري درآمدهاي اختصاصی، انجامنمونه تنظیم و ارائه تمرین،  حل توضیحی،

ی به اسناد هاي اموال، رسیدگنمونه صورتحساب بانکی و گزارش دفتر بانک و تنظیم فرم مغایرت بانکی، ارائه و تکمیل فرم

 هاي مالیو صورت

 پاسخ.روش توضیحی و پرسش و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره

 
 

 

 

 

 



 

44 

 (Advanced Financ) - 2 مالیدرس  -3-15
 یتخصص نوع درس:

 - :نیازیشپ

 - نیاز: هم

 گذاريو سرمایه مالی ینتأمهاي روش و تحلیلتجزیه توانایی  یجادا :ف کلی درسهد

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 3 سرمایه ساختار هايسیاست و مدتکوتاه مالی تأمین هايروش 1

2 

 مالی ابزارهاي و مشارکت اوراق ،تقدم حق ،ممتاز سهام ،عادي سهام) مالی هايدارایی انواع

 خزانه( اوراق، اسالمی

 مالی ابزارهاي و مشارکت اوراق تقدم؛ حق ممتاز؛ سهام عادي؛ سهام مالی هايدارایی انواع

 اسالمی

3 2 

 3 3 آن بین حاکم روابط و بهادار اوراق بازده و ریسک و سهم هر قیمت محاسبه 3

 3 3 سرمایه بازار در گذارانسرمایه انواع و گریزي ریسک 4

 3 2 اي در شرایط ریسکبندي سرمایهبودجه 5

 3 2 سهام در گذاريسرمایه 6

 3 2 بهادار اوراق بازارهاي عملکرد ارزیابی و سنجش و استراتژي اهداف 7

 2 3 سرمایه بازار در معامالتی هاياستراتژي 8

 3 3 آن تعیین نحوه و کارا پرتفوي 9

 3 3 سرمایه بازار هايشرکت و صنایع و تحلیلتجزیه  11

 3 3 اطمینان عدم و اطمینان شرایط در گیريتصمیم 11

 2 2 سرمایه بازار در گذاريسرمایه هايصندوق انواع 12

 32 32 جمع

 

 تخصصی مورد انتظارهاي عمومی و مهارت -ب
بندي در مالی و ریسک و بازده و بودجه ینتأمهاي روش ها وگذاريشناخت بازارهاي سرمایه و انجام سرمایه درتوانایی 

 گذاري.هاي سرمایهگذاري در سهام و تهیه پرتفوي کارا و شناخت صندوقانجام سرمایه و نحوهشرایط ریسک 

 اي.درک مسائل جدید، نظم و صداقت و رعایت اخالق حرفه ها و محاسبات،دقت در انجام فعالیت

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 دانش نگاه  رضا تهرانی اصل مدیریت مالی

 1393 ع(الزهرا )دانشگاه   ، شهرام بابالوییانحسن قالیباف اصل مدیریت مالی پیشرفته

 1399 کیومرث  تاالنه عبدالرضا مدیریت مالی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه کار  3و  علمییئتهمدیریت مالی مرتبه علمی مدرس یا  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري و حداقل

 زمینه و تدریس یندر اتخصصی و تجربی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 یمرتبط مال افزارنرماینترنت،  انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و
 

 روش تدریس و ارائه درس

هاي کاربردي در کالس و تعیین تکلیف مرتبط و تمرین توضیحی با تعاریف و مثال تمرین و ارائه گزارش حل توضیحی،

 بیشتر دانشجویان و مباحثه و مشارکت ایشان در ارائه مطالب و پروژه.براي یادگیري 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 و کتبی براي نظري ترمیانمو  پروژه( با نظر استاد پایان دوره) یشفاهنظر مدرس و آزمون 
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 Investment in stock exchange - گذاري در بورس اوراق بهادارسرمایه سدر -3-16
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 2مالی هم نیاز: 

 و تحلیل سهام و سایر اوراق بهادار یدوفروشخر توانایی یجادا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 هاي آندر بورس، فرایند و روش گذاريمروري بر مفاهیم سرمایه 1

 4 1 سازوکار معامالت اوراق بهادار 2

 11 2 سهام یتابلو خوان 3

4 

 تحلیل بنیادي سهام:

 تعریف علم فاندامنتال و دامنه کاربرد آن

 هافراملی، کالن داخلی، صنایع و شرکت و تحلیلتجزیه 

 معتبر یرساناطالعهاي و کانال هایتسا

 بنیادي و تحلیلتجزیه  یازموردنمعرفی ابزارهاي 

 هاي مالی اساسی و گزارش حسابرسیبررسی اجمالی صورت

 و ...( ماههشش، یفصل )ماهانه، ايدورهیانمهاي بررسی گزارش

 هاها از طریق بررسی ارزش بازار نسبت به فروش شرکتبا نحوه مقایسه شرکت

 (NAV هاییدارا)از طریق محاسبه خال  ارزش  گذاريسرمایههاي گذاري شرکتارزش

5 21 

5 

 تحلیل تکنیکال:

 شرح مختصري از تحلیل تکنیکال

 هاچارتو  نمودارهاانواع 

 ، نقاط حمایت و مقاومتروندهاانواع 

 انواع الگوهاي کالسیک

 شناسیکندل

 یکاتورهااند

 الگوهاي هارمونیک

4 24 

 6 2 فیلترینگ سهام 6

 64 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 نویسیبنیادي، تکنیکال، تابلو خوانی و فیلتر هايتحلیل جام وانسازوکار معامالت سهام  شناختوانایی جهت ت

