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 مقدمه -1-1
 در اليم اطالعاتو تحلیل  تجزیه ثبت و در تجارت زبان عنوانبه يرحسابدا تا شده باعث ما پیرامون محیط سریع تغییر

 نظر به ضروري منابع مناسب توزیع جهت اطالعات اساس بر موقعبه و دقیق گیريتصمیم. گردد پیچیده گوناگون هايموسسه

 هترینب به هنگامي ايحرفه وضعیتي اشخاص چنین در گفت توانمي و است تغییر حال در مداوم طوربه شناد پیکره. رسدمي

 و فني یتصالح که ايگونهبه دباش وسیع باید سابداریک ح هايآموخته دامنه. بیاموزند را پایه مفاهیم که بیندمي آموزش شکل

 خوبيبه یرتغی حال در و پیچیده يمحیط در را خود وظایف بتواند اینکه تا آورد دست به تحلیلسب نموده و توانایي ک ايحرفه

 به انجام برساند.

 

 تعریف -1-2
 دست یافتن هک است هایيیستگيشا شامل که بوده ياحرفه و فني عالي آموزش يهارشته از یکي حسابداري پیوسته کارشناسي

 .باشديم یرپذامکان شده لحاظ برنامه این در که عملي و نظري دروسآموزش  طریق از هاآن به

 

 هدف -1-3
 مالي گزارشگري مالي، يهاصورت دنبتوان عملي و نظري يهاآموزه از استفاده با که است انساني نیروي تربیت ،دوره این هدف

وانند در بت همچنین. شوند نائل کارآفریني و خوداشتغالي طرح به نمایند و تهیه را حسابرسي و عمومي اقتصادي، واحدهاي در

 نمایند. نقش ایفاي زیر هايزمینه

 مالي يهاصورت تهیه و مربوطه مدارک و استاد و سازمان دفاتر ،هاحساب نگهداري و يبندطبقه ثبت، -

 عمومي و خصوصي يهابخش بودجه و مالي تأمین نقدي، جریان تهیه -

 سازمان هايگذاريیهسرما و اقتصادي هايیتفعال مدیریت در همکاري -

 سازمان کارکنان و کنندگانینتأم مشتریان، به پاسخگویي و حساب نگهداري -

 و کالن تصمیمات اتخاذ براي يسازمانبرون و يسازماندرون یازموردن يهاگزارش و اطالعات ارائه وو تحلیل  تجزیه -

 روزمره و جاري هايگیريیمتصم با استراتژیک

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
 مسیست. باشديم یرناپذاجتناب موضوعي هاگیريیمتصم زمان در صحیح اطالعات به مؤسسات و هاسازمان روزافزون نیاز

 ایدب کیفیت ازلحاظ حسابداري اطالعات .است مدیریت اطالعات سیستم هايیرمجموعهز ینترمهم از یکي حسابداري العاتاط

 و هاشرکت و سازمان در حسابداري ضرورت و اهمیت. شود استفاده آن از مهم هايگیريیمتصم زمان در که باشد ياگونهبه

 لمشاغ سایر و هاسازمان و دولت پایدار توسعه براي اطالعاتو تحلیل  تجزیه و مالي دقیق اطالعات يآورجمعدر  آن تأثیر

 ،یتقموف به رسیدن براي وکارهاکسب اکثر. شوديم گزارش حسابداري يهانظام توسط معموالً مالي اطالعات .دارد زیادي اهمیت

 .باشديم رشد حال در وکارکسب در يواصل مهم بسیار موارد از حسابداري و دارند احتیاج مالي صحیح مدیریت یک به
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 التحصیالنتوانایي فارغ نقش و -1-5
 کدینگ و حسابداري سیستم طراحي -

 تلفیقي مالي هايصورت و مالي هايصورت تهیه -

 سازمانيبرون و درون مالي گزارشات انواع تهیه -

 گذاريسرمایه مختلف هايروشو تحلیل  تجزیه -

 مالي هايصورتو تحلیل  تجزیه -

 مالیاتي و مالي هايمشاوره -

 (هاسازمان و هاشرکت ،مؤسسات) مالي بازرسي و حسابرسي -

 بودجه تنظیم -

 مالي تأمین هايروشو تحلیل  تجزیه -

 شدهتمام بهاي محاسبه -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 عمومي بخش حسابدار -

 حسابرس -

 غیرانتفاعي تجاري مؤسسات و هاشرکت حسابدار -

 شدهتمام بهاي کارشناس -

 هاگذاريسرمایه امور و مالي مشاور -

 بودجه کارشناس -

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلي و  2 تحصیلي مرکب از هرسالاست و سال  4 کارشناسي پیوسته حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

آموزش و یک هفته هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16تابستاني و هر نیمسال شامل 

ساعت  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل یمسال، هر واحد درس عملي و آزمایشگاهيندر 

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

 باشد.نیمسال مي

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 و کاردانش ياحرفه فني و نظري و يهاشاخه آموختگاندانش -

 ورودي قبولي در آزمون -

 شرایط عموميدارا بودن  -
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 ساعت( واحد و سهم درصد دروس نظري و عملي )برحسب -1-9

 تعداد واحد نوع درس
 درصد

 )برحسب واحد(
 تعداد ساعت

 درصد

 )برحسب ساعت(
 مالحظات

  79 2148 93 128 نظري

  21 528 7 11 عملي

  111 2576 111 138 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
 تعداد واحد

 تعداد واحد برنامه درسي
 حداکثر حداقل

 22 22 22 عمومي

 2 4 2 مهارت عمومي

 34 35 21 پایه

 74 88 74 تخصصي

 6 21 6 اختیاري

 138 141 131 جمع
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 حسابداريرشته پیوسته عمومي دوره کارشناسي جدول دروس  -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

   32 32 1 1 بدنيتربیت 3

  يبدنتربیت 32 32 1 1 1ورزش  4

5 
 درسي گروه ازدرس  دو

 «مباني نظري اسالم»
4 64 1 64   

   32 1 32 2 «اخالق اسالمي» يیک درس از گروه درس 6

7 
 درسيیک درس از گروه 

 «انقالب اسالمي»
2 32 1 32   

8 
 يیک درس از گروه درس

 «تاریخ تمدن اسالمي»
2 32 1 32   

9 
 يیک درس از گروه درس

 «با منابع اسالمي آشنایي»
2 32 1 32   

   32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 11

   384 64 321 22 جمع

 

 حسابداريجدول دروس مهارت عمومي کارشناسي پیوسته رشته  -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 اصول و فنون مذاکره 1

   32 1 32 2 مدیریت کسب وکار 2

   48 32 16 2 بازاریابي مجازي 3

   32 1 32 2 اخالق حرفه اي 4

   - - - 2 جمع

 الزامي است.واحد از دروس فوق  2*گذراندن 
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 حسابداريپایه دوره کارشناسي پیوسته رشته  دروس جدول -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 روانشناسي سازماني 1

   48 1 48 3 عموميریاضي  2

  ریاضي عمومي 48 1 48 3 ریاضي کاربردي 3

   48 1 48 3 احتماالت وآمار  4

   48 1 48 3 اقتصاد خرد 5

  اقتصاد خرد 48 1 48 3 اقتصاد کالن 6

  اقتصاد کالن 48 1 48 3 پول، ارز و بانکداري 7

8 
مالي  تأمینبازار سرمایه و ابزار 

 اسالمي
3 48 1 48 

پول، ارز و 

 بانکداري
 

9 
 مشيخط تنظیم و عمومي مالیه

 دولت مالي
  اقتصاد کالن 32 1 32 2

 32 1 32 2 دولتي بودجه کنترل و تنظیم 11

 و عمومي مالیه

 تنظیم

 مالي مشيخط

 دولت

 

   32 1 32 2 قانون کار و بیمهو  حقوق تجارت 11

 48 32 16 2 نویسيگزارشمکاتبات تجاري و  12
 وحقوق تجارت 

 بیمه و کار قانون
 

   48 1 48 3 تحقیق در عملیات 13

   561 32 528 34 جمع
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 حسابداريرشته  دوره کارشناسي پیوسته تخصصيجدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   64 1 64 4 1اصول حسابداري  1

 64 1 64 4 2اصول حسابداري  2
اصول حسابداري 

1 
 

 64 1 64 4 1حسابداري میانه  3
اصول حسابداري 

2 
 

  1حسابداري میانه  64 1 64 4 2حسابداري میانه  4

 48 1 48 3 1بهایابي  5
اصول حسابداري 

2 
 

  1بهایابي  48 1 48 3 2بهایابي  6

  2بهایابي  48 1 48 3 حسابداري مدیریت 7

  2حسابداري میانه  48 1 48 3 1حسابداري پیشرفته  8

 48 1 48 3 2حسابداري پیشرفته  9
حسابداري 

 1پیشرفته 
 

11 
داخلي و نظام  هايکنترل

 راهبري شرکتي
  1حسابداري میانه  48 1 48 3

 48 1 48 3 1حسابرسي  11

 داخلي هايکنترل

 راهبري نظام و

 شرکتي

 

  1 حسابرسي 48 1 48 3 2حسابرسي  12

 48 1 48 3 حسابداري بخش عموميمباني  13
 کنترل و تنظیم

 دولتي بودجه
 

14 
حسابداري و حسابرسي بخش 

 عمومي
3 48 1 48 

 داخلي هايکنترل

 راهبري نظام و

مباني  -شرکتي 

 بخش حسابداري

 عمومي

 

 32 1 32 2 1زبان تخصصي 15

 -زبان خارجي

 1حسابداري میانه 

 1بهایابي  -

 

  1زبان تخصصي 32 1 32 2 2زبان تخصصي 16

 32 1 32 2 1مالیاتي  17
حقوق تجارت و 

-کار و بیمه قانون 
 



 

14 

اصول حسابداري 

2 

  1مالیاتي  32 1 32 2 2مالیاتي  18

 32 1 32 2 حسابداري ابزار و عقود اسالمي 19

حسابداري 

مدیریت  -مدیریت

 گذاريسرمایه

 

  1 مالي 32 1 32 2 گذاريسرمایهمدیریت  21

 48 32 16 2 حسابداري موارد خاص 21
حسابداري 

 1پیشرفته 
 

   48 1 48 3 1مالي  22

 1مالي  48 1 48 3 2مالي  23
 

 

24 
در  کاربردي افزارهاينرم

 حسابداري
  احتماالت وآمار  48 32 16 2

  واحد 111حداقل  48 32 16 2 مباحث جاري در حسابداري 25

  واحد 111حداقل  241 241 1 2 کارآموزي 26

 96 96 1 2 کارگاه حسابداري 27
حسابداري 

 2پیشرفته 
 

   1514 432 1172 74 جمع
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 حسابداريدروس اختیاري دوره کارشناسي پیوسته رشته جدول  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

 48 1 48 3 بانک و بیمه حسابداري 1

 و عمومي مالیه

 يمال مشيخط تنظیم

حقوق  -دولت 

کار  قانون و تجارت

 بیمه و

 

2 
 هايصندوق حسابداري

 گذاريسرمایه
3 48 1 48 

مدیریت 

 گذاريسرمایه
 

 48 1 48 3 بهادار اوراق و بورس با آشنایي 3

 و ابزار حسابداري

 -اسالمي  عقود

 مدیریت

 گذاريسرمایه

 

   48 1 48 3 رفتار سازماني 4

  آمار واحتماالت 48 1 48 3 روش تحقیق 5

   - - - 6 جمع

 .باشدمي دروس فوق الزامي ازواحد  6 گذراندن *
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 حسابداريبندي پیشنهادي دروس دوره کارشناسي پیوسته رشته  ترم جدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 زبان فارسي 1

  48 1 48 3 زبان خارجي 2

  48 1 48 3 اقتصاد خرد 3

  64 1 64 4 1 حسابدارياصول  4

  32 1 32 2 «اخالق اسالمي»درسي  یک درس از گروه 5

  32 32 1 1 بدنيتربیت 6

  - - - 16 جمع

 

 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 عموميریاضي  1

 اقتصاد خرد 48 1 48 3 کالن اقتصاد 2

 1اصول حسابداري  64 1 64 4 2اصول حسابداري  3

  32 1 32 2 روانشناسي سازماني 4

  32 1 32 2 قانون کار و بیمه حقوق تجارت و 5

6 
 گروه درسي از یک درس

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32  

  - - - 16 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 تحقیق در عملیات 1

 اقتصاد کالن 48 1 48 3 بانکداري و ارز ،پول 2

 2 حسابدارياصول  64 1 64 4 1حسابداري میانه  3

 2اصول حسابداري  48 1 48 3 1بهایابي  4

 اقتصاد کالن 32 1 32 2 مالي دولت يمش تنظیم ومالیه عمومي  5

6 
 درسيیک درس از گروه 

 «مباني نظري اسالم»
2 32 1 32  

 32 1 32 2 1مالیاتي  7
حقوق  -2اصول حسابداري 

 و بیمهتجارت و قانون کار 

  - - - 19 جمع

 

 

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 1 48 3 احتماالت وآمار  1

 1حسابداري میانه  48 1 48 3 يشرکت يو نظام راهبر يداخل هايکنترل 2

 1حسابداري میانه  64 1 64 4 2حسابداري میانه  3

 1بهایابي  48 1 48 3 2بهایابي  4

  48 1 48 3 1مالي  5

 32 1 32 2 بودجه دولتي کنترل وتنظیم  6
 مشيخط ومالیه عمومي 

 دولت

  - - - 18 جمع
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 نیمسال پنجم -2-6-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 ریاضي عمومي 48 1 48 3 ریاضي کاربردي 1

 پول، ارز و بانکداري 48 1 48 3 مالي اسالمي تأمینبازار سرمایه و ابزار  2

 2بهایابي  48 1 48 3 حسابداري مدیریت 3

 2حسابداري میانه  48 1 48 3 1حسابداري پیشرفته  4

 48 1 48 3 1حسابرسي  5
 نظام و داخلي هايکنترل

 شرکتي راهبري

 1مالي  32 1 32 2 گذاريسرمایهمدیریت  6

7 
 درسيیک درس از گروه 

 «اسالمي منابع باشنایي آ»
2 32 1 32  

  - - - 19 جمع

 

 

 نیمسال ششم -2-6-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 1حسابداري پیشرفته  48 1 48 3 2حسابداري پیشرفته  1

 1 حسابرسي 48 1 48 3 2حسابرسي  2

 لتيدو بودجه کنترل و تنظیم 48 1 48 3 حسابداري بخش عموميمباني  3

 32 1 32 2 1زبان تخصصي 4
حسابداري  -يجزبان خار

 1بهایابي  -1میانه 

 1مالیاتي  32 1 32 2 2مالیاتي  5

 32 1 32 2 حسابداري ابزار و عقود اسالمي 6
-حسابداري مدیریت 

 گذاريسرمایهمدیریت 

 و احتماالتآمار  48 32 16 2 کاربردي در حسابداري افزارهاينرم 7

  - - - 17 جمع
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 نیمسال هفتم -2-6-7

 درسنام  ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 48 1 48 3 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 1

 نظام و داخلي هايکنترل

مباني  -شرکتي  راهبري

 عمومي بخش حسابداري

 48 32 16 2 نویسيگزارشمکاتبات تجاري و  2
 کار حقوق تجارت و قانون

 بیمه و

 1حسابداري پیشرفته  48 32 16 2 حسابداري موارد خاص 3

 1مالي  48 1 48 3 2مالي  4

 2حسابداري پیشرفته  96 96 1 2 کارگاه حسابداري 5

  48 1 48 3 درس اختیاري 6

 1زبان تخصصي 32 1 32 2 2زبان تخصصي  7

  32 1 32 2 «اسالمي انقالب» یک درس از گروه درسي 8

  - - - 19 جمع

 

 

 نیمسال هشتم -2-6-8

 درس نام ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

1 
 یک درس از گروه درسي

 «تاریخ تمدن اسالمي»
2 32 1 32  

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 2

 واحد 111حداقل گذراندن  48 32 16 2 مباحث جاري در حسابداري 3

 واحد 111حداقل گذراندن  241 241 1 2 کارآموزي 4

  32 1 32 2 صول و فنون مذاکرها 5

  48 1 48 3 درس اختیاري 6

 بدنيتربیت 32 32 1 1 1 ورزش 7

  - - - 14 جمع
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 (Organizational Psychology) روانشناسي سازماني درس -3-1

 پایه درس:نوع 

 - :نیازپیش

 - :نیاز هم

رفتار انسان در ابعاد زندگي صنعتي و کاربرد دانش مربوط به رفتار انسان در حل مسائل انساني در  مطالعه هدف کلي درس:

 .صنعت

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 کار دنیاي در انساني منابع جایگاه و نقش 1

 - 2 تخصصي هايرشته و رویکردها مکاتب، روانشناسي، تعریف 2

 - 2 آن کاري هايحوزه و تاریخچه سازماني، صنعتي روانشناسي 3

 - 2 شناختيروان جهت از شغلي موفقیت ریزيطرح و کار دنیاي در فردي هايتفاوت 4

 - 2 هاآن شناختيروان الزامات و هاویژگي مشاغل،و تحلیل  تجزیه 5

 - 2 (ارزیابي کانون) هاآن ارزیابي و هاشایستگي تدوین 6

7 
سي هايآزمون شنا ساني هايویژگي گیرياندازه و سنجش و صنعتي روان  و هوش) ان

 (شغلي عالیق شخصیت، استعداد،
2 - 

 - 3 انساني منابع ارزیابي و استخدام جذب، در صنعتي روانشناسي هايآزمون کاربرد 8

 - 2 (کاربردها و هانظریه) سازماني تعهد و مدني رفتار شغلي، رضایت روحیه، انگیزش، 9

 - 2 آن ارزیابي و سالم شخصیت الگوهاي 11

 - 2 (زااسترس سازماني و شغلي فردي، عوامل) شغلي استرس 11

 - 3 آن گیرياندازه و( درمان و تشخیص) شغلي فرسودگي 12

 - 2 کار محیط در زااسترس رواني و فیزیکي عوامل تأثیر و کار شرایط 13

 - 2 استرس مدیریت و( EAP) کارکنان به رسانيکمک هايبرنامه 14

 - 2 کارکنان سالمت و اجتماعي مددکاري شغلي، مشاوره 15

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
مطالعه رفتار انسان در ابعاد زندگي صنعتي و کاربرد دانش مربوط به رفتار انسان در حل  منظوربهبه کار بستن ابزار مختلف 

 .مسائل انساني در صنعت
 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1399 ویرایش  محمود ساعتچي روانشناسي صنعتي و سازماني

 1395 رشد کن شکر حسین رمن کو آبراهام سازماني و صنعتي روانشناسي

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درسآموزشي )نداردهاي استا -د

 مدرس هايویژگي

 سازماني یاروانشناسي صنعتي  لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ویدئو پروژکتورکالس استاندارد مجهز به وایت برد و 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (General Mathematic) عموميریاضي  درس -3-2
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 ریاضي مفاهیم و مقدمات با یيآشنا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 5 مثلثاتي و لگاریتم هاينسبتیادآوري: معادالت درجه اول و دوم، تعیین عالمت،  1

2 

دامنه تابع، تعریف برد تابع، انواع تابع )صعودي، نزولي، یک به یک و تعریف تابع، تعیین 

، جزء صحیح، نمایي و لگاریتمي(، قدر مطلق، ايچندجملهزوج و فرد(، توابع خاص )

 ترکیب توابع، تابع معکوس و توابع معکوس مثلثاتي

8 1 

3 
مبهم حد، حد  هايصورتشهودي، قضایاي حد،  صورتبهحد و پیوستگي: تعریف حد 

 در حد، تعریف پیوستگي و قضایاي پیوستگي نهایتبي، نهایتبيدر 
11 1 

4 

 اينجیرهزمشتق: تعریف هندسي و ریاضي مشتق، مشتق توابع خاص، قوانین مشتق، قاعده 

(، مشتق ضمني و مشتق مراتب vبتوان  uمشتق، مشتق توابع پارامتري، مشتق توابع تواني )

 باالتر

8 1 

5 

 هاي نسبي و مطلق، قاعده هوپیتال،کاربرد مشتق: صعودي و نزولي بودن توابع، اکسترمم

و  ايملهچندجو صفر بتوان صفر و رسم نمودار توابع  نهایتبيمبهم یک بتوان  هايحالت

 هموگرافیک

8 1 

6 
، رتغییر متغیر، جزء به جزء، تفکیک کس گیريانتگرال هايروشانتگرال: انتگرال نامعین، 

 انتگرال معین، محاسبه مساحت بین دو منحني و محاسبه حجم دوراني
9 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصي عمومي  هايمهارت -ب
 و انتگرال را در دروس لیفرانسیمحاسبات مربوط به حساب د یيدرس، توانا نیا يریدانشجو پس از فراگ روديانتظار م

 دارا باشد. يتخصص

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( يشنهادیدرسي پمنابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 و هندسه تحلیلي جلد اول

 .ال جرج توماس و راس

 فیني

مهدي بهزاد، سیامک 

 کاظمي و علي کافي

مرکز نشر 

 دانشگاهي
1396 

 1395 قلم آهنگ - چیان محمدعلي کرایه 1ریاضي عمومي 

 1396 پیک آذر سحر - غالمرضا رحیم لو ریاضي عمومي

 

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

 هاي مدرسویژگي

 سال 3دروس ریاضي در دوره کارداني حداقل به مدت  حداقل کارشناسي ارشد ریاضي و داراي سابقه تدریس

 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 جلسه( 3و ویدئو پروژکتور )براي حداقل  وایت بردکالس استاندارد و داراي 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار اي،مباحثه توضیحي،
 

 روش سنجش و ارزشیابي درس

 ترممیانو  ترمپایانهاي تکالیف کالسي مستمر در هر جلسه، کوئیز و آزمون
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 (Statistic and probabilities) و احتماالتدرس آمار  -3-3
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آماري هايیعتوز و احتمال مفهوم توصیفي، آمار يهاروش با آشنایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 یادگیريزمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 جامعه قبیل از آماري مفاهیم استنباطي، آمار و توصیفي آمار آمار، علم تعریف

 ... و نمونه محدود، غیر و محدود
2 - 

2 
 و ونيست ،ايمیله نمودار تجمعي، فراواني نمودار گن، پلي هیستوگرام، فراواني، هايتوزیع

 زماني هايسري و ايدایره
3 - 

 - 3 کشیدگي و چولگي پراکندگي، مرکزي، آماري هايشاخص 3

4 
 احتمال احتماالت، قوانین از برخي احتمال، اساسي مفاهیم احتمال، منشأ و مفهوم: احتمال

 جبر قاعده پیشامد، دو استقالل - شرطي
3 - 

5 
 ،توأم توزیع عتاب تجمعي، توزیع تابع احتمال، چگالي تابع احتمال، جرم تابع: تصادفي متغیر

 کوواریانس و واریانس امید ریاضي،
3 - 

6 

 احتمال توزیع چندین گسسته، احتمال تابع و گسسته تصادفي متغیر مفهوم: احتمال هايتوزیع

 جمله دچن هندسي، فوق پاسکال، هندسي، پواسون، ،ايدوجمله برنولي، یکنواخت،) گسسته

 یکنواخت،) پیوسته احتمال توزیع چند چگالي، تابع و پیوسته تصادفي متغیر مفهوم ،(اي -

 (گاما ارالنگ، نمایي، نرمال،

3 - 

7 

ان؛ اطمین عدم شرایط در گیريتصمیم اطمینان؛ شرایط در گیريتصمیم: گیريتصمیم

 به منظورهب جبر قضیه از استفاده یا ايشاخه گیريتصمیم ریسک؛ شرایط در گیريتصمیم

 اطالعات هنگام کردن

3 - 

 - 3 گیرينمونه هايتوزیع و نمونه 8

9 
ماري آ فرض آزمون بزرگ و نمونه اساس بر تخمین و بزرگ نمونه اساس بر آماري استنباط

 بزرگ نمونه اساس بر
4 - 

11 
 کوچک نمونه از آماري استنباط

 فیشر و دوکاي استیودنت، هايتوزیع کاربردهاي
6 - 

 - 6 (ارزش بر نیکویي همگني، استقالل، آزمون) دوکاي توزیع از دیگر کاربردهاي 11

 - 3 همبستگي و ساده خطي رگرسیون 12

 - Minitab 6 و SAS، SPSS، Star Graph افزارهاينرم از یکي با آشنایي 13

 - 48 جمع

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 آماري هايتوزیع و احتمال مفهوم ،استنباطي و توصیفي آمار هايروش شناخت

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جلد مدیریت، در آن کاربرد و آمار

 دوم و اول
 1399 سمت  مؤمني منصور ،آذر عادل

 علم و مهندسي در آمار و احتمال

 مدیریت

 داگالس ،هایتر ویلیام

 مونتگمري .س
 1391 یزد دانشگاه اولیا صالح محمد

 و مدیریت در آن کاربرد و آمار

 حسابداري
 1398 اثبات انتشارات  رنجبران هادي

 

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

 هاي مدرسویژگي

 آمار لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتورکالس استاندارد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Microeconomics) خرداقتصاد درس  -3-4

 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 . اقتصادي هايبنگاهبراي  گیريتصمیماقتصادي و باال بردن مهارت  هايپدیدهتحلیل  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 علم اقتصاد

 ...(تخصیص، بهینه و،  فاهیم کمیابيمتعریف علم اقتصاد )

 منحني امکانات تولید

 مختلف از علم اقتصاد هايبنديتقسیم

 خرد و کالن  اقتصاد

 اقتصاد اثباتي و هنجاري

 اصلي در اقتصاد سؤالسه 

 اقتصادي هاينظام

 اصلي مطرح در علم اقتصاد سؤاالتمعاش و رابطه معاد و معاش و  دیدگاه اسالم درباره

6 - 

2 

 تعادلتقاضا عرضه 

 خاص هايحالتبر تقاضا، جابجایي تقاضا،  مؤثرتقاضا: تعریف تقاضا، عوامل  

 خاص هايحالت،  بر عرضه، جابجایي عرضه مؤثرتعریف عرضه، عوامل   :عرضه

 سقف و کف، انواع تعادل هايقیمت تعادل: تعریف تعادل، تغییر نقطه تعادل،

6 - 

3 

 کنندهمصرفرفتار 

 کنندهمصرفاصلي  سؤال

 هاآنمطلوبیت کل، نهایي و رابطه 

 تفاوتيبي هايمنحني

 خط بودجه

 کنندهمصرفتعادل 

 کنندهمصرفتغییر در تعادل 

 تفاوتيبي هايمنحني کاربردهاي

 مسلمان کنندهمصرفتبیین رفتار 

6 - 

4 

 تولیدکنندهرفتار 

 هاآنتابع تولید، تولید نهایي، تولید متوسط، تولید کل و رابطه 

 تولید بازدهي به مقیاسمراحل 

 تولید تفاوتيبي هايمنحني

6 - 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 ساعتتعداد 
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 خط هزینه یکسان

 تولیدکنندهتغییر در تعادل  تولیدکنندهتعادل 

 مدیریتي کاربردهاي

 مسلمان تولیدکنندهدیدگاه اسالم در مورد تولید و رفتار 

5 

 هزینه

 مدیران گیريتصمیمتفاوت مفهوم هزینه از دید حسابداري و 

 بلندمدت هايهزینه

 مدتکوتاه هايهزینه

 هزینه هايمنحنيمختلف  هايشکل

 رابطه تابع تولید و هزینه

 هاهزینهنقش دین در کاهش 

 بازار رقابت کامل

 بازارها بنديتقسیم

 بازار رقابت کامل هايویژگي

 بنگاه رقابتي کامل مدتکوتاهتعادل 

  انحراف از دخالت در بازارها و پیامدهاي آن

 اسالم درباره بازارها و معامالتدیدگاه 

6 - 

7 

 بازار انحصار کامل

 تعریف انحصار کامل فروش و منبع انحصار

 بلندمدتو  مدتکوتاهتعادل بنگاه انحصاري در 

 کنترل دولت بر انحصارگر

 مقایسه بازار رقابتي کامل با انحصار

 دیدگاه اسالم درباره انحصار

6 
- 

 

8 
 انحصاري باقدرتدر بازارهاي  گذاريقیمتو  چندقطبيبازار انحصار 

  اقتصاد رفتاري   ،هابازينظریه   اقتصاد اطالعات،
6 

 
- 

 - 48 جمع

گیرد. قرار مي موردبررسي هاآنبراي تخصیص بهینه منابع  هابنگاهخانوارها و  گیريتصمیمدر مسائل اقتصاد خرد نحوه * 

الزم را براي  يهاپایهآشنا باشد. این درس  هابنگاهگیري خانوارها و بازرگاني باید با مکانیسم تصمیم هايبنگاهمدیریت  ازآنجاکه

 .نمایدميآماده  هاتحلیل گونهاین

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
  اقتصادي هايبنگاهبراي  گیريتصمیماقتصادي و باال بردن مهارت  هايپدیدهتحلیل کسب مهارت 
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین چاپ نگاه دانش حسن سبحاني سالواتوره تئوري و مسائل خرد