 ها و خرید فروش سهامگذاريسرمایهنگرش در مورد 

 اي و صداقتمدیریت زمان، رعایت اخالق حرفه

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسی و خارجی( منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

سهام با رویکرد تکنیکال  و تحلیلتجزیه آغاز 

 و بنیادي
 مایکل سی تامست

ریحانه 

 يآبادنظام
 1395 مهربان

 1399 شمشاد امید آفاق نیا جان مورفی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

 1399 چالش  نژاد و موسوينجفی  نویسی در بازار سرمایهفیلتر

 1398 چالش  ریوندي و شاکر یتابلو خوان

 1397 تشریف  اله عالعین گذاري در بورس و اوراق بهاداراصول سرمایه

 تحلیل بنیادي و تکنیکی سهام
رمضان سلیمانی، 

 فرانک مکري
 1394 چالش 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –د

 مدرس هايویژگی

سابداري،حداقل مدرک  شد ح سی ار شنا صیلی کار سابقه کار  3و  یمرب یاعلمی مدرس  و مرتبهمالی  یریتمد تح سال 

 تخصصی و تجربی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی -و )سایت رایانه(  مترمربع 54کالس با مساحت 

 اینترنت -بورسی و تحلیل مالی افزارنرم - رایانه – پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول  5/1برد با عرض 

 

 روش تدریس و ارائه درس

و سایت مختلف موردنیاز توسط مدرس  هاسامانهو بحث و گفتگو، تمرین و تکرار و اجراي عملی مباحث در توضیحی 

در فضاي بورس توسط دانشجویان تحت  دادوستدو انجام عملیات  هاپروژهتدریس گردد. حل تمرین و مسئله و اجراي 

 شوداینترنت انجام می بههاي کامپیوتر با دسترسی نظارت مدرس در کارگاه

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 (Money and capital markets) - بازار پول و سرمایهدرس  -3-17
 یتخصص نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ايبازارهاي پولی و سرمایه کار درتوانایی براي  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 ساختار بازار اوراق بهادار 1

 2 1 نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد کشور 2

 2 1 مشخصات بازارهاي پولی و مالی 3

 4 2 مشخصات بازار اولیه و نقش آن در نظام مالی 4

 4 2 مشخصات بازار ثانویه و نقش آن در نظام مالی 5

 2 1 بازار سهام 6

 2 1 بازار اوراق قرضه 7

 2 1 بازار سرمایه مستغالت 8

 2 4 (OTCو بازارهاي خارج از بورس ) یافتهسازمانبازار  9

 2 1 بازار اوراق بهادار مشتقه 11

 2 1 بازار کاال 11

 2 1 بازار ارز 12

 2 1 المللیبازارهاي مالی بین 13

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ایی شناسایی نماید، توانایی شناس رابتواند ساختار و مشخصات بازارهاي پولی و مالی و اوراق قرضه و مستغالت و کاال و ارز 

رمایه و بازار س یازموردنمالی  ینتأمهاي در بازار سرمایه، بورس و کاال، روش دادوستدتهیه و تنظیم فرآیند  ذاتی هايریسک

 ارزیابی آن.

 اي در عملکرد.پذیري، صداقت، قضاوت حرفهاي، مسئولیترعایت اخالق حرفه

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مبانی بازارها و نهادهاي 

 1جلد مالی 
 1389 پیشبرد حسین عبده تبریزي و همکاران یوزيففرانک 

مبانی بازارها و نهادهاي 

 2جلد مالی 
 و همکاران یوزيففرانک 

 ،تبریزي عبده حسین

 الدین شمسشهاب
 1396 پیشبرد

 1393 پژوهشکده پولی و بانکی نادر مهرگان دیوید بلکاول و همکاران بازارهاي مالی مدرن

بازارهاي پولی و مالی 

 المللیبین
 1394 سمت  محمد شبانی

 1396 سمت  محمد شبانی بازارها و نهاد مالی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

مدرس  و مرتبه علمی یا مدیریت بازرگانی مالی مدیریت حسابرسی یاحداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري یا 

 زمینه و تدریس یندر اسال سابقه کار تخصصی و تجربی  3یا مربی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 سایت کامپیوتر ،یمرتبط مال افزارنرم اینترنت انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و
 

 روش تدریس و ارائه درس

 .مالی يهازارشگارائه توضیحات و پرسش و پاسخ، حل نمونه مسائل طبق سرفصل با استفاده از دفاتر و اسناد و  توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

سخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي  سش پا صل با نظ شدهیفتعرو پر سرف ستاي مطالب  ر در را

 ترمیانمو  مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 Accounting of Islamic financial)- حسابداري ابزار و عقود مالی اسالمیدرس  -3-18

instruments and contracts) 
 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 هاآن یريکارگبهو حسابداري و نحوه  هاآنها و تمایز عقود اسالمی و فلسفهو کار با  توانایی شناختهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 دیدگاه اسالم در حوزه موضوعات مالی و حسابداري 1

2 
 مبانی نظري )فقهی و اقتصادي( ابزارهاي مالی

 فقه اسالمی یدگاهدو ضوابط عمومی قراردادهاي بازار سرمایه از 
3 6 

3 

 بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسالمیضوابط اختصاصی قراردادهاي 