 آخرین چاپ انتشارات پوران پژوهش  محسن نظري اقتصاد خرد

 آخرین چاپ انتشارات ني حمیدرضا ارباب سالواتوره اقتصاد خرد

 ونظریه  تحلیل اقتصادي،

 (خرد اقتصاد) کاربرد
 آخرین چاپ انتشارات نگاه دانش کمپاني چارلز موریس

 آخرین چاپ دانشگاه شهید بهشتي  فرستي نومحمد  اقتصاد خرد

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري مجموعه لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتورکالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )آزمون هاي شفاهي،پرسش
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 (Macroeconomics) اقتصاد کالندرس  -3-5
 نوع درس: پایه

 : اقتصاد خردنیازپیش

 - نیاز: هم

 مثل رکود و رونق اقتصادي، نرخ ارز و ... متغیرهایيگیري و تغییرات نحوه شکل با یيآشنا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 علم اقتصاد

 هاآناهداف اقتصاد کالن، منابع جامعه و تخصیص بهینه 

 کالن در تحقق اهداف گذاريسیاستنقش 

 کالن آن از دیدگاه اسالم هايسیاستاهداف و 

 نحوه استفاده مدیر بنگاه از اقتصاد کالن

6 - 

2 

 

 اقتصادي در سطح کالن هايفعالیتنحوه انجام 

 در سیستم کالن هاآنعاملین اقتصادي و وظایف 

 تعادل اقتصاد در سطح کالن

6 - 

3 

 حسابداري ملي

 اقتصادي هايفعالیت گیرياندازه هايشاخص

 اقتصادي با یکدیگر هايفعالیت هايشاخصرابطه 

 کالن هايشاخصرفاه اقتصادي و 

6 - 

4 

 هاقیمتشاخص 

 هاقیمت  انواع شاخص  تعریف،

 کاربرد شاخص قیمت در مدیریت

 هاي قیمت در اقتصاد ایرانوضعیت شاخص

6 

 

- 

 
 

5 

 پولي هايسیاستبازار پول و 

 تعاریف پول، وظایف پول، تاریخچه تکامل شکل پول

 پایه پولي، ضریب تکاثر پول :عرضه پول

 تعادل بازار پول، تغییر در تعادل بازار پول

 هاي پولي و ابزار آنسیاست

 اقتصادي هايبنگاهپولي بر  هايسیاست تأثیرگذاري

 پولي در ایران هايسیاستبررسي نحوه تنظیم 

6 - 

6 

 

 المللبیناقتصاد 

 جاريت هاياتحادیهدالیل و منافع تجارت، مزیت مطلق و مزیت نسبي،  الملليبینتجارت 

 تغییرات نرخ ارزتقاضاي ارز، عرضه ارز، : المللبینمالیه 

6 - 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 وضعیت تجارت خارجي در ایران، بازار ارز و تحوالت آن در اقتصاد ایران

7 

 

 تورم و بیکاري هايتئوري

 آن هايسیاستتورم: تعاریف، انواع، علل و 

 ، انواع و علل بیکاري: تعاریف

 مبارزه با تورم و بیکاري هايسیاست

6 - 

8 

 

 گذاريسرمایهمصرف و  هايتئوري

 گذاريسیاستمصرف در  هايتئوريمصرف، نقش  هايتئوريمصرف: 

 گذاريسرمایه هايتئوري، گذاريسرمایه: انواع گذاريسرمایه

 در ایران گذاريسرمایهوضعیت مصرف و 

 دیدگاه اسالم در مورد مصرف

6 - 

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 مثل رکود و رونق اقتصادي، نرخ ارز و ... متغیرهایيگیري و تغییرات نحوه شکل شناخت

 

 (حداقل سه منبع فارسي و خارجي)منابع درسي پیشنهادي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین چاپ نشر ني  فریدون تفضلي اقتصاد کالن

 آخرین چاپ انتشارات نگاه دانش  محسن نظري اقتصاد کالن رشته مدیریت

 آخرین چاپ برادرانانتشارات   تیمور رحماني اقتصاد کالن

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري مجموعه لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتورکالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین ، تکرار وايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Money, Exchange and Banking) بانکداري و ارز ،پول درس -3-6
 درس: پایه نوع

 کالن اقتصاد: نیازپیش

 - نیاز: هم

ب با پولي مناس هايسیاستپولي در نظام بانکي، تشخیص  هاينظریهبا مبناي پول و بانکداري و آشنایي  هدف کلي درس:

 هايالیتفعنحوه اهمیت و ، در اقتصاد کشور هاآنبیمه و نقش  مؤسساتتجاري،  هايبانکبا نهاد پولي مانند شرایط اقتصادي، 

  .ابزار سیاست پولي ودر اقتصاد کشور  هابانک

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 پولي هايسیستممروري بر تاریخچه  1

 - 4 عملکردهاي پول 2

 - 4 مالي در اقتصاد مؤسساتنقش  3

 - 4 مالي سپرده مؤسسات 4

 - 4 (نقش و عملکرد)تجاري  هايبانک 5

 - 4 اندازپسوام و   مؤسسات 6

 - 3 اعتباري هاياتحادیه 7

 - 3 بانکداري مرکزي 8

 - 3 ارکان نظام بانکي ایران 9

 - 3 پولي هاينظریه 11

 - 3 ابزار سیاست پولي و بانک مرکزي 11

 - 3 درمان  هايروشآثار و   کودي، تحلیلرتورم، تورم  12

13 
مختلف، معامالت ارزي، اعتبارات اسنادي،  ارزهايخرید و فروش بازار ارز و بورس 

 ارزي هاينامهضمانت
3 - 

 - 3 تحوالت و تجربیات پولي و بانکي ایران 14

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
ادي، با پولي مناسب با شرایط اقتص هايسیاستپولي در نظام بانکي، تشخیص  هاينظریهمبناي پول و بانکداري و  شناخت 

اد در اقتص هابانک هايفعالیتاهمیت و ، در اقتصاد کشور هاآنبیمه و نقش  مؤسساتتجاري،  هايبانکنهاد پولي مانند 

  .ابزار سیاست پولي وکشور 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 خارجي(منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  ایرج توتونچیان بانکداري و ارز پول و

انتشارات موسسه 

فرهنگي هنري 

 توانگران

 آخرین چاپ

 آخرین چاپ انتشارات سمت ، علي پارسائیانجهانخانيعلي  شکینیفردریک م بانکداري و ارز، پول

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )آزمونهاي شفاهي، پرسش
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 يمالي اسالم تأمینسرمایه و ابزار بازار درس  -3-7

(Islamic capital markets and financing instruments) 
 نوع درس: پایه

 : پول، ارز و بانکدارينیازپیش

 - نیاز: هم

 ازار سرمایهفعال در ب مؤسساتآشنایي با بازار سرمایه و ساختار آن، تبیین نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور،  هدف کلي درس:

 .هاآنمالي و مکانیزم اجرایي  تأمین و ابزار

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 ساختار بازار اوراق بهادار 1

 - 3 بازار اولیه و نقش آن در نظام مالي 2

 - 3 بازار ثانویه و نقش آن در نظام مالي 3

 - 3 بازار سهام 4

 - 3 بازار اوراق قرضه 5

 - 3 و بازارهاي خارج از بورس یافتهسازمانبازار  6

 - 3 بازار اوراق بهادار مشتقه 7

 - 3 (سرمایه ثابت، مشترک) گذاريسرمایه هايشرکت 8

 - 3   گذاريسرمایههاي امین صندوق 9

 - 3 سرمایه تأمین مؤسسات 11

 - 2 گذاريسرمایهکارگزاري و مشاور  مؤسسات 11

 - 2 ابزار مفهومي و فیزیکي مهندسي مالي 12

 - 2 اعتبار تأمینها و مکانیزم مالي در بازار سرمایه، ویژگي تأمینابزار  13

 - 2 اسالمنقش ریسک در نظام مالي  14

 - 2 بیمه در نظام مالي اسالمي 15

 - 2 غیرانتفاعيابزار مالي اسالمي  16

 - 2 ابزار مالي اسالمي انتفاعي با بازدهي معین 17

 - 2 ابزار مالي اسالمي انتفاعي با بازدهي انتظاري 18

 - 2 گذاريسرمایهکاربرد مشتقه ها در مدیریت  19

 - 48 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي مهارت -ب
 تأمینابزار   وفعال در بازار سرمایه  مؤسساتبازار سرمایه و ساختار آن، تبیین نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور،  شناخت

 .هاآنمالي و مکانیزم اجرایي 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 

 و 23/8/1391)اصالحیه مصوب 

 عالي بورس( شوراي 11/3/1394

اوراق  سازمان بورس و

 بهادار
  1389 

دستورالعمل انتشار اوراق ساخت و 

 29/12/1393اصالحیه مورخ 

 اوراق وسازمان بورس 

 بهادار
  1392 

  موسویانسید عباس  ابزارهاي مالي اسالمي )صکوک(

انتشارات پژوهشگاه 

 اندیشه وفرهنگ 

 اسالمي

1386 

  سید عباس موسویان بازار سرمایه اسالمي

انتشارات پژوهشگاه 

 اندیشه وفرهنگ 

 اسالمي

1391 

 هاي مالي مدرنربازا
 .دي مارک دیوید بلک ول،

 گریفیتس، دروبي وینترز
 نادر مهرگان

انتشارات پژوهشکده 

 بانکيو پولي 
1393 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس سنجش و ارزشیابيروش 

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 مالي دولت يمشخطمالیه عمومي و تنظیم درس  -3-8

(Public finances and government fiscal policy setting) 

 نوع درس: پایه

 اقتصاد کالن: نیازپیش

 - نیاز: هم

 ياقتصاد شرایط بر یک هر اثرات و مالي تأمین هايروش با توأم  هادولت مالي امور با  آشنایي دانشجویان: درسکلي هدف 

 .ولتد مالي و پولي هايسیاست و بازار در دولت نقش دولت، هايهزینه و درآمدها تعیین دولت، گذاريسیاست فرآیند کشور،

 آموزشيسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
دولت و دالیل رشد  هايفعالیتگیري اعمال دولت، معیارهاي اندازه تأثیربخش عمومي: 

 بخش عمومي
2 - 

 - 3 هادولتبررسي نقش و وظایف  2

 - 3 ماهیت خدمات عمومي 3

 - 3 نقش دولت در بازار 4

 - 3 و منابع مالي هادولت 5

 - 2 مالي هايسیاستاجراي  هايروشابزار و  6

 - 2 فلسفه وضع مالیات، انواع مالیات و موارد مصرف آن 7

 - 2  هاي مالیاتي و اثرات مشوق بنديمالیاتاصول  8

 - 2 یک ابزار مالي عنوانبهعمومي  هايقرضه  9

 - 3 احکام پولي و مالي 11

 - 2 مقایسه سیاست پولي و مالي 11

 - 2 عمومي در ارتباط با توسعه اقتصادي کشور هايهزینه 12

 - 3 تحول سیاست مالي 13

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 گذاريسیاست فرآیند با کشور، اقتصادي شرایط بریک هر اثرات و مالي تأمین هايروش با توأم  هادولت مالي امور شناخت

 .دولت مالي و پولي هايباسیاست و بازار در دولت نقش دولت، هايهزینه و درآمدها تعیین دولت،

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مالیه عمومي و تنظیم خط و مشي 

  دولت

غالمحسین خورشیدي، 

  ریز رنگحسین 
 

شرکت چاپ و 

  بازرگانينشر 
 آخرین چاپ

 آخرین چاپ دانشگاه مفید  یداهلل دادگر اقتصاد بخش عمومي 

مالیه عمومي و تنظیم خط و مشي 

  دولت

عباسیان، وحید  اهللعزت

 محمودي
 

انتشارات نگاه 

  دانش 
 آخرین چاپ

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Regulation and control of government budget) دولتيتنظیم و کنترل بودجه  درس -3-9

 نوع درس: پایه

 دولتمالي  مشيخط: مالیه عمومي و تنظیم نیازپیش

 - نیاز: هم

 ریزيرنامهبتنظیم بودجه، مشکالت تنظیم بودجه، ارتباط بین درآمدها و هزینه و رابطه بودجه با  فرآیندآشنایي با  هدف کلي درس:

  .تفریغ ملي و در پایان کنترل بودجه و گزارش

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 کلیات و اصول بودجه 1

 - 4 مراحل تنظیم بودجه دولتي  2

 - 4 نقش اقتصادي بودجه 3

 - 4 طبقات بودجه 4

 - 4 هزینه و برآورد درآمد بینيپیش هايروش 5

 - 4 مشکالت تنظیم بودجه دولت 6

 - 4 انتفاعي وابسته به دولت در بودجه مؤسساتدولتي و سایر  هايشرکتنقش  7

 - 4 قانون محاسبات عمومي 8

 - 32 جمع

 

 تخصصي مورد انتظارهاي عمومي و مهارت -ب
ملي و در  ریزيبرنامهتنظیم بودجه، مشکالت تنظیم بودجه، ارتباط بین درآمدها و هزینه و رابطه بودجه با  فرآیند شناخت

  .تفریغپایان کنترل بودجه و گزارش 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دجهبو کنترل و تنظیم واصول تهیه 
 مهدي ابراهیم نژاد،

 اسفندیار فرج وند
 آخرین چاپ سمت 

 نوین در ایران )اصول، ریزيبودجه

 (هاروشمراحل و 
 آخرین چاپ سمت  ابراهیم عباسي

ي بودجه دولت کنترل واصول تنظیم 

 (نوین ریزيبودجه)رویکرد 

 احمد حسین کرباسي یزدي،

 گودرزيمهدي  امامي،
 آخرین چاپ انتشارات ترمه 

 آخرین چاپ دانشگاه مفید  یداهلل دادگر اقتصاد بخش عمومي

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 وایت برد و ویدئو پروژکتورکالس استاندارد مجهز به 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Business Law & labor and insurance law) و قانون کار و بیمه حقوق تجارت درس -3-11

 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

ناشي از اعمال تجاري و خصائص و تکالیف و حقوق اشخاص  هايمسئولیتبا نظام روابط بازرگاني و  آشنایي هدف کلي درس:

 حقیقي و حقوقي، حقوق تجارت با رویکرد تطبیقي و اسالمي.

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 مباني حقوق تجارت 1

 - 1 مباني حقوق تجارت تطبیقي 2

 - 1 مباني بازرگاني اسالمي 3

 - 1 مباني و مفاهیم معامالت تجاري با رویکرد اسالمي 4

 - 1 با رویکرد اسالمي هاشرکتاقسام  5

 - 1 اسناد بازرگاني )تجاري( با رویکرد اسالمي، چک، سفته، برات، اوراق قرضه، سهام و سایر 6

 - 2 ورشکستگي با رویکرد اسالمي -قراردادهاي بازرگاني با رویکرد اسالمي 7

 - 2 تصفیه با رویکرد اسالمي- جاري و تکمیلي حقوق تجارت تطبیقي و اسالمي مباحث 8

 - 1 تعاریف و کلیات حقوق کار و بیمه 9

 - 1 شرایط صحت عقد، عقود معین، قراردادها و نحوه تنظیم آن 11

 - 1 تعریف سند و سند رسمي 11

 - 1 انواع قرارداد کار و مقررات مربوط 12

 - 1 کارگري طبق قانون کارشرایط کار و  13

 - 2 و اشتغال کارگران آموزش -حفاظت فني و بهداشتي محیط کار 14

 - 3 هاآنکارگري و کارفرمایي و وظایف  هايتشکل 15

16 
 -منديعائله -ازدواج -ازکارافتادگي -اجتماعي از باب بازنشستگي تأمینقانون و مقررات 

 بارداري و ... -فوت -بیمه بیکاري
3 - 

 - 3 تدوین مزد و حداقل مزد 17

 - 3 احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن مأخذ -منابع درآمد 18

 - 2 از بیمه سوءاستفادهمقررات کیفري  19

21 
نحوه رسیدگي مراجع حل  -هاهیئتو نحوه مراجعه به  هاصالحیت -مراجع حل اختالف

 اخالف
1 - 

 - 32 جمع

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

41 

 مورد انتظارهاي عمومي و تخصصي مهارت -ب
سب مهارت در نظام روابط بازرگاني و  سئولیتک شخاص  هايم صائص و تکالیف و حقوق ا شي از اعمال تجاري و خ نا

 .حقیقي و حقوقي

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین چاپ آموختهنشر   زاده عمادمحمدکاظم  حقوق بازرگاني

 آخرین چاپ انتشارات سیمیا  سید مهدي حسیني مجد حقوق بازرگاني

 آخرین چاپ شرکت چاپ و نشر بازرگاني  مسعود طارم سري الملليبینحقوق بازرگاني 

 آخرین چاپ انتشارات گنج دانش  محمدعلي عبادي حقوق تجارت

 آخرین چاپ جنگل انتشارات  محمود عرفاني حقوق تجارت: اسناد تجارتي

 آخرین چاپ انتشارات میزان  حسن حسني هاشرکتحقوق تجارت: 

 1395 سمت  عزت اله عراقي حقوق کار جلد اول

 1395 مجمع علمي مجد  ابوالفضل رنجبري حقوق کار

 1399 سمت  عزت اله عراقي حقوق کار جلد دوم

 1393 فکر سازان  غالمرضا موحدیان حقوق کار

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حقوق بازرگاني لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس ارزشیابيروش سنجش و 

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 یسينوگزارشمکاتبات تجاري و  درس -3-11

(Business Communication and Report Writing) 
 نوع درس: پایه

 قانون کار و بیمه و : حقوق تجارتنیازپیش

 - نیاز: هم

 سازمانيبرون نهادهايبه مقامات داخلي و  نویسيگزارشآشنایي با طریقه مکاتبه و  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 ؤثرمیک مکاتبه  هايویژگي -اجزاي اصلي مکاتبه مکاتبه فرآیند/ مفهوم و هدف مکاتبه 1

 - 2 (ايدوره)اداري، فني،  هايگزارشانواع  2

 3 2 ساختار و ادبیات گزارش 3

 3 1 هافرماداري و روش تهیه  هايفرمانواع  4

 11 2 هاآنو طریقه نگاشتن  هانامهآیین، هادستورالعملاداري،  هاينامه 5

 11 2 اداري هايایمیلو  جلساتصورتشیوه نوشتن دستور جلسات،  6

 - 2 موانع مکاتبه شفاهي -مفهوم مکاتبات شفاهي و انواع آن 7

 2 1 گفتاري و شنیداري هايمهارت 8

 4 1 ايحرفهشیوه نگارش رزومه  9

 - 1 اطالعات در مکاتبات آن آوريفنتیمي و اثر  مالقات 11

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 سازمانيبرون نهادهايبه مقامات داخلي و  نویسيگزارشکسب مهارت مکاتبه و 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 زوار  مهدي ماحوزي نویسيگزارش

: اداري، فني، نویسيگزارش

 علمي هاينامهپژوهشبازرگاني و 
 1383 مدیریت  امیني کاظم سید

  شرقي رضا کریمي نویسيگزارشفن 

موسسه آموزش عالي 

آموزش و پژوهش 

 ریزيبرنامهمدیریت و 

1384 

Essentials of Business 

Communication 
Mary Ellen Guffey, 

Dana Loewy (2102) 
 

Cengage 

Learning 
2113 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگي

 سابقه کاريسال  3ي دارا حسابداري و لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Finance 1) 1 مالي درس -3-12
 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

در  یريگتصمیمبا منابع و تعهدات سازماني و چگونگي  ودر مدیریت مالي  ايپایهبا مفاهیم و اصول  آشنایي هدف کلي درس:

 خصوص کسب و تخصیص منابع

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 مفاهیم مدیریت مالي 1

 - 3 مالي هايصورتو تحلیل  تجزیه 2

 - 3 هااهرمو تحلیل  تجزیهسود و  ریزيبرنامه 3

 - 3 بلندمدت و رشد ریزيبرنامه 4

 - 3 ریاضیات مالي 5

 - 3 گیريتصمیممطمئن: معیارها و  هايوضعیتدر  ايسرمایه بنديبودجه 6

 - 3 نامطمئن هايوضعیتدر  ايسرمایه بنديبودجه 7

 - 3 مدیریت وجه نقد و نقدینگي 8

 - 3 مدیریت اعتبارات و موجودي کاال 9

 - 3 مدتکوتاهمالي  ریزيبرنامه 11

 - 3 بازده و ریسک 11

 - 3 ارزیابي سهام و اوراق بدهي 12

 - 3 ساختار سرمایه و هزینه سرمایه 13

 - 3 تعیین ساختار سرمایه هايروشسرمایه و  تأمین 14

 - 3 ساختار سرمایه هايسیاستاهرم مالي و  15

 - 3 سود نقدي و سیاست تقسیم سود 16

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 در خصوص کسب و تخصیص منابع گیريتصمیمکسب مهارت 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 نوو .ریموند پي مدیریت مالي
علي  ،جهانخانيعلي 

 پارساییان
 1394 سمت

 1398 دانش اهنگ  رضا تهراني ماليمدیریت 

 مدیریت مالي نوین
استفان راس، رندلف وسترفیلد، 

 بردفورد جردن
 1395 سمت جهانخانيعلي 

 1391 حفیظ  غالمحسین اسدي و همکاران مدیریت مالي

 

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

 هاي مدرسویژگي

 سابقه کاري سال 3 دارايمدیریت مالي و  لیسانسفوق حداقل
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 ترمپایانو  ترمطولدر  کتبيهاي آزمون ،هاي شفاهيپرسش
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 (Accounting Principles 1) 1اصول حسابداري درس  -3-13

 نوع درس: تخصصي

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 معادله با ،گیريیمتصم جهت سودمند اطالعات تهیه در حسابداري نقش و حسابداري مفاهیم با آشنایي هدف کلي درس:

 امور رد گیريیمتصم و اساسي مالي يهاصورت حسابداري، دفاتر نگهداري طرز مالي، رویدادهايو تحلیل  تجزیه حسابداري،

 .مالي اطالعات از استفاده با بازرگاني

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 8 حسابداري پایه مفاهیم 1

 - 8 مالي عملیات و معامالتو تحلیل  تجزیه 2

 - 8 هاحساب معرفي با مالي رویدادهاي ثبت 3

 - 8 هاحساب تعدیل و اصالح 4

 - 8 هاحساب بستن به مربوط عملیات 5

 - 8 مالي هايصورت تهیه 6

 - 8 (کاال موجودي فروش، خرید،) بازرگاني مؤسسات در حسابداري 7

 - 8 مالي هاينسبت بر ايمقدمه 8

 - 64 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 داري،حساب معادله با و آشنایي گیريیمتصم جهت سودمند اطالعات تهیه در حسابداري نقش و حسابداري مفاهیم شناخت

 رگانيباز امور در گیريیمتصم و اساسي مالي يهاصورت حسابداري، دفاتر نگهداري طرز مالي، رویدادهايو تحلیل  تجزیه

 .مالي اطالعات از استفاده با

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 حسابداري اصول
 والتر گرن، هورن چارلز

 رابینسون مایکل هریسون،

 ،نوروش ایرج

 کرمي غالمرضا
 1392 ون کتاب انتشارات

 1 حسابداري اصول
 سید ویدا، زاده مجتهد

 طبري علوي حسین
 

 مهربان انتشارات

 نشر
1395 

 نشریه)اول  جلد حسابداري اصول

 (78 شماره

 ملکالدین نظام مدد، علي

 آرایي،
 

 سازمان

 حسابرسي
1393 

 عملي نظري 

 1 4 تعداد واحد

 1 64 تعداد ساعت
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  کاظم سید ابراهیمي 1 حسابداري اصول
 دانش انتشارات

 نگار
1395 

Fundamental 

Accounting Principles Volume 

0, 20st Edition 

Wild J, Ken Shaw K, 

and, Chiappetta B 
 

John Wiley & 

Sons 
2114 

Principles of Accounting, 02th 

Edition 

Belverd E. Needles, 

Marian Powers, 

Susan V. Crosson 
 

South-westem 

CENGAGE 

Learning 

2114 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Accounting Principle 2) 2 اصول حسابداريدرس  -3-14
 نوع درس: تخصصي

 1: اصول حسابداري نیازپیش

 - نیاز: هم

 نحوه و سهامي و تضامني يهاشرکت در حسابداري عمل نحوه مالي، حسابداري مفهومي چارچوب با آشنایي هدف کلي درس:

 .سهام صاحبان حقوق و بدهي طریق از مالي ینتأم با ارتباط در حسابداري عمل

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 11 داخلي هايکنترل و حسابداري هايسیستم 1

 - 11 بانک و نقد وجه حسابداري 2

 - 11 تضامني هايشرکت حسابداري 3

 - 11 اساسي مالي هايصورت عملیات، و تشکیل: سهامي هايشرکت حسابداري 4

 - 11 (قرضه اوراق) بلندمدت هايبدهي حسابداري 5

 - 14 مالي حسابداري مفاهیم و اصول 6

 - 64 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 حسابداري عمل نحوه و سهامي و تضامني يهاشرکت در حسابداري عمل نحوه مالي، حسابداري مفهومي چارچوب شناخت

 .سهام صاحبان حقوق و بدهي طریق از مالي ینتأم با ارتباط در

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 حسابداري اصول
 والتر گرن، هورن چارلز

 رابینسون مایکل هریسون،

 و نوروش ایرج

 کرمي غالمرضا

 کتاب انتشارات

 نو
1392 

 نشریه)دوم  جلد حسابداري اصول

 (86 شماره

 ملک الدیننظام مدد، علي

 آرایي
 

 سازمان

 حسابرسي
1393 

Fundamental 

Accounting Principles Volume 

0, 20st Edition 

Wild J, Ken Shaw K, 

and, Chiappetta B 
 

John Wiley & 

Sons 
2114 

Accounting Principles, 00th 

Edition 
Weygandt J. Kimmel 

P. and Kieso D.b 
 

John Wiley & 

Sons 
2113 

 

 

 عملي نظري 

 1 4 تعداد واحد

 1 64 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 (Intermediate Accounting 1) 1حسابداري میانه درس  -3-15

 نوع درس: تخصصي

 2صول حسابداري ا: نیازپیش

 - نیاز: هم

 ياستثناهب) اساسي مالي يهاصورت تهیه با مرتبط مسائل مالي، گزارشگري و حسابداري نظري مفاهیم بررسي هدف کلي درس:

 و مشهود ثابت هايیيدارا کاال، و مواد موجودي مطالبات، شامل) هایيدارا حسابداري با آشنایي ،(نقد وجوه جریان صورت

 .اشتباهات اصالح و حسابداري تغییرات با برخورد نحوه و احتمالي و جاري هاييبده و( نامشهود هايیيدارا

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 8 مالي گزارشگري نظري مفاهیم و مالي حسابداري 1

 - 8 آن توضیحي هايیادداشت و مالي هايصورت معرفي 2

 - 8 دریافتني اسناد و هاحساب 3

 - 8 کاال و مواد موجودي 4

 - 8 مشهود ثابت هايدارایي 5

 - 8 نامشهود هايدارایي 6

 - 8 احتمالي و جاري هايبدهي 7

 - 8 اشتباهات اصالح و حسابداري تغییرات 8

 - 64 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 ورتص استثنايبه) اساسي مالي هايصورت تهیه با مرتبط مسائل مالي، گزارشگري و حسابداري نظري مفاهیم شناخت

 هايدارایي و مشهود ثابت هايدارایي کاال، و مواد موجودي مطالبات، شامل) هادارایي حسابداري با آشنایي ،(نقد وجوه جریان

 .اشتباهات اصالح و حسابداري تغییرات با برخورد نحوه و احتمالي و جاري هايبدهي و( نامشهود

 

  

 عملي نظري 

 1 4 تعداد واحد

 1 64 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مالي هايصورت: میانه حسابداري

 175نشریه  – (1 جلد)
  اصل بزرگ موسي

 حسابرسي، سازمان

 استانداردها مدیریت
1392 

 اساس بر(: 1) میانه حسابداري

 ایران حسابداري استانداردهاي

 ساسان کرمي، غالمرضا

 محمد مهراني، کاوه مهراني،

 نوروش ایرج و مرادي

 1389 نو کتاب 

 میانه حسابداري: مالي حسابداري

 (1 جلد)
 1384 عابد  وردي تاري اله ید

Intermediate Accounting, 

01th Edition 
Kieso, D. Weygandt, J. 

and Warfield, T. 
 

John Wiley & 

Sons 
2114 

Intermediate Accounting: 

IFRS Edition. 8th Edition 

Spiceland, D. Sepe, J. 

Nelson, M. Tan, P. 

Low, B. and Low, K. 
 

McGraw-

Hill/Irwin, New 

York 

2115 

Intermediate Accounting. 

01th Edition 
Stice, E. and Stice, J.  