تملیک، جعاله، شرکت مضاربه، مزارعه، مساقات،  شرطبه)قرض، دین، بیع، اجاره، اجاره 

 صلح(

3 6 

 5 2 شیوه ثبت و گزارشگري اوراق مشارکت 4

 5 2 شیوه ثبت و گزارشگري اوراق اجاره 5

 5 2 شیوه ثبت و گزارشگري اوراق استصناع 6

 5 2 گزارشگري قراردادهاي آتیشیوه ثبت و  7

 32 16 جمع
 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
، نحوه انعقاد قراردادهاي اسالمی و آتی و اسالمی - دینی مفاهیم با آشنایی سرمایه - مالی بازارهاي مفاهیم و بورس با آشنایی

 .ثبت و گزارشگري اوراق مشارکت، استصناع و اجاره

 اي.قراردادها، محاسبات و درک مسائل جدید و رعایت اخالق حرفهدقت در تنظیم 
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  موسویان عباس سید اسالمی – مالی ابزارهاي
 فرهنگ و پژوهشگاه

 اسالمی اندیشه
1392 

 مالی عقود و ابزارها حسابداري

 اسالمی

 - کرمی غالمرضا

 ساسان مهرانی - روز رامعلیرضا 
 1397 سمت 

 1397 طالیی  همکارانآیت اله مصطفوي و  اسالم دید از تجارت احکام

 1391 کیومرث  ملت بانک سرمایه تأمین راهنماي صکوک

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

و مرتبه علمی مدرس یا مربی و  ، حسابرسی، حسابداري بخش عمومیتحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري حداقل مدرک

 زمینه و تدریس یندر اسال سابقه کار تخصصی و تجربی  3

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 ، نمونه قراردادها و اوراق و اسناد و دفاتر وکامپیوتر یت، سایمرتبط مال افزارنرم اینترنت، انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

 مالی يهاگزارش
 

 روش تدریس و ارائه درس

هاي کاربردي و عملی )ضوابط اختصاصی قراردادهاي تعاریف و مثال توضیحی با حل تمرین و ارائه گزارش توضیحی،

 قراردادهاي ( وتملیک، جعاله، شرکت مضاربه، مزارعه، مساقات، صلح شرطبهبازار سرمایه )قرض، دین، بیع، اجاره، اجاره 

 ها درسازي شرکتهاي دانشجویی جهت شبیهو تشکیل گروه اوراق مشارکت، اوراق اجاره ...( آتی، ثبت و گزارشگري

 و مباحثه و مشارکت دانشجویان و ارائه پروژهکالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

سخ تکوینی، پروژه عملی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي  سش پا شجویی در گروه دهشیفتعرو پر ستاير دهاي دان  را

 )با نظر استاد( ترمیانمو  تکمیل مطالب سرفصل با نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 (Technical language) - زبان تخصصیدرس  -3-19

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 امورمالی یازموردنهاي تخصصی هدف کلی درس: آشنایی و درک واژه

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 ، مسئولیت محدود(ینسب ،یسهام یرغهاي حقوق مالکانه )تک مالکی، شرکت 1

 - 8 جریان وجوه نقد 2

 - 8 فرآیند و مفاهیم حسابرسی 3

 - 2 مفاهیم بودجه 4

 - 8 مفاهیم حقوق و دستمزد 5

 - 2 مالیات 6

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هاي الزم جهت ترجمه و تحلیل متون انگلیسی تخصصی حسابداريدانش براي رسیدن به شایستگی یريکارگبه

 

 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 سمت  داود اقوامی انگلیسی براي دانشجویان رشته حسابداري

 1396 کیومرث  عبدالرضا تاالنه زبان تخصصی حسابداري

 1396 نگاه دانش  شکراله خواجوي زبان تخصصی حسابداري

 زبان تخصصی حسابداري
فریدون ویسی، 

 محمديعثمان 
 1395 ترمه 

 

 

 

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

دریس و سه سال سابقه تکارشناسی ارشد حسابداري یا حسابرسی یا حسابداري مدیریت و آشنا به زبان انگلیسی حداقل 

 زبان تخصصی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ساحت  کالس با صندل 54م شجو یمترمربع،  صندل 31 ییدان ستاد  یعدد،  ستاد  زیعدد، م 1ا  4در  5/1بورد  تی، واعدد 1ا

 یمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و
 

 روش تدریس و ارائه درس

 حل تمرین و پرسش و پاسخ -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمیانپاو  ترمیانمعملکردي  آزمون کتبی و
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 (Correspondence and financial reporting) - مالی نویسیو گزارش تجاري مکاتبات درس -3-21

 تخصصی نوع درس:

 - :نیازیشپ

 - هم نیاز:

 یسازماندروناي اداري، فنی و دورهارائه مطالب ایجاد توانایی هدف کلی درس: 

 اطالعات و جلوگیري از اشتباهات جهت انجام درست ارسال یسازمانبرونو 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 هاي اداريهاي اداري و مالی، انواع نامهشناخت نامه 1

 2 1 هاي ادارينامهمراحل و نحوه تهیه و تنظیم  2

 4 2 هاي اداري، ویژگی یک نوشته اداريگذاري، ویرایش نوشتهنگارش اداري، نشانه 3

 5 2 يهاگزارشو  جلساتصورتهاي اداري و مالی، تنظیم و تدوین تهیه بخشنامه 4

 1 1 فنون نگارش و تدوین گزارش 5

 5 2 ايهاي مالی از منظر حرفهبراي صورت یسینوگزارش شیوه 6

 4 1 هاي اداري و فنی رایجانواع فرم 7

 3 2 اصول بایگانی 8

 3 2 مدیریت اسناد 9

 3 2 ايحرفهنگارش رزومه شیوه  11

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

، نحوه انعقاد قراردادهاي اسالمی هاي اداريانجام بایگانی و تهیه فرمهاي اداري و هاي اداري و بخشنامهتوانایی در تهیه نامه