South-Western 

Cengage 

Learning 

2113 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Intermediate Accounting 2) 2حسابداري میانه درس  -3-16

 نوع درس: تخصصي

 1: حسابداري میانه نیازپیش

 - نیاز: هم

 ودس محاسبه ،(گذاریهسرما و ناشر دفاتر) در سهام صاحبان حقوق و بلندمدت هاييبده حسابداري با آشنایي هدف کلي درس:

 یريارگکبه و اساسي مالي يهاصورت از یکي عنوانبه نقد وجوه جریان صورت تهیه سرمایه، پیچیده و ساده ساختار در سهم هر

 .مالي هايوتحلیلیهتجز در آن

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 11 ...( و مشارکت اوراق قرضه، اوراق) بلندمدت هايبدهي 1

 - 11 آن دهندهتشکیل اجزاي و سهام صاحبان حقوق 2

 - 11 هاگذاريسرمایه حسابداري 3

 - 11 سهم هر سود 4

 - 24 نقد وجوه جریان صورت 5

 - 64 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 در سهم هر سود محاسبه ،(گذارسرمایه و ناشر دفاتر) در سهام صاحبان حقوق و بلندمدت هايبدهي حسابداري شناخت

 در نآ کارگیريبه و اساسي مالي هايصورت از یکي عنوانبه نقد وجوه جریان صورت تهیه سرمایه، پیچیده و ساده ساختار

 .مالي هايوتحلیلتجزیه

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 198نشریه  - (2) میانه حسابداري
 موسي ،نهندي بادآور یونس

 رفیعي افسانه ،اصل بزرگ
 1394 حسابرسي سازمان 

 1396 سمت  علي رحماني و همکاران (2) میانه حسابداري

 چاپ. هاگذاريسرمایه حسابداري

 اول

 دهما ،فرد زاده مراد مهدي

 نظري
 

 جامعه حسابداران

 ایران رسمي
1394 

 میانه حسابداري: مالي حسابداري

 (1 جلد)
 1384 عابد  وردي تاري یداهلل

Intermediate Accounting, 01th 

Edition 

Kieso, D. Weygandt, J. 

and Warfield, T. 
 

John Wiley & 

Sons 
2114 

 عملي نظري 

 1 4 واحدتعداد 

 1 64 تعداد ساعت
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Intermediate Accounting: 

IFRS Edition. 8th Edition 

Spiceland, D. Sepe, J. 

Nelson, M. Tan, P. 

Low, B. and Low, K. 
 

McGraw-

Hill/Irwin, New 

York 

2115 

Intermediate Accounting. 01th 

Edition 
Stice, E. and Stice, J.  

South-Western 

Cengage Learning 
2113 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Cost Accounting 1) 1بهایابي  درس -3-17
 يتخصص نوع درس:

 2حسابداري  اصول :نیازپیش

 - نیاز: هم

 و يسازماندرون گیرندگانیمتصم اطالعاتي نیازهاي براي پاسخي عنوانبه بهایابي يهانظام و مفاهیم با یيآشنا هدف کلي درس:

 از تیبانيپش منظوربه بهایابي سیستم یک توسعه و ایجاد پشتوانه هايیهرو و مفاهیم و بررسي سازمان مدیریت هاآن رأس در

 .سازمان مدیریت عملکرد گزارش و کنترل ،گیريیمتصم

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 5 مربوط اهداف بهایابي مفاهیم 1

 - 13 بها به مربوط هايحسابصورت تهیه و هاحساب ثبت نحوه 2

 - 6 سربار جذب( کسر) اضافه و سربار جذب 3

 - 5 (پشتیباني) خدماتي دوایر سربار و عمومي هايهزینه: بها تخصیص 4

 - 13 کار سفارش بهایابي 5

 - 3 ايمرحله بهایابي 6

 - 3 بهایابي شدهساده هايروشمدیریت موجودي کاال و  7

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 رأس در و سازمانيدرون گیرندگانتصمیم اطالعاتي نیازهاي براي پاسخي عنوانبه که بهایابي هايسیستم و مفاهیم شناخت

 .سازمان مدیریت هاآن

 

 )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( منابع درسي پیشنهادي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (1 جلد) صنعتي حسابداري
 عثماني، محمدقسیم

 زادهقاسم علي
 1395 ترمه 

 اکاربرده و مفاهیم: صنعتي حسابداري

 (1 جلد) یابيهزینه در
  ورعالي عزیز

 مرکز حسابرسي سازمان

 تخصصي تحقیقات

 حسابرسي و حسابداري

1394 

 صنعتي حسابداري بر جامع مروري

 (1 جلد( )شدهتمام بهاي)

 جالل نوروش، ایرج

 محمد ثاني،وافي
 1395 کتاب نو 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 غالمرضا فرهمند،

 مهراني ساسان کرمي،

Managerial Accounting, 01th 

ed 

Garrison, R.H. 

E.W. Noreen, 

and P.C. Brewer 
 

Columbus, OH: 

McGraw-Hill 

Education 

2115 

Cost Accounting: A 

Managerial Emphasis, 01th ed 

Horngren, C.T. 

S.M. Dadar, and 

M.V. Rajan 
 

Essex, England: 

Pearson Education 

Ltd 

2115 

Fundamentals of Cost 

Accounting, 4th ed 

Lanen W.A. 

S.W. Anderson, 

and M.W. Maher 
 

Columbus, OH: 

McGrawHill/Irwin 
2114 

Managerial Accounting Tools 

for Business Decision Making, 

7th ed 

Weygandt, JJ. 

P.D. Kimmel, 

and D.E. Kieso 
 

Singapore: John 

Wiley & Sons 

Singapore 

2115 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Cost Accounting 2) 2 بهایابيدرس  -3-18
 نوع درس: تخصصي

 1بهایابي : نیازپیش

 - نیاز: هم

 يسازمانروند گیرندگانیمتصم اطالعاتي نیازهاي براي پاسخي عنوانبه بهایابي هايیستمس و مفاهیم با آشنایي: درسکلي هدف 

 از تیبانيپش منظوربه بهایابي سیستم یک توسعه و ایجاد پشتوانه هايیهرو و مفاهیم و بررسي سازمان مدیریت هاآن رأس در و

 .مدیریت عملکرد گزارش و کنترل ،گیريیمتصم

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 12 استاندارد بهایایي 1

 - 12 فرعي و مشترک هايمحصول: بها تخصیص 2

 - 12 هاآن مقایسه و جذبي و متغیر بهایایي 3

 - 12 محصول سرسربه نقطه 4

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 رأس در و سازمانيدرون گیرندگانتصمیم اطالعاتي نیازهاي براي پاسخي عنوانبه که بهایابي هايسیستم و مفاهیم شناخت

 .سازمان مدیریت هاآن

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 سمت  محمد نمازي (2حسابداري صنعتي )

  ورعالي عزیز دوم جلد صنعتي حسابداري
 تحقیقات مرکز حسابرسي سازمان

 حسابرسي و حسابداري تخصصي
1394 

 1395 نگاه دانش  رضا درگاهي (2) صنعتي حسابداري

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Management Accounting) یریتمدحسابداري درس  -3-19

 نوع درس: تخصصي

 2بهایابي : نیازپیش

 - نیاز: هم

 عنوانبه ودس و فعالیت حجم بها،و تحلیل  تجزیه انجام و گیريیمتصم مباني و يبندبودجه مفاهیم با آشنایي هدف کلي درس:

 .است سازمان مدیریت هاآن رأس در و يسازماندرون گیرندگانیمتصم اطالعاتي نیازهاي براي پاسخي

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 8 سود و فعالیت حجم بها،و تحلیل  تجزیه 1

 - 8 مسئولیت سنجش حسابداري و بنديبودجه 2

 - 8 ايسرمایه بنديبودجه 3

4 
 مالحظات و انتقالي هايقیمت مدیریت، کنترل هايسیستم به مربوط اطالعات و گیريتصمیم

 الملليبین
8 - 

 - 8 الملليبین مالحظات و خدمت جبران عملکرد، گیرياندازه 5

 - 8 ناخالص سودو تحلیل  تجزیه 6

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 براي خيپاس عنوانبه سود و فعالیت حجم بها،و تحلیل  تجزیه انجام و گیريتصمیم مباني و بنديبودجه مفاهیم شناخت

 .سازمان مدیریت هاآن رأس در و سازمانيدرون گیرندگانتصمیم اطالعاتي نیازهاي

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 لکام تجدیدنظر با: مدیریت حسابداري

 (1 جلد)
 1394 سمت  شباهنگ رضا

 1392 مدیریت صنعتي  پرویز بختیاري مدیریت حسابداري

 مدیریت حسابداري مباني
 اکبر نهندي، بادآور یونس

 زاده فرج اصغرعلي کنعاني،
 1395 ترمه 

 1392 کتاب نو  مشایخي بیتا نوروش و ایرج 3 شدهتمام بهاي حسابداري

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب  -د

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Advanced Accounting 1) 1 یشرفتهپحسابداري درس  -3-21
 نوع درس: تخصصي

 2حسابداري میانه : نیازپیش

 - نیاز: هم

 عنوانهب تجاري واحدهاي ترکیب برانگیزبحث مباحث طرح ،هاشرکت در انحالل و تصفیه با مباحث آشنایي هدف کلي درس:

 .پیشرفته حسابداري در موردبحث تلفیقي هايحساب براي ايمقدمه

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 13 اقساطي فروش 1

 - 5 اماني کاالي حسابداري 2

 - 5 شعب حسابداري 3

4 
سابداري سائل و خارجي شعب ح  تجاري واحد مالي هايصورت برگردان به مربوط م

 خارجي
5 - 

 - 13 آن حسابداري و تجاري هايترکیب انواع 5

 - 3 خاص هايمشارکت حسابداري 6

 - 4 ايدورهمیان مالي گزارشگري و مختلف هايقسمت برحسب گزارشگري 7

 - 48 جمع

 حسابداري در خاص مباحث شوديم تالش خود، يهاآموخته از استفاده براي دانشجویان يسازآماده بر عالوه درس این در *

 طرح ،هاشرکت در انحالل و تصفیه مباحث این زمره از. شود مرور نشده، مطرح( 2) و( 1) میانه حسابداري در که بازرگاني

( 2) شرفتهپی حسابداري در موردبحث تلفیقي يهاحساب براي يامقدمه عنوانبه تجاري واحدهاي ترکیب یزبرانگبحث مباحث

 مباحث طرح تضامني، يهاشرکت در خاص موارد ،هاآن به مربوط مسائل تشریح و خاص يهامشارکت انواع بر تمرکز با

 هازجمل اسالمي عقود حسابداري ،هاآن تنوع تشریح با شعب و يکارالعملحق از اعم کاال توزیع مختلف يهاروش حسابداري

 و نحوه با همچنین دانشجویان. گیرديم قرار بررسي و موردبحث اقساطي فروش و تملیک شرطبه اجاره مدني، مشارکت

 تجاري واحد مالي يهاصورت برگردان و مالي بینيیشپ و ايدورهیانم مالي گزارش ،هابخش مالي گزارش تهیه ضرورت

 تانداردهاياس مرور و ارزیابي و تحلیل مباني با آشنایي و حسابداري مفاهیم دقیق ارزیابي در مشارکت ضمن و شده آشنا خارجي

 قیب،ر بعضاً و مختلف هاييتئور و استانداردها این وجود رغميعل که یافت درخواهند مرتبط، الملليینب و ملي حسابداري

 تا نمایديم تالش درس این لذا ندارد، وجود ياساده و دقیق پاسخ حسابداري، در اختالف مورد مسائل از بسیاري براي

 .وادارد بیشتر تفکر به را دانشجویان

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 براي ايمقدمه عنوانبه تجاري واحدهاي ترکیب برانگیزبحث مباحث طرح ،هاشرکت در انحالل و تصفیه مباحث شناخت

 .تلفیقي هايحساب

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( منابع درسي پیشنهادي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (1) پیشرفته حسابداري
 اسدي، غالمحسین

 عیني نور نادري محمدمهدي
 1399 سمت 

 1392 ترمه  حسن همتي (1) پیشرفته حسابداري

 اساس بر(: 1) پیشرفته حسابداري

 ایران حسابداري استانداردهاي
 1395 ترمه  ناظمي امین خواجوي، اله شکر

Advanced Accounting, 02th ed 
Beams, F.A. J.H. 

Anthony, B. Bettinghaus 

and K.A. Smith 
 

Essex, 

England: 

Pearson 
Edudation Ltd 

2115 

Advanced Accounting, 00th ed 
Christensen, T.H. D.M. 

Cottrell and C.J.H. Budd 
 

Columbus, 

OH: McGraw-

Hill Higher 

Education 

2115 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 (Advanced Accounting 2) 2حسابداري پیشرفته درس  -3-21

 نوع درس: تخصصي

 1: حسابداري پیشرفته نیازپیش

 - نیاز: هم

 بترکی مانند یزيانگبحث مباحث به پرداختن براي خود يهاآموخته از استفاده براي فراگیر يسازآماده هدف کلي درس:

 .هايبیترک چنین در آن تغییر و کنترل و مالکیت انواع به مربوط مسائل و تلفیقي مالي يهاصورت تهیه تجاري، واحدهاي

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 8 آن حسابداري و تجاري ترکیب 1

 - 8 تحصیل تاریخ در تلفیقي مالي هايصورت تهیه طرز 2

 - 8 تحصیل تاریخ از پس زماني مقاطع در تلفیقي مالي هايصورت تهیه طرز 3

 - 8 گروهيدرون معامالت انواع با برخورد نحوه 4

 - 8 مربوط موارد و تلفیقي نقد وجوه جریان صورت 5

 - 8 هاآن تغییر و کنترل و مالکیت انواع به مربوط خاص موارد 6

 - 48 جمع

 یابي،ارز براي تحلیل مبناي یک با آشنایي و حسابداري مفاهیم دقیق ارزیابي در مشارکت ضمن دانشجویان درس این در *

 ايهیدگاهد همچنین. ندارد وجود ياساده و دقیق پاسخ حسابداري، در اختالف مورد مسائل بیشتر براي که یافت درخواهند

 حسابداري اطالعات وراي در را دانشجویان و گیرديم قرار موردتوجه مختلف يهاموضوع خصوص در بحث هنگام به مدیریت

 .دارديوام تفکر به موردبحث

 

 مورد انتظارهاي عمومي و تخصصي مهارت -ب
 مالکیت اعانو به مربوط مسائل و تلفیقي مالي هايصورت تهیه تجاري، واحدهاي ترکیب مانند انگیزيبحث مباحث شناخت

 آن. تغییر و کنترل و

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (2) پیشرفته حسابداري
 ،اصل بزرگ موسي

 ناظمي امین رحماني، حلیمه
 1396 حسابرسي سازمان 

 1396 سمت  احمدي رمضان محمد ،مهراني ساسان (2) پیشرفته حسابداري

 1393 گسترسخن  بایگي موسوي ناصر سید ساعي، محمدجواد (2) پیشرفته حسابداري

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب  -د

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 هاي داخلي و نظام راهبري شرکتيکنترل درس -3-22

(Internal controls and corporate governance system) 

 نوع درس: تخصصي

 1 میانه: حسابداري نیازپیش

 - نیاز: هم

یره و مد هیات نقش واستقرار و اجزاي راهبري شرکتي  منافع وبا مفاهیم راهبري شرکتي، ضرورت  آشنایي هدف کلي درس:

اي داخلي ههاي داخلي، اصول طراحي، نقش کنترلمفهوم کنترل وکمیته حسابرسي در استقرار و کارآمدي نظام راهبري شرکتي 

 هاسازمانهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در در سازمان و تشریح کنترل

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نظام راهبري شرکتي

 اصول راهبري شرکتي

 نقش اخالق

 سهامداران و مالکیت

 هیات مدیره و نظارت

 حسابرسان )داخلي و مستقل( و نظارت

 مدیران و عملکرد

32 - 

2 

 

 هاي داخليکنترل

 مباني کنترل داخلي

 هاي دریافتنيدرآمد، اعتبارات و حساب فرآیند -هاي داخليکنترل

 هاي پرداختنيو حساب خرید، دریافت فرآیند -هاي داخليکنترل

 منابع انساني و حقوق و دستمزد -هاي داخليکنترل

 موجودي کاال و انبار -هاي داخليکنترل

 هاي ثابتدارایي -هاي داخليکنترل

 هاي داخليطراحي و استقرار کنترلنقش فناوري اطالعات در 

16 - 

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
استقرار و اجزاي راهبري شرکتي و همچنین نقش هیات مدیره و کمیته  منافع ومفاهیم راهبري شرکتي، ضرورت  شناخت

ي در هاي داخلداخلي، اصول طراحي، نقش کنترلهاي مفهوم کنترل وحسابرسي در استقرار و کارآمدي نظام راهبري شرکتي 

 .هاسازمانهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در سازمان و تشریح کنترل

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هاي داخلي راهنماي ارزیابي کنترل

 حاکم حاکم بر گزارشگري مالي
 1392 انتشارات ترمه  محسن غالمرضایي

هاي اطالعاتي حسابداري سیستم

 هاي معامالتي()چرخه
 جیمز هال

 حمیده اثني عشري،

 اسدي غالمحسین
 1396 انتشارات ترمه

 هاي داخلي چارچوب یکپارچهکنترل
 نسب،ریا امیر پو

 مهام کیهان
 1393 سازمان حسابرسي 

راهبري  نظام وهاي داخلي کنترل

 شرکتي

ساسان مهراني، بیتا 

 مشایخي
 1396 انتشارات سمت 

Principles of Internal Control 

& Corporate Governance 

Alan Trenerry, 

Blacktown 

TAFE 
 McGraw-Hill 2119 

Internal Control and 

Corporate Governance 

Donald Leeson, 

Silvana Di Sisto, 

David Flanders 
 Pearson 2119 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Auditing Principles 1) 1حسابرسي  درس -3-23
 نوع درس: تخصصي

 راهبري شرکتي نظام وهاي داخلي : کنترلنیازپیش

 - نیاز: هم

مفاهیم پایه مرتبط با حسابرسي مبتني بر ، اهدافي، ده نانیو اطم يخدمات حسابرس يوجود لیدالبا  یيآشنا هدف کلي درس:

 .کارصاحبپذیرش  فرآیندحسابرسي و  فرآیندداخلي در  هايکنترلنقش  ن،مسئولیت قانوني حسابرسا ،ریسک

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4   دالیل تقاضا براي خدمات حسابرسي و اطمینان بخشي 1

 - 4 ياطمینان بخشي و انواع حسابرس ،دهي اعتبارانواع خدمات   2

 - 4 بر حرفه حسابرسي مستقل مؤثر هايسازمان 3

4 
ستقل سي م سابر سي طبق  ،اهداف کلي ح سابر سي و انجام ح سابر سي در ح سا فروض ا

   استانداردهاي حسابرسي
4 - 

5 
شرکتي  سابرس نقش ساختار، دالیل، ،ماهیت)راهبري  سانياطالع فرآیند و ح ان به ارک ر

   (راهبري
4 - 

 - 4 مالي هايصورتمربوط به حسابرسي  ايحرفهالزامات اخالق  6

 - 4  ي مال هايصورتمسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباهات در حسابرسي  7

 - 4 مالي هايصورتارزیابي رعایت قوانین و مقررات در حسابرسي   8

9 

 ،شااواهد  ،انواع ریسااک ،مدل حسااابرسااي مبتني بر ریسااک)مفاهیم پایه در حسااابرسااي 

مدیریت  ،درآمد ،هاي خریدفرآیند)داخلي  هايکنترل (اهمیت در حسابرسي ،مستندسازي

ساني گذاريسرمایه /مالي تأمین ،موجودي کاال سک  (و مدیریت منابع ان و رابطه آن با ری

 حسابرسي

4 - 

 - 4 مالي هايصورتحسابرسي  ریزيبرنامه 11

 - 4 هاکار برگمستندسازي حسابرسي و  11

 - 4   انتخاب اقالم براي آزمون هايروشدر حسابرسي و سایر  گیرينمونه 12

 - 48 جمع

مفاهیم پایه مرتبط با حسابرسي مبتني ، اهدافي، ده نانیو اطم يخدمات حسابرس يوجود لیبا دال انیدانشجو * در این درس،

با انواع  و رکاصاحبپذیرش  فرآیندحسابرسي و  فرآیندداخلي در  هايکنترلنقش  ن،مسئولیت قانوني حسابرسا ،بر ریسک

یین رفتار آ .یابدمياشراف  فرآینداین  رو به اهمیت استانداردهاي حسابرسي د شودميو اطمینان بخشي آشنا  دهي اعتبارخدمات 

 نظري چارچوب در درس حاضر روازاین .است موردبحثو ضرورت پایبندي به الزامات اخالقي از دیگر مسائل  ايحرفه

اجرایي  هايرویهآموزش ه ن بآ به اتکا با بتوانند تا دهدمي قرار دانشجویان اختیار در حسابرسي محیط با ارتباط در را مناسبي

  .زندبپردا 2 حسابرسي  حسابرسي در اصول

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
مسئولیت  ،بر ریسک مفاهیم پایه مرتبط با حسابرسي مبتني، اهدافي، ده نانیو اطم يخدمات حسابرس يوجود لیدال شناخت

 .کارصاحبپذیرش  فرآیندحسابرسي و  فرآیندداخلي در  هايکنترلنقش  ن،قانوني حسابرسا

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اصول حسابرسي
 عباس ارباب سلیماني،

 محمود نفري
 1392 برسياسازمان حس 

 1395 نگاه دانش  نوروش و همکاران مروري جامع بر حسابرسي

 (216اصول حسابرسي )نشریه 
 ،حمیدي الهام افسانه رفیعي،

 ناصر مکارم
 1394 سازمان حسابرسي 

Auditing and Assurance 

service 
Arens,A.Elder,R. and 

Beasley, M. 
 Pearson 2115 

Principles of Auditing: An 

Introduction to International 

Standards on Auditing 

Rick Hayes, Philip 

Wallage,Hans 

Gortemaker 
 

PearsonEducation 

Limited 
2114 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و 

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Auditing Principles 2) 2حسابرسي  درس -3-24
 نوع درس: تخصصي

 1: حسابرسي نیازپیش

 - نیاز: هم

ب کس هايروش ،مالي و ارزیابي خطر کنترلي هايصورتداخلي در حسابرسي  هايکنترلبا نقش  آشنایي هدف کلي درس:

چگونگي استفاده از خدمات واحد حسابرسي داخلي و دیگر  ،تجاري هايچرخهمحتواي مرتبط با  هايآزمون ،شواهد حسابرسي

 .حسابرسي و چگونگي مکاتبه با مدیریت هايگزارشکارشناسان 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 فناوري اطالعات و ریسک کنترلي ،داخلي هايکنترل 1

 - 2 داخلي هايکنترلحسابرسي  2

 - 4 محتوا و شواهد حسابرسي هايآزمون 3

 - 4 آمددر فرآیند -محتوا  هايآزمون 4

 - 4 خرید فرآیند -محتوا  هايآزمون 5

 - 4 مدیریت موجودي کاال فرآیند -محتوا  هايآزمون 6

7 
 هايدارایي ،هزینه پرداختپیشمالي  تأمین /گذاريسرمایه فرآیند -محتوا  هايآزمون

  مشهود
4 - 

8 
هاي بلندمدت و حقوق بدهي -مالي  تأمین /گذاريسرمایه فرآیند -محتوا  هايآزمون

 صاحبان سهام
4 - 

 - 4 هاگذاريسرمایهوجه نقد و  -مالي  تأمین /گذاريسرمایه فرآیند -محتوا  هايآزمون 9

 - 4 تحلیلي هايروش –محتوا  هايآزمون 11

 - 1 داخليارزیابي کار واحد حسابرسي  11

 - 1 استفاده از نتایج کار کارشناسان 12

 - 2  حسابرسي برآوردهاي حسابداري 13

 - 2 مالي هايصورت بهگزارشگري نسبت  14

 - 2 در گزارش حسابرس مستقل شدهتعدیلاظهارنظرهاي  15

 - 2 بر مطلب خاص و سایر بندهاي توضیحي در گزارش حسابرس مستقل تأکیدبندهاي  16

 - 2 مالي هايصورتبررسي اجمالي  17

 - 48 جمع

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 ،کسب شواهد حسابرسي هايروش ،مالي و ارزیابي خطر کنترلي هايصورتداخلي در حسابرسي  هايکنترلنقش  شناخت

چگونگي استفاده از خدمات واحد حسابرسي داخلي و دیگر کارشناسان  ،تجاري هايچرخهمحتواي مرتبط با  هايآزمون

 .حسابرسي و چگونگي مکاتبه با مدیریت هايگزارش

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 استانداردهاي حسابرسي
کمیته تدوین استانداردهاي 

 حسابرسي
 

سازمان 

 حسابرسي
1393 

 اصول حسابرسي
 ري. ویتینگتون،. ا والتر میگز،

 میگز رابرت اف. پیني و کرت

 عباس ارباب سلیماني،

 نفري محمود

سازمان 

 حسابرسي
1393 

 1395 انتشارات ترمه  شکراهلل خواجوي، میثم نوشادي 2حسابرسي 

گزارش حسابرس در 

 مالي هايصورتمورد 
  کاظمي عبداهلل آزاد، محبوبه

جامعه حسابداران 

 رسمي ایران
1392 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 درسروش تدریس و ارائه 

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Fundamentals of Public Sector Accounting) حسابداري بخش عموميمباني  درس -3-25

 درس: تخصصينوع 

 تنظیم و کنترل بودجه دولتي نیاز:پیش

 - نیاز: هم

 ،هاشهرداريآشنایي با ساختار حسابداري و گزارشگري نهادهاي مالي بزرگ بخش عمومي نظیر دولت و  هدف کلي درس:

ر مي حاکم بو تمرکز و مفهوم مسئولیت پاسخگویي عمو تأکیداصول و استانداردهاي حسابداري و حسابداري این نهادها با 

 .  منابع مالي کارگیريبههدف و 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 بخش عمومي اهداف وظایف و ساختار سازماني دهندهتشکیلنهادهاي  1

2 
ش اومي و تفاوت آن با بخاش عمانهادهاي بزرگ بخ هايالیتافعیطي امح هايویژگي

 خصوصي
4 - 

 - 4 مفهوم مسئولیت پاسخگویي عمومي و جایگاه آن در اداره امور نهادهاي بخش عمومي 3

 - 4 ایفا و ارزیابي مسئولیت پاسخگویي عمومي فرآیندحسابداري و حسابرسي در  ،نقش بودجه 4

 - 4 عمومي  انواع و کاربرد آن در حسابداري و گزارشگري بخش ،مفهوم ،گیرياندازهرویکرد  5

6 
هزینه  ،مخارج ،هادریافت ،انواع و کاربرد آن در شناخت درآمدها ،مفهوم ،مبناي حسابداري

 هاپرداختو 
4 - 

 - 4 اجرایي هايدستگاهتشریح عملیات حسابداري مراحل انجام هزینه و درآمد در  7

 - 4   ياجرای هايدستگاهنظارت بر اجراي بودجه و ارتباط آن با  ،کنترل بودجه ،بنديبودجه 8

 - 4 اجرایي هايدستگاهو ارتباط آن با  داريخزانهآشنایي کلي با سیستم  9

11 
ي حاکمیت هايفعالیتآشنایي کلي با حسابداري مالي و گزارشگري مالي عملیات جاري  

 مورداستفادهو مبناي حسابداري  گیرياندازهرویکرد  ،اجرایي هايدستگاه
4 - 

11 
 ،ايبودجهشامل حسابداري  (جاري) ايهزینهاعتبارات  ،حسابداري چرخه کامل عملیات

 و مخارج درآمدها
4 - 

12 
تنظیم ترازنامه صورت عملکرد  (جاري)  ايهزینهاعتبارات  ،گزارشگري رویدادهاي مالي

 و صورت عملکرد ساالنه بودجه (منابع و مصارف مالي)مالي 
4 - 

 - 48 جمع

 

 تخصصي مورد انتظارهاي عمومي و مهارت -ب
اصول و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و مفهوم مسئولیت پاسخگویي عمومي و همچنین با مبنا و رویکرد  شناخت

 .حسابداري در بخش عمومي گیرياندازه

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  جعفر باباجاني مالي دولتي هايکنترلحسابداري و 
انتشارات دانشگاه 

 عالمه طباطبایي
1393 

  جعفر باباجاني حسابداري بخش عمومي
انتشارات دانشگاه 

 عالمه طباطبایي
1395 

نظام حسابداري بخش عمومي با 

 رویکرد تعهدي

کل  داريخزانهمعاونت 

 کشور
 1395 راه ثریا 

 1395 دانشگاه خوارزمي  حسیني عراقي حسین سید حسابداري دولتي

گزارشگري مالي و  و مفاهیم نظري

 استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

کمیته تدوین استانداردهاي 

 حسابداري بخش عمومي
 1393 سازمان حسابرسي 

 1396 انتشارات سمت  عزیز گرد حسابداري بخش عمومي

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )شفاهي، آزمونهاي پرسش
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 يعمومحسابداري و حسابرسي بخش  درس -3-26

(Public Sector Accounting and Auditing) 
 نوع درس: تخصصي

ش بخ حسابداريمباني  -داخلي و نظام راهبري شرکتي هايکنترل :نیازپیش

 عمومي

 - نیاز: هم

جرایي و ا هايدستگاهبا ثبت و گزارشگري رویدادهاي مالي مرتبط با منابع اختصاصي عملیات جاري  یيآشنا هدف کلي درس:

که منابع مالي آن از محل اعتبارات ) یادشده هايدستگاه  ايهمچنین ثبت و گزارش رویدادهاي مالي مرتبط با عملیات سرمایه

اجرایي  هايدستگاهگزارشگري مالي در سطح  ،افزون بر این .(شودمي تأمیناي هاي سرمایهاعتبارات تملک دارایياختصاصي و 