 و آتی و ثبت و گزارشگري اوراق مشارکت، استصناع و اجاره

 ايها، نظم و صداقت و رعایت اخالق حرفهقرارداد() یتفعالدقت در انجام 

 

 حداقل سه منبع فارسی و خارجی() یشنهاديپمنابع درسی  -ج

 انتشار سال ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 زوار  مهدي ماحوزي یسینوگزارش

 1397 گستریهسا  محمدرضا بابایی و چنگیز میرزایی نویسی مالیمدیریت اسناد و گزارش

 1391 جلوه  یرانکوه یروحان یمحمدتق یدس فنی -شیوه ارائه مطالب: علمی 

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و  -د

 مدرس هايویژگی

 يهاگزارشسال در زمینه  3حداقل  باتجربهبا مرتبه مدرس یا مربی  ، مدیریتحداقل کارشناس ارشد حسابداري یا حسابرسی

 مالی - اداري

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 يهازارشگ، نمونه قراردادها و اوراق و اسناد و دفاتر و کامپیوتر یتسا ،یمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

 مالی
 

 روش تدریس و ارائه درس

هاي کاربردي و عملی )ضوابط اختصاصی قراردادهاي بازار تعاریف و مثال توضیحی باحل تمرین و گزارش  -توضیحی

قراردادهاي آتی،  ( وتملیک، جعاله، شرکت مضاربه، مزارعه، مساقات، صلح شرطبهسرمایه )قرض، دین، بیع، اجاره، اجاره 

و  کالس ها درسازي شرکتهاي دانشجویی جهت شبیهو تشکیل گروه اوراق مشارکت، اوراق اجاره ...( ثبت و گزارشگري

 تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل هاي دانشجویی دراستاي تکمیدر گروه شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه عملی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  مطالب سرفصل با نظر مدرس و یا آزمون شفاهی پایان دوره
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 (The internship) - کارآموزي درس -3-21
 یتخصص نوع درس:

 واحد 51 گذراندن نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 هاي خود در محیط کار واقعیشرایط کار و تجربه اندوختهایجاد توانایی کار در محیط واقعی و شناخت هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

ــه داراي تجهیزات کافی مطابق آنچه در ــس ــته انجام کارآموزي در امور مالی یک موس   رش

اخالقی  ازنظر سالم محیطی در متعهد و آگاه مدرس نظر زیر و است ضروري حسابداري

 .شودمی انجام

- 241 

 241 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 در شرایط اداري و ارتباطاتآشنایی با محیط کار و نحوه کار 

  

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( –ج

 مدرس هايیژگیو

 و ، حسابرسی، حسابداري مدیریت، حسابدار بخش دولتیدارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري

 سال سابقه کار تخصصی و تجربی در زمینه حسابداري 3مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 شود.کار عملی در محل کارآموزي با تائید مدیر گروه و زیر نظر مدرس کارآموزي انجام می

 

 روش تدریس و ارائه درس

هاي خود در دانشگاه را در موسسه محل کارآموزي و طبق صورت عملی است و دانشجو کلیه آموختهکل درس به

 شده توسط مدرس کارآموزي انجام دهد.عیینهاي تهاي و سرفصلراهنمایی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

ارزیابی دانشجو توسط سرپرست کارآموزي در محل کارآموزي و اخذ گزارش از دانشجو توسط مدرس مربوط و انجام 

طی نموده دفاعیه دانشجو تحت نظر مدرس کارآموزي در مورد حسابداري محلی که دانشجو در دوره کارآموزي خود را 

 شود.می انجام است،
 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 (Accounting for special service)  - حسابداري خدمات خاصدرس  -3-22
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

ی هاي مالتوانایی براي ثبت و گزارشگري مالی فعالیت یجادا هدف کلی درس:

 هاي تجاري خاصبنگاه

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 4 گزارشگري -شدهتمامبهاي  -حقوق و دستمزد -ن هااحسابداري بیمارست 1

 6 4 گزارشگري -شدهتمامبهاي  -حقوق و دستمزد -هاحسابداري هتل 2

 5 2 حسابداري تورهاي گردشگري 3

 5 2 هاي ورزشیحسابداري باشگاه 4

 5 2 فرهنگی و هنري مؤسساتحسابداري  5

 5 2 الحسنهقرضهاي حسابداري صندوق 6

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 خدماتی ( مؤسساتمالی يهاگزارشو دفاتر و  اسنادثبت) يحسابدارتوانایی در انجام 

 اينظم و صداقت و رعایت اخالق حرفهدرک مسائل جدید، ها، دقت در انجام فعالیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اي هزینه و تحلیلتجزیه 

 بیمارستانی

 دونالد اس شپارد، دونالد

 هوچکیگ، ایوان اي آنتونی
 1381 سوگند افشین پایدار

هاي مالی صورت و تحلیلتجزیه 

 ها(ها )هتلشرکت
 1395 مهکامه  علی یعقوبی

هاي هزینه و تحلیلتجزیه 

 بیمارستانی

دونالد شیرد، دوسک هاجکین، 

 یوان آنتونی
 

موسسه عالی 

 ینتأمپژوهش 

 اجتماعی

1387 

مدیریت مالی در صنعت 

 هوانوردي و جهانگردي
 1396 نظري داود صادقی یفلمینگ، لیام ماک کن بیژن وثیق،

 حسابداري مدیریت در گردشگري
 عطاآبادي، یعبد الباقعبدالحمید 

 حمید مجرییان
 1392 چهارباغ 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سال سابقه کار تخصصی و تجربی  3حداقل  باتجربهبا مرتبه مدرس یا مربی  ، حسابرسیحسابداريحداقل کارشناس ارشد 

 در زمینه حسابداري

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

اسناد و  ی،مال يهاگزارشها و نمونه صورت، سایت کامپیوتر-یمرتبط مال افزارنرماینترنت،  انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

 دفاتر نمونه
 

 روش تدریس و ارائه درس

ضیحی ضیحی با تمرین و ارائه گزارش حل ،تو شرکت شدهتمامهاي کاربردي و عملی )بهاي تعاریف و مثال تو هاي در 

ــنادثبت، (خدماتی و ...  و هاي خدماتی و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرینمالی در شــرکت و گزارشــگري اس

 مشارکت بیشتر دانشجویان در ارائه مطالب و پروژه.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل هاي دانشجویی دراستاي تکمیدر گروه شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه عملی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمو  آزمون شفاهی پایان دوره یا مطالب سرفصل با نظر مدرس و
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 (Accounting of the investment fund) - يگذارسرمایه صندوق حسابداريدرس  -3-23

 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 نحوه و گذاريهاي سرمایهصندوق توانایی شناخت ایجاد هدف کلی درس:

 پذیر سرمایه و گذارسرمایه دفاتر در هاآن حسابداري

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 آن انواع و گذاريهاي سرمایهصندوق

 گذاريسرمایه صندوق تعریف

 گذاريسرمایه صندوق هدافا

 گذاريسرمایه هايصندوق انواع

 گذاريسرمایه هايصندوق ارکان و هامکانیزم

4 8 

2 
 گذاريسرمایه صندوق تشکیل با مرتبط مقررات و قوانین

 ناظر نهادهاي و قوانین
4 8 

3 

 گذاريسرمایه صندوق حسابداري

 گذارسرمایه دفاتر

 پذیر سرمایه دفاتر

4 8 

 4 2 گذاريسرمایه صندوق در هاحساب کدینگ طراحی 4

 4 2 گذاريسرمایه صندوق مالی هايصورت 5

 32 16 جمع
 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
عملیات حسابداري و  اجراي ،تهیه کدینگ حسابداري آن ،، قوانین مربوطهگذاريسرمایههاي انواع صندوق توانایی شناخت

 گذاريسرمایه هايصندوقهاي مالی صورت تنظیم

 گذاريسرمایه هايو صندوق هاگذاريسرمایهشناخت و نگرش در مورد 
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 کیومرث  طاهري بهناز گذاريسرمایه صندوق حسابداري

 1394 بورس  بر تاج علیرضا گذاريسرمایه هايصندوق

 

 

 

 

 1396 رسام  مانیثقسیم ع محمد گذاريسرمایه هايصندوق

 گذاريهاي سرمایهمدیریت صندوق
 ،رحمی خدابهروز 

 حامد احمدي نیا، رضا داغانی
 1391 ترمه 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و  -د

 مدرس هايویژگی

ــدرک تحصــیلی کارشناســی ارشــد حســابداري،  ــی  3و  حسابرســیحــداقل م در ســال ســابقه کــار تخصصــی و تجرب

 (سرمایه یا پول) مالی بازارهاي حوزه در ايحرفه تجربه، زمینه و تدریس ینا
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

بـورد  تیـ، واعـدد 1اسـتاد  زیـعـدد، م 1اسـتاد  یعـدد، صـندل 31 ییدانشـجو یصـندلمترمربـع،  54کالس با مساحت 

 ، دفاتر قانونی.سایت کامپیوتر-یمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و 4در  5/1
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مالی يهاصورتمالی و دفاتر قانونی و تهیه  افزارنرمدر  هاثبتحل تمرین و انجام  -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 شفاهی با نظر استاد آزمون یا مالی يهاصورتتنظیم دفاتر و  ارائه پروژه عملکردي و و بخش نظري آزمون کتبی
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 (Warehousing methods) - هاي انبارداريدرس روش -3-24

 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 هاي علمی انبارداري براي مدیریت انبارروش یريکارگبهتوانایی  یجادا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 3 هاي انبارداري، روشکلیات انبارداري 1

 - 3 هاآن یازموردنو تجهیزات  انبار انواع 2

 3 1 بندي کاال و کدگذاري کاالها در انبارطبقه 3

 5 1 انبار یازموردنهاي فرم 4

 3 1 انبارکنترل موجودي  5

 1 1 حفاظت و ایمنی انبار 6

 7 1 انبارگردانی 7

 5 1 اطالعات در انبار يآورفنسیستم اطالعاتی انبار و نقش  8

 2 1 و ضایعات در انبار تحرککمکنترل کاالي مازاد و  9

 2 1 یدکی قطعاتمدیریت موجودي  11

 4 2 (هاي تأمین مواد اولیه )تولید به هنگام و کانبانروش 11

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاي کنترل موجودي و نقطه سفارش و انبارگردانیروش و انبارتوانایی در شناسایی انواع 