 .یادشده هايدستگاهواحد گزارشگر همراه با مبناي تعهدي کامل و تلفیق منابع مالي در اختیار  عنوانبهبخش عمومي 

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 حاکمیتي هايفعالیتعملیات حسابداري اعتبارات اختصاصي موضوع عملیات جاري  1

 - 3 اجرایي هايدستگاهضرورت و اهمیت حسابداري عملیات سرمایه  2

 - 11 ايسرمایه هايدارایيهاي تملک پروژه هاطرحتشریح مراحل اجرایي  3

4 

 هايدستگاه  ايسرمایهتشریح عملیات حسابداري مربوط به رویدادهاي مالي عملیات 

ر ب ايسرمایه هايدارایياجرایي بخش عمومي از محل منابع اختصاصي و اعتبارات تملک 

 مالي براي هر یک از منابع هايصورتاساس مبناي تعهدي و تنظیم 

2 - 

 - 3 سپرده نحوه ثبت رویدادهاي مالي مرتبط با وجوه 5

6 

با  (اجرایي هايدستگاه)حاکمیتي در سطح واحد گزارشگر  هايفعالیتگزارشگري مالي 

 مالي هايصورتجریان منابع اقتصادي و مبناي تعهدي کامل تهیه  گیرياندازهرویکرد 

 اساسي واحد گزارشگر

3 - 

7 
ر وزارت امو دستورالعمل حسابداري تعهدي بخش عمومي ابالغیه بحث و بررسي درباره 

 اقتصاد و دارایي
2 - 

 - 11 رایياج هايدستگاهدر نظام نظارت مالي و استقرار سیستم کنترل داخلي  حسابذينقش  8

9 
نظارت و کنترل در نهادهاي بخش عمومي و تشریح عوامل کلیدي قوانین و مقررات مالي 

 و محاسباتي
3 - 

11 
قانون اساسي جمهوري  55و  53اصول تشریح حسابرسي رعایت و نقش آن در اجراي 

 اسالمي ایران
4 - 

11 
هاي اجرایي عملیات اجرایي بخش عمومي و شیوه هايدستگاهتشریح حسابرسي مالي در 

  حسابرسي مالي در این نهادها 
3 - 

 - 48 جمع

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت



 

73 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
ت و اجرایي و همچنین ثب هايدستگاهثبت و گزارشگري رویدادهاي مالي مرتبط با منابع اختصاصي عملیات جاري  شناخت

که منابع مالي آن از محل اعتبارات اختصاصي و ) یادشده هايدستگاه  ايگزارش رویدادهاي مالي مرتبط با عملیات سرمایه

 .(شودمي تأمیناي هاي سرمایهاعتبارات تملک دارایي

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  جعفر باباجاني مالي دولتي هايکنترلحسابداري و 
انتشارات دانشگاه 

 عالمه طباطبایي
1393 

  جعفر باباجاني حسابداري بخش عمومي
انتشارات دانشگاه 

 عالمه طباطبایي
1395 

نظام حسابداري بخش عمومي با 

 رویکرد تعهدي

کل  داريخزانهمعاونت 

 کشور
 1395 راه ثریا  

 1395 دانشگاه خوارزمي  حسیني عراقي حسین سید حسابداري دولتي

 آخرین چاپ    عمومي کشور محاسباتقانون 

 آخرین چاپ    قانون دیوان محاسبات کشور

قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي 

 (2) و( 1) کشور
 آخرین چاپ   

دستورالعمل حسابرسي ابالغي 

 دیوان محاسبات کشور
 آخرین چاپ   

برخي از مقررات مالي قانون برنامه 

 سالهپنجبودجه 
 آخرین چاپ   

Accounting for 

Governmental & Nonprofit 

Jacqueline Reck, 

Suzanne Lowensohn, 

Earl Wilson 
 McGraw-Hill 2115 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس سنجش و ارزشیابيروش 

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Specialty English Language 1) 1 يتخصصزبان  درس -3-27
 يتخصص نوع درس:

 1بهایابي  - 1حسابداري میانه  -خارجي زبان :نیازپیش

 - نیاز: هم

 تخصصي حسابداري هايواژهدانش دانشجویان در حوزه ط بس کلي درس:هدف 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 Use of Accounting Information 2 - 

2 Analyzing Business Transactions 2 - 

3 Financial Statements 2 - 

4 Cash and Receivable 2 - 

5 Inventories 2 - 

6 Plant Assets 2 - 

7 Current Liabilities 2 - 

8 Cost Concepts and Cost Behavior 2 - 

9 Job Order Cost Accounting 2 - 

11 Process Cost Accounting 2 - 

11 Ratio Analysis 1 - 

12 Vertical and Horizontal Analysis 1 - 

13 Time Value of Money 2 - 

14 The Role of Accounting 2 - 

15 Types of Audit, Asset and Assurance Services 2 - 

16 Types of Audits 2 - 

17 Reports on Audited Financial Statement 2 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 حسابداريتخصصي  هايواژه بردن شناخت و به کار

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 انتشارات سمت  داوود اقوامي بان تخصصي حسابداريز

 1389 انتشارات کیومرث  عبدالرضا تاالنه زبان تخصصي حسابداري

 1394 انتشارات جنگل  علیرضا رام روز زبان تخصصي حسابداري

Principles of Accounting 
Belverd E. Needles, Marian 

Powers,Susan V.Crosson 
 

South-western 

CENGAGE 
2114 

Accounting Principles 
Jerry J. Weygandt, Paul D. 

Kimmel, Donald E. Kieso 
 Wiley 2114 

Principles of Auditing 
Rick Hayes, Philip 

Wallage,Hans Gortemaker 
 Pearson 2114 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 داراي مدارک انگلیسي معتبرو و مسلط به زبان انگلیسي مجموعه حسابداري  لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 به وایت برد و ویدئو پروژکتورکالس استاندارد مجهز 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )آزمون هاي شفاهي،پرسش
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 (Specialty English Language 2) 2زبان تخصصي  درس -3-28
 نوع درس: تخصصي

 1: زبان تخصصي نیازپیش

 - نیاز: هم

 حسابداري دولتي، حسابداري مدیریت ،هاي گزارشگري ماليبا متون انگلیسي در زمینهآشنایي هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 Conceptual Framework for Financial Reporting 2 - 

2 Reporting The Statement of Cash flow 2 - 

3 Investments 1 - 

4 Depreciation, Depletion and Impairment 1 - 

5 Long Term Liabilities 2 - 

6 Accounting for Partnerships 2 - 

7 Corporations: Capital Stock Transactions 1 - 

8 Corporations: Dividend, Retained Earnings 1 - 

9 Business Combinations and Goodwill 2 - 

11 Budgeting process 2 - 

11 Performance Management and Evaluation 1 - 

12 Cost-Volume-Profit Analysis 1 - 

13 Capital Investment Analysis 1 - 

14 Risk Assessment in Auditing 2 - 

15 Types of Audit tests 1 - 

16 Internal Controls 2 - 

17 Accounting for Non-profit Organizations 2 - 

18 Budgetary Accounting 2 - 

19 Fascial Accountability and Fund Accounting 1 - 

21 Fund Categories 1 - 

21 Classification of Expenses and Revenues at Government Wide Level 2 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 سابداريتخصصي ح يهاواژهدانش دانشجویان در حوزه ط بس

 عملي نظري 

 1 2 واحدتعداد 

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 انتشارات سمت  داوود اقوامي حسابداري بان تخصصيز

 1389 انتشارات کیومرث  عبدالرضا تاالنه زبان تخصصي حسابداري

 1394 انتشارات جنگل  علیرضا رام روز زبان تخصصي حسابداري

Principles of Accounting 
Belverd E. Needles, Marian 

Powers,Susan V.Crosson 
 

South-western 

CENGAGE 
2114 

Accounting Principles 
Jerry J. Weygandt, Paul D. 

Kimmel, Donald E. Kieso 
 Wiley 2114 

Principles of Auditing 
Rick Hayes, Philip 

Wallage,Hans Gortemaker 
 Pearson 2114 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري یا دکتراي حسابداري و داراي مدارک معتبر زبان انگلیسي لیسانسفوق
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ملزومات یک کالس درس دانشجو 31کالس درس با ظرفیت 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 نیو تمر، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Tax Accounting 1) 1مالیاتي  درس -3-29
 نوع درس: تخصصي

 2حسابداري اصول  - بیمه و کار قانون و : حقوق تجارتنیازپیش

 - نیاز: هم

ر شدن امو دارعهدهمستقیم و توانایي  هايمالیاتو حقوقي در رابطه با  حقیقيآشنایي با وظایف اشخاص  هدف کلي درس:

 .و صاحبان مشاغل در حوزه مسائل مالیاتي هاشرکتاجرایي 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 مالیات، انواع آن و اشخاص مشمول مالیات 1

2 

 مالیات بر دارایي

 ارث بر مالیات - 7

 تمبر حق

3 

 

 مالیات بر درآمد

8 - 

 حقوق

 امالک

 مشاغل

 اشخاص حقوقي

 درآمد بر مالیات انواع سایر و اتفاقي

4 

 

 سایر نکات مربوط به مالیات بر درآمد

8 - 
 استهالکات و مالیاتي قبولقابل هايهزینه

 دفاتر تحریر و نگهداري

 مقطوع هايمالیات

5 

 

 مودیان مالیاتي و وصول مالیات و تنظیم اظهارنامه مالیاتي

 مودیان تکالیف و وظایف - 7

 مالیاتي اظهارنامه تنظیم

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 .و صاحبان مشاغل در حوزه مسائل مالیاتي هاشرکتکسب مهارت پذیرفتن مسئولیت در امور اجرایي 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مجموعه قوانین مالیاتي کشور
سمیعي، عباس  اکبرعلي

 رسول دشتي ،وفادار
  کتاب نو 

  تهران: کیومرث  غالمحسین دولتي مستقیم هايمالیاتمجموعه قوانین 

راهنماي استفاده از سامانه الکترونیکي 

 اظهارنامه اشخاص حقیقي
    کشور مالیاتي امورسازمان 

راهنماي استفاده از سامانه الکترونیکي 

 اظهارنامه اشخاص حقوقي
    کشور مالیاتي امورسازمان 

 و نامثبتراهنماي استفاده از سامانه 

 صدور شماره اقتصادي
    کشور مالیاتي امورسازمان 

راهنماي استفاده از سامانه پیش 

 و صدور شماره اقتصادي نامثبت
    کشور مالیاتي امورسازمان 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري و مشاوره مالیاتي درزمینهابقه کار تخصصي و تجربي س 3 دارايحسابداري و  لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول) کتبيهاي آزمون ،هاي شفاهيپرسش
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 (Tax Accounting 2) 2مالیاتي  درس -3-31
 نوع درس: تخصصي

 1: مالیاتي نیازپیش

 - نیاز: هم

 هايالیاتممستقیم و وظایف قانوني اشخاص حقیقي و حقوقي در رابطه با  هايمالیاتآشنایي با نکات تکمیلي  هدف کلي درس:

 و صاحبان مشاغل در حوزه مسائل مالیاتي هاشرکتشدن امور اجرایي  دارعهدهو توانایي  افزودهارزشمالیات بر 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 هامعافیت 1

 صفر نرخ مالیات 2 - 2

 خارجيمالیات بر درامد اشخاص حقیقي و حقوقي  3

 - 2 بیمه هايشرکتمالیات  4

 - 2 هاشرکتمالیات ادغام و ترکیب  5

 - 2 هاشرکتمالیات دوره انحالل  6

 - 2 حل اختالف مالیاتي فرآیند 7

 - 2 وصول مالیات فرآیند 8

 - 2 تشریفات و جرائم مالیاتي 9

 - 2 افزودهارزشتعریف و ماهیت مالیات بر  11

 - 2 افزودهارزشنحوه محاسبه مالیات بر  11

 - 2 افزودهارزشالزامات و تکالیف قانوني نظام مالیات بر  12

 - 2 افزودهارزشجرائم مالیات بر  13

 - 2 افزودهارزشرسیدگي مالیات بر  فرآیند 14

 - 2 افزودهارزشوصول مالیات بر  فرآیند 15

 - 2 افزودهارزشحسابداري مالیات بر  16

 - 4 تنظیم اظهارنامه مالیاتي 17

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 .زودهافارزشو صاحبان مشاغل در حوزه مسائل مالیاتي و مالیات  هاشرکتکسب مهارت پذیرفتن مسئولیت امور اجرایي 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

 مجموعه قوانین مالیاتي کشور
سمیعي، عباس  اکبرعلي

 وفادار، رسول دشتي
 آخرین چاپ کتاب نو 

راهنماي حسابداري مالیات بر 

 افزودهارزش
 آخرین چاپ تهران: کیومرث  غالمحسین دولتي

 آخرین چاپ   کشور مالیاتي امورسازمان  افزودهارزشمالیات  نامثبتراهنماي 

و عوارض  مالیاتاضافهراهنماي استرداد 

 افزودهارزشپرداختي مودیان مالیات بر 
 آخرین چاپ   کشور مالیاتي امورسازمان 

 آخرین چاپ تهران: کیومرث  غالمحسین دولتي مستقیم هايمالیاتمجموعه قوانین 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري و مشاوره مالیاتيدرزمینه سال سابقه کار تخصصي و تجربي  3داراي  حسابداري و لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین، تکرار و ايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 حسابداري ابزار و عقود اسالمي درس -3-31

(Accounting For Islamic Financial instruments and Contracts) 

 تخصصينوع درس: 

 تیریمد يحسابدار - گذاريسرمایه تیریمد: نیازپیش

 - نیاز: هم

 .هاآنمسائل حسابداري مرتبط با ابزار مالي رایج و چگونگي برخورد با  آشنایي با هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 5 مباني حسابداري اسالمي 1

 - 6 شیوه ثبت و گزارشگري اوراق مشارکت 2

 - 5 شیوه ثبت و گزارشگري اوراق اجاره 3

 - 5 شیوه ثبت و گزارشگري اوراق استصناع 4

 - 5 آتيشیوه ثبت و گزارشگري قراردادهاي  5

 - 6 گزارشگري بانکي و نهادهاي اسالمي 6

 - 32 جمع

ابزار، حلقه ارتباطي بین نیازمندان وجوه و دارندگان  درواقعمالي هستند.  تأمینهاي مالي روشي معمول براي دابزار یا قراردا *

ازه ، به مسلمانان اجدهدميجوانب مختلف بشري را پوشش  همهآن. دین اسالم با توجه به اینکه دستورات باشدميمنابع مازاد 

 هانآعیین نموده است. منافع، تعهدات و ابهامات مرتبط به ضوابطي را ت هاآنو براي  دهدنمياستفاده از هر ابزار یا قراردادي را 