 ايها، درک مسائل جدید و گفتگو، نظم و صداقت و رعایت اخالق حرفهدقت در انجام فعالیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 طراحان نشر  انواري رستمی اصغرعلی هاي خرید و انبارداريسیستم

 1397 آرنا  حسین محمودي مدیریت در انبارداري

مدیریت انبار و عملیات مرتبط با 

 هاي انبارداريسیستم
 1386 مدیریت صنعتی  علی علیمیحسین

 1392 مهربان نشر  علی مالحسینی هاي عملیاتی خرید و انبارداريسیستم

 1387 بیان هدایت نور  دعایی اله حبیب عتوزی وهاي خرید و انبارداري سیستم

 1395 ترمه  نادر دیبایی و اصول انبارداري مدیریت خرید

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

مرتبه  و و مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري، حسابداري مدیریت، حداقل

 زمینه و تدریس یندر اسال سابقه کار تخصصی و تجربی  3علمی مدرس یا مربی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1، وایت بورد عدد 1عدد، میز استاد  1عدد، صندلی استاد  31مترمربع، صندلی دانشجویی  54کالس با مساحت 

اله هاي درخواست کاال، رسید انبار، حونمونه کارت انبار، فرم ،مرتبط مالی افزارنرم، ویدئو پروژکتور، رایانه، اینترنت، متر

دریافتی،  امانی کاالي برگشت برگ دریافتی، امانی کاالي خرید، برگ صورتحساب انبار، برگ به مرجوعی کاالي انبار، برگ

 کارت ،باسکول کاال توزین ، برگشدهساخته کاالي تحویل ارسالی برگ امانی کاالي برگشت ارسالی، برگ امانی کاالي برگ

 بازرسی... قسمت به کاال رسید خروج، برگ جواز اسقاط، برگ تحویل خرید، برگ از برگشت انبار، برگ سفارش
 

 روش تدریس و ارائه درس

کاال،  هاي درخواستنمونه کارت انبار، فرم)هاي کاربردي تعاریف و مثال توضیحی باحل تمرین و ارائه گزارش  ،توضیحی

 برگشت برگ دریافتی، امانی کاالي خرید، برگ صورتحساب انبار، برگ به مرجوعی کاالي رسید انبار، حواله انبار، برگ

 توزین ، برگشدهساخته کاالي تحویل ارسالی برگ امانی کاالي برگشت ارسالی، برگ امانی کاالي دریافتی، برگ امانی کاالي

 قسمت به کاال رسید خروج، برگ جواز اسقاط، برگ تحویل خرید، برگ از برگشت انبار، برگ سفارش کارت) باسکول (کاال

روز هاي بهروش روز وبههاي ها به روشنمونه مسئله براي محاسبه موجودي انبار( ...(کاال )هاي بازرسی، نمونه کدینگ

 مواد اولیه، در کالس و تعیین تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرین بیشتر دانشجویان. ینتأم
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 کتبی آزمون نظري:

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهگزارش کارهاي  عملی:

 ترمیانمو  پروژه( با نظر استاد پایان دورهیا ) یشفاهنظر مدرس و آزمون 
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 (Accounting for special cases) - موارد خاص حسابداري -3-25
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 خاصهاي فعالیتحسابداري در توانایی در انجام امور  یجادا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 افشاي اطالعات اشخاص وابسته 1

 11 4 هاى بیمه عمومىفعالیتحسابداري  2

 12 4 هاي کشاورزيیتلحسابداري فعا 3

 11 4 بازنشستگی کارکنان مزایاي ها وطرح 4

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاو شرکت مؤسساتتوانایی در حسابداري موضوعات جدید و خاص 

اي از مفاهیم موجود با استفاده از جدیدترین استانداردهاي حسابداري، ایجاد مجموعه و تحلیلتجزیه دانش در کار بردن  به

 ايشغلی، رعایت اخالق حرفهتوانمندهاي الزم براي رسیدن به شایستگی  معلومات نظري

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 موارد خاصبررسی حسابداري 
 حسن همتی،

 هدي همتی
 1397 ترمه 

استانداردهاي  یريکارگبهتفسیر و 

 حسابداري ج.ا.ا.
 1395 فکر سبز  نیااسماعیل علی

راهنماي ) یریتمدگزارش تفسیري 

 تهیه و افشا(

جامعه حسابداران 

 رسمی کانادا

محمد محمودي، سید 

 محمدرضا مسعودیان
 1398 بورس

 هاي بیمهحسابداري شرکت
معصومه ضمیري، 

 فرامرز رحمانی
 1397 پژوهشکده بیمه 

 مباحث جاري در حسابداري
، عباس زادهمحمدرضا 

 محسن معینی
 1392 مرندیز 

حسابداري حقوق و مزایاي کارکنان 

 دولت

امیر استا میرزایی و 

 آرانی
 1393 ترمه 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 3و مرتبه علمی مدرس یا مربی و  حسابداري مدیریتحداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداري یا حسابرسی، 

 زمینه و تدریس یندر اسال سابقه کار تخصصی و تجربی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ساحت  صندل 54کالس با م شجو یمترمربع،  صندل 31 ییدان ستاد  یعدد،  ستاد  زیعدد، م 1ا  4در  5/1بورد  تی، واعدد 1ا

 کامپیوتر یت، سایمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ارائه توضیحات و پرسش و پاسخ، حل نمونه مسائل طبق سرفصل -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (ترمیانمو  )پایان دوره کتبی آزمون نظري:

ل با در راستاي تکمیل مطالب سرفص شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه تحقیقی  شدهارائهکارهاي  گزارش عملی:

 ترمیانمو  یا پروژه( با نظر استاد پایان دوره) یشفاهنظر مدرس و آزمون 
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 (Examining specific cases in accounting) - بررسی موارد خاص در حسابداري درس -3-26
 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 خاص هايفعالیتتوانایی در انجام امور حسابداري در  یجادا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا یزر ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 8 4 منابع انسانیو گزارشگري حسابداري  1

 8 4 مدیریت سود 2

 8 4 کیفیت سود 3

 8 4 حاکمیت شرکتی 4

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاو شرکت مؤسساتتوانایی در حسابداري موضوعات جدید و خاص 

ومات اي از معلمفاهیم موجود با استفاده از جدیدترین استانداردهاي حسابداري، ایجاد مجموعه و تحلیلتجزیه ایجاد دانش در 

 اينظري و توانمندهاي الزم براي رسیدن به شایستگی شغلی، رعایت اخالق حرفه

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مباحث نوین حسابداري 

 مدیریت

، هاشم پشتی رودفریدون رهنماي 

 يدهکرد طالبی بنی، بهاره مرام نیکو
 1393 ترمه 

بررسی موارد خاص در 

 حسابداري
 1394 فر شریعتی  قاسم قاسمی، جواد معصومی

بررسی موارد خاص در 

 حسابداري

یاسر رضایی پیته نوئی، مهدي 

 صفري گرایلی، محمد نوروزي
 1397 ترمه 

 و و همکارپاتریشیا دیج کیفیت سود
اسفندیار ملکیان و 

 همکار

دانشگاه 

 مازندران
1395 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سی ارشد حسابداري یا حسابرسی، شنا و مرتبه علمی مدرس یا  حسابداري مدیریت دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کار

 زمینه و تدریس یندر اسال سابقه کار تخصصی و تجربی  3مربی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

 .مالی يهاگزارشروزنامه و کل و نمونه اسناد حسابداري و  دفتر ،یمرتبط مال افزارنرم انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و
 

 روش تدریس و ارائه درس

 مالی. يهازارشگاز دفاتر و اسناد و  توضیحات و پرسش و پاسخ، حل نمونه مسائل طبق سرفصل با استفاده ارائه ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 (ترمیانمو  )پایان دوره نظري: آزمون کتبی

سخ تکوینی، پروژه تحقیقی شده )ارائهعملی: گزارش کارهاي  ستاي تکمیل شدهیفتعرتکالیف( و پرسش پا مطالب  در را

 ترمیانمو  سرفصل با نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان دوره
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 (Corporate financial system) - هاسیستم مالی شرکتدرس  -3-27

 یارياخت نوع درس:

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 عملیاتی حسابداريهاي توانایی براي طراحی سیستم یجادا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 هاي حسابداريو طراحی سیستم تحلیلو تجزیه کلیات  1

2 
 خرید هاي مخارج وتدوین چرخه و هاي نقديو دریافت فروشدرآمد، يهاچرخهتدوین 

 هاي نقديو پرداخت
3 6 

 2 1 انجام عملیات هاي داخلی درتعیین کنترل 3

 3 1 لیشرح وظایف کارکنان امورما یینو تعتنظیم چارت سازمانی امور مالی یک شرکت تولیدي  4

 2 1 حسابداري در یک شرکت تولیديهاي طراحی سرفصل 5

 2 1 هاي تولیديثبت رویدادهاي مالی شرکت 6

7 
گردان، معامالت، یک شرکت تولیدي مانند تنخواه یازموردنهاي نامهطراحی و تدوین آیین

 هاي ثابتنگهداري و کنترل دارایی -کارکنان یتمأمور -حقوق و دستمزد
2 5 

 2 1 وري اطالعات بر حسابداريااثر فن 8

 11 4 سلاک افزاردر نرمهاي مالی هاي ثابت و صورتطراحی و تنظیم سیستم انبارداري، دارایی 9

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ي و تدوین انهادســـتی و رای يهاها، طراحی فرمنامهحســـابداري مانند تهیه و تنظیم آیین مهارت انجام امور مربوط به دایره

 مالی موردنیاز هايسرفصل

 ايها، درک مسائل جدید و گفتگو، نظم و صداقت و رعایت اخالق حرفهدقت در انجام فعالیت

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 روشن  شهریار کوثري عملکرد جامع صنعت صرافی

 هاسیستم عملیاتی فرم
، علیرضا اقدم جابرعبدالرضا 

 زادهابراهیم
 1376 طالیه 

هاي اطالعاتی سیستم

 حسابداري

 وحیدعلی ابراهیمی کردلو، 

بیکی، محمد غواصی  حسن

 کناري

 1397 نگاه دانش 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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اطالعاتی  هايسیستم

 حسابداري
 جیمز اي هال

حمید اثنی عشر، 

 غالمحسین اسدي
 1396 ترمه

 هاي حسابداريسیستم

 ایمانی محمدپرویز پیري، 

برندق، اکبر زواري رضایی، 

 حسن حیدري

 1391 دانشگاه ارومیه 

هاي اطالعاتی سیستم

 حسابداري
 1394 سلمان فارسی  مهدي مرادي، نعیمه مرادي

هاي شرکتسیستم مالی 

 تعاونی مسکن
 1375 وزارت تعاون  وزارت تعاون

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

و مرتبــه  ، حسابرسـیمـدرک تحصـیلی کارشناسـی ارشـد حسـابداري، حسـابداري مـدیریت، مـدیریت صـنعتی حـداقل

 زمینه و تدریس یندر اسال سابقه کار تخصصی و تجربی  3علمی مدرس یا مربی و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4در  5/1بورد  تی، واعدد 1استاد  زیعدد، م 1استاد  یعدد، صندل 31 ییدانشجو یمترمربع، صندل 54کالس با مساحت 

مالی، نمونه  يهاگزارش، دفاتر مالی و سند، کامپیوتر یت، سایمرتبط مال افزارنرماینترنت،  انه،یپروژکتور، را دئویمتر، و

هر دو  يبه ازاحساب معمول حسابداران هاي سازمانی و شرح وظایف امور مالی، ماشینو چارت یازموردنهاي نامهآیین

 دانشجو یک دستگاه.
 

 روش تدریس و ارائه درس

ارت ها، چهاي کاربردي و عملی )ازجمله کدینگ حسابتعاریف و مثال توضیحی با ارائه گزارشحل تمرین و  -توضیحی

امور مالی و  یازموردنهاي ، نحوه طراحی برخی سیستمیدوفروشخر صورتحساب سازمانی و شرح وظایف امورمالی، برگ

 تکالیف مرتبط براي یادگیري و تمرینها در کالس و تعیین سازي شرکتهاي دانشجویی جهت شبیهو تشکیل گروه ...(

 بیشتر دانشجویان.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 نظري: آزمون کتبی

ل هاي دانشجویی دراستاي تکمیدر گروه شدهیفتعرو پرسش پاسخ تکوینی، پروژه عملی  شدهارائهعملی: گزارش کارهاي 

 ترمیانمدوره و مطالب با نظر استاد سرفصل با نظر مدرس و آزمون شفاهی پایان 
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 پیوست یک
 حسابداريدوره کارشناسی ناپیوسته  موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 اينیمه سرمایهتجهیزات  ايتجهیزات سرمایه ردیف

 صندلی دانشجویی پروژکتور ویدئو 1

 صندلی استاد رایانه 2

 استادمیز  کالس درس تئوري 3

 وایت برد سایت کامپیوتر 4

 مالی افزارهاينرم چاپگر 5

 آویزرخت  6

 ساعت دیواري  7

 )مخت  حسابداري( حسابماشین  8

 دفتر روزنامه  9

 دفتر کل  11

 هاي استاندارد حسابداري و حسابرسیکتاب  11

 هاي قوانینکتاب  12
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 یوست دوپ
 حسابداريناپیوسته کارشناسی  استاندارد موردنیاز دورهنیروي انسانی 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس و 

 تجربه کاري

 مجاز به تدریس دروس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 3 * *  حسابداري 1

حسابداري مالی  ،حسابداري مدیریت

تنظیم و کنترل بودجه  ،2و  1 یشرفتهپ

، 2و  1 حسابرسی، 2مالی  ،دولتی

حسابداري  ،2و  1 یعمومحسابداري 

موارد  حسابداريخدمات خاص، 

 خاص، مباحث جاري در حسابداري،

 ،بداريبررسی موارد خاص در حسا

گذاري در بورس سرمایهزبان تخصصی، 

اوراق بهادار، حسابداري صندوق 

، هاي انبارداريروش، گذاريسرمایه

، حسابرسی هاسیستم مالی شرکت

، مالی یسینوگزارشمکاتبات و  داخلی،

 و بازار پول و سرمایه، حسابداري ابزار

 عقود اسالمی، کارآموزي

 3 * *  مدیریت مالی 2
گذاري در بورس اوراق بهادار، سرمایه

 بازار پول و سرمایه، 2مالی 

3 
مدیریت 

 صنعتی
 * * 3 

مدیریت  ،هاي انبارداريروش

ر د، تحقیق ، بازاریابی مجازيوکارکسب

 هاسیستم مالی شرکت، یاتعمل

4 
مدیریت 

 بازرگانی
 * * 3 

 ،وکارکسبمدیریت  بازاریابی مجازي،

هاي روشو  بازار پول و سرمایه

 انبارداري

5 
مدیریت 

 دولتی
 * * 3 

تنظیم و ، 2و  1 یعمومحسابداري 

 کنترل بودجه دولتی

6 
حسابداري 

 بخش عمومی
 * * 3 

تنظیم و ، 2و  1 یعمومحسابداري 

کارآموزي، ، کنترل بودجه دولتی

 حسابداري ابزار و عقود مالی اسالمی

 3 * *  حسابرسی 7

و  مکاتباتحسابرسی داخلی، 

و  1 حسابرسیتجاري،  یسینوگزارش

زبان تخصصی، حسابداري مالی ، 2

، حسابداري موارد خاص، 2و  1پیشرفته 



 

72 

بررسی موارد خاص در حسابداري، 

گذاري، حسابداري صندوق سرمایه

سیستم مباحث جاري در حسابداري، 

، حسابداري ابزار و عقود هامالی شرکت

مالی اسالمی، حسابداري خدمات 

 خاص، بازار پول و سرمایه و کارآموزي.

8 
حسابداري 

 مدیریت
 * * 3 

، زبان تخصصی، حسابداري مدیریت 

مالی  یستمس انبارداري،هاي روش

، 2و  1پیشرفته  يحسابدار، هاشرکت

حسابداري موارد خاص، بررسی موارد 

 خاص در حسابداري، کارآموزي

 اقتصاد کالن 3 * *  اقتصاد 9

 