 .کنندميروبرو  هایيچالشرا با  هاآنعواملي هستند که ثبت و گزارشگري  ازجمله

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 هاآنحسابداري ابزار مالي رایج و چگونگي برخورد با  شناخت

 

 )حداقل سه منبع فارسي و خارجي(منابع درسي پیشنهادي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 طمربو مالي گزارشگري هدستورالعمل نحو

 باني مالي هايصورت در اجاره اوراق به

 طو نهاد واس

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 آخرین چاپ  

 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره
سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 آخرین چاپ  

 مالي، هايصورتحسابداري بانکي: تهیه 

 پژوهشکده پولي و بانکي
  جمشیدي سعید

پژوهشکده 

 پولي و بانکي
 آخرین چاپ

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 ميالحسابداري ابزار مالي اس
 غالمرضاساسان مهراني،  

 کرمي، علیرضا رام روز
 آخرین چاپ سمت 

 دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت
 سازمان بورس و اوراق

 بهادار
 آخرین چاپ  

  موسویان سید عباس (صکوک)مي الابزار مالي اس

پژوهشگاه 

و  گفرهن

 ميالاندیشه اس

 آخرین چاپ

دستورالعمل اجرایي ثبت و گزارش دهي 

 هايصندوقي لرویدادهاي ما

 مشترک گذاريسرمایه

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 آخرین چاپ  

قرارداد ت الحیه دستورالعمل معامالاص

اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار 

 بورس ایران تهران و فرا

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 آخرین چاپ  

دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش 

 تبعي

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 آخرین چاپ  

دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي 

 ریالي -داخلي

مقررات اداره مطالعات و 

 بانکي
 

انک مرکزي ب

جمهوري 

 مي ایرانالاس

 آخرین چاپ

 

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

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري ابزار و عقود اسالميدرزمینه سال سابقه کار تخصصي و تجربي  3 و دارايحسابداري  لیسانسفوقحداقل 
 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Investment Management) گذاريیهسرمامدیریت  درس -3-32

 نوع درس: تخصصي

 1 يمال: نیازپیش

 - نیاز: هم

 و ارزیابي اوراق بهادار گذاريسرمایهنوین  هايروشآشنایي با  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 گذاريسرمایهمحیط  1

 - 2 و ابزار مالي هادارایيطبقات  2

 - 8 نحوه معامله اوراق بهادار 3

 - 2 مفاهیم ریسک و بازده 4

 - 4 ریسکي هايدارایيریسک گریزي و تخصیص سرمایه به  5

 - 2 قیمت و بازده اوراق قرضه 6

 - 8 اوراق بهادار: فني و بنیاديبورس  درتحلیل  هايروش 7

 - 2 شرکت صنعت وو تحلیل  تجزیه 8

 - 2 آتي هايپیمان 9

 - 32 جمع

اق و ارزیابي اور گذاريسرمایهنوین  هايروشکه دانشجویان بتوانند با  ايگونهبه گذاريسرمایهتوسعه و گسترش دانش  *

شد و را داشته با گذارانسرمایهرا اتخاذ نمایند. بازارهایي که قدرت جذب  ايبهینه گذاريسرمایهبهادار آشنا شوند و تصمیمات 

 درستيبهناکارا را  هايسرمایه تواندمياوراق بهادار نیز انعکاسي از اطالعات واقعي موجود باشد، در این صورت  هايقیمت

 اقتصادي مولد هدایت کند. هايبخش سويبه

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 بهینه گذاريسرمایهکسب مهارت در اتخاذ تصمیمات 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین چاپ انتشارات ترمه  رضا تهراني، عسکر نوربخش گذاريسرمایهمدیریت 

 و مارکوس کینبادي،  گذاريسرمایهمدیریت 
سید مجید شریعت 

 پناهي و فرهادي
 آخرین چاپ انتشارات بورس

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگي

 گذاريسرمایهزمینه سال سابقه کار تخصصي و تجربي در 3 دارايو مدیریت مالي  لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 تدریس و ارائه درسروش 

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Special Topics in Accounting) خاصحسابداري موارد  درس -3-33

 نوع درس: تخصصي

 1 شرفتهیپ يحسابدار: نیازپیش

 - نیاز: هم

با  هاآنخاص در حسابداري و انطباق  هايحوزهآشنایي با ثبت و گزارشگري رویدادهاي مربوط به  هدف کلي درس:

 آن کارگیريبهاستانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي و 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

 8 4 کاريپیمانحسابداري قراردادهاي بلندمدت  1

 8 4 کشاورزي هايفعالیتحسابداري  2

 8 4 حسابداري تورمي 3

 8 4 اعتبارات اسنادي و حسابداري آن 4

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
با استانداردهاي  هاآنخاص در حسابداري و انطباق  هايحوزهکسب مهارت ثبت و گزارشگري رویدادهاي مربوط به 

 .حسابداري و گزارشگري مالي

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 9استاندارد  کارگیريبهراهنماي 

 بلندمدت هايپیمان
 آخرین چاپ سازمان حسابرسي  اصل موسي بزرگ

 آخرین چاپ جنگل جاودانه  همسعود علیزاد با اعتبارات اسنادي گامبهگام

حسابداري قراردادهاي بلندمدت 

 پیمانکاري

 ،مدد عليمصطفي 

 ملک آرایي الدیننظام
 آخرین چاپ سازمان حسابرسي 

دستورالعمل حسابداري اعتبار 

 ریالي -اسنادي داخلي

اداره مطالعات و مقررات 

 بانکي
 

بانک مرکزي جمهوري 

 مي ایرانالاس
 آخرین چاپ

 مباحث جاري در حسابداري
، محمدرضا عباس زاده 

 محسن معیني زاده
 آخرین چاپ انتشارات مرندیز  

International Accounting 
Choi F.D. and G.K. 

Meek 
 

Essex, England: 

Pearson Education 

Ltd 

 آخرین چاپ

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگي

 زمینه حسابداريسال سابقه کار تخصصي و تجربي در 3 و دارايحسابداري  لیسانسفوق
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Finance 2) 2مالي  درس -3-34
 تخصصينوع درس: 

 1 مالي: نیازپیش

 - نیاز: هم

 در مدیریت مالي ايپایهآشنایي با مفاهیم و اصول  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 5 مدیریت وجه نقد و نقدینگي 1

 - 5 مدیریت اعتبارات و موجودي کاال 2

 - 5 مدتکوتاهمالي  ریزيبرنامه 3

 - 5 بازده و ریسک 4

 - 6 ارزیابي سهام و اوراق بدهي 5

 - 5 ساختار سرمایه و هزینه سرمایه 6

 - 6 تعیین ساختار سرمایه هايروشسرمایه و  تأمین 7

 - 5 ساختار سرمایه هايسیاستاهرم مالي و  8

 - 6 سود نقدي و سیاست تقسیم سود 9

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 در خصوص کسب و تخصیص منابع گیريتصمیمکسب مهارت 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 نوو .ریموند پي مدیریت مالي
علي  ،جهانخانيعلي 

 پارساییان
 1394 سمت

 1398 دانش اهنگ  رضا تهراني مدیریت مالي

 مدیریت مالي نوین
استفان راس، رندلف 

 وسترفیلد، بردفورد جردن
 1395 سمت علي جهانخاني

 مدیریت مالي
غالمحسین اسدي و 

 همکاران
 1391 حفیظ 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 سابقه کاري سال 3داراي  مدیریت مالي و لیسانسفوق حداقل
 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Applied Software in Accounting) کاربردي در حسابداري يافزارهانرم درس -3-35

 تخصصينوع درس: 

 احتماالت و: آمار نیازپیش

 - نیاز: هم

اکسل و چگونگي  افزارنرماطالعاتي و اثر فناوري اطالعات بر توسعه آن،  هايدستگاهآشنایي با مفاهیم  هدف کلي درس:

 .کوچک هايبنگاهمالي  افزارهاينرم ومالي  افزارهاينرمآن در حسابداري، بازار  کارگیريبه

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 

 اطالعاتي حسابداري هايسیستممفاهیم 

 سیستم تعریف

 داده و اطالعات تفاوت

 حسابداري بر اطالعات آوريفن اثر

4 - 

2 

 

 گسترده اکسل در حسابداري افزارنرمکاربرد 

 افزارنرم محیط

 کارپوشه از بردارينسخه و سازيذخیره ایجاد، چگونگي

 میانبر کلیدهاي و اکسل در داده جایيجابه چگونگي

 ایلف گذاردن اشتراک به ،هافرمول از محافظت ،هافایل امنیت قبیل از هابرگ کار مدیریت

4 

28 
 اکسل در سفارشي هايفهرست تعریف

 اکسل در پسوندگذاري

 مشروط بنديقالب و بنديقالب ویرایش

 ساده نویسي فرمول

4 

 حسابداري و مالي توابع

 هامس و پارتو حیاتي نمودارهاي همچون نمودارها مدیریتي کاربردي و نمودارها انواع ترسیم

 آن مختلف مسائل و برگ کار چاپ

4 

 4 - هاشرکتمالي کوچک در  افزارهاينرم 3

 32 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 مالي افزارهاينرماکسل در حسابداري و  افزارنرم کارگیريبهکسب مهارت در 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین چاپ ناقوس  احمد خزائل 2113حسابداري با اکسل 

 آخرین چاپ دانشگاهي کیان  مهدي شهنازي با اکسل VBA نویسيبرنامه

 آخرین چاپ ترمه  سمیعي میرمسعود  اکسل در حسابداري کارگیريبه

Excel 2102 Bible John Walkenbach  Wiley 2116 

Access 2102 Bible 0st 
Michael 
Alexander,Richard 

Kusleika 
 Wiley 

2116 

 

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

 هاي مدرسویژگي

 سابقه کاري سال 3داراي  حسابداري و لیسانسفوق حداقل
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مالي و برنامه اکسل افزارهاينرم رایانه و مجهز به استاندارد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، کارگاهيتوضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 از کار، مشاهده رفتار و عملکرد در طي ترم اينمونهانجام پروژه در طي ترم و ارائه 
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 (Current topics in accounting) مباحث جاري در حسابداري درس -3-36

 تخصصينوع درس: 

 واحد 111حداقل گذراندن  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ثبت و گزارشگري رویدادهاي مربوط به حوزه خاص در حسابداري درزمینهایجاد توانایي  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف 

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 8 4 حسابداري تورمي 1

 4 2 تملیک( شرطبهحسابداري قراردادهاي اجاره )اجاره  2

 4 2 ساخت امالک هايفعالیتحسابداري  3

 8 4 حسابداري معادن و منابع طبیعي 4

 8 4 برداريبهرهحسابداري واحدهاي تجاري قبل از مرحله  5

 32 16 جمع

 

 انتظارهاي عمومي و تخصصي مورد مهارت -ب
 هاگذاريسرمایهدر شناسایي، ثبت و گزارش آثار تورمي، قراردادهاي اجاره و اوراق سلف و منافع حاصل از  کسب مهارت

 .ايحرفهو محاسبات، درک مسائل جدید، نظم و صداقت و رعایت اخالق  هافعالیتو منابع طبیعي و دقت در انجام 

 

 فارسي و خارجي(منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 سخنوران  وحید مال ایمني، احمد خالقي بایگي حسابداري نفت و گاز

 1386 نگاه دانش  خواجوي، سید حسن حسیني اله شکر مباحث جاري در حسابداري

 1395 مرندیز  محمدرضا عباس زاده، محسن معیني زاده مباحث جاري در حسابداري

 1397 ترمه  حسن همتي، هدي همتي حسابداري بررسي موارد خاص

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

 هاي مدرسویژگي

 مجموعه حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتورکالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تمرین، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 (internship) يکارآموز درس -3-37
 درس: تخصصينوع 

 واحد 111حداقل گذراندن : نیازپیش

 - نیاز: هم

 خود در محیط کار واقعي هاياندوخته: آشنایي با شرایط کار و تجربه درس کلي هدف

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

در امور مالي یک موسااسااه داراي تجهیزات کافي مطابق آنچه در رشااته  کارآموزيانجام 

سالم  ست و زیر نظر مدرس آگاه و متعهد در محیطي  اخالقي  ازنظرحسابداري ضروري ا

 انجام شود.

- 241 

 241 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 خود در محیط کار هاياندوختهبستن  کسب مهارت به کار

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درسآموزشي )استانداردهاي  -ج

 هاي مدرسویژگي

 سابقه کار تخصصي و تجربي در حسابداري سال 3 و دارايحسابداري  لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 .شودميمدیر گروه و زیر نظر مدرس کارآموزي انجام  تائیدکار عملي در محیط کارآموزي با 
 

 روش تدریس و ارائه درس

مدرس  هايراهنمایيموزي و طبق آخود را در موسسه محل کار هايآموختهعملي است و دانشجو کلیه  صورتبهدرس 

 انجام دهد.
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

موزي و اخذ گزارش از دانشجو توسط مدرس مربوط و انجام ارزیابي دانشجو توسط سرپرست کارآموزي در محل کارآ

دفاعیه دانشجو تحت نظر مدرس کارآموزي در مورد حسابداري محلي که دانشجو در دوره کارآموزي خود طي نموده است، 

 .شودميانجام 

 
 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 (Accounting workshop) کارگاه حسابداري درس -3-38
 نوع درس: تخصصي

 2حسابداري پیشرفته : نیازپیش

 - نیاز: هم

 واقعي محیط کار که مهارت حسابداري کامل یک شرکت بازرگاني و خدماتي شدهسازيشبیهموقعیت  کسب هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 18 - حساب( هايسرفصلتعیین کدینگ و )طراحي سیستم مالي  1

 12 - مالي موسسه خدماتي و بازرگاني رویدادهايثبت  2

 6 - تنظیم لیست حقوق و دستمزد )بیمه و مالیات( 3

 12 - تهیه و تنظیم دفاتر )قانوني( مالي 4

 6 - خریدوفروشفصلي  هايگزارشتهیه و تنظیم و ارسال  5

 6 - افزودهارزشتهیه و تنظیم اظهارنامه  6

 9 - تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقي 7

 12 - مالي اساسي هايصورتتهیه و تنظیم  8

 6 - مالي هايصورتو تحلیل  تجزیه 9

 9 - مالي در قالب پروژه عملي حسابداري هايچرخهانجام کلیه  11

 96 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 کسب مهارت حسابداري کامل یک شرکت بازرگاني و خدماتي

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درسآموزشي )استانداردهاي  –ج

 هاي مدرسویژگي

 سال سابقه کار تخصصي و تجربي در حسابداري 3 و دارايحسابداري  لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مرتبط مالي افزارنرم، هاگروهد رایانه به تعدا ،کارگاه استاندارد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 دانشجویي تحت نظارت مدرس هايگروهو انجام عملیات حسابداري توسط  دادوستد
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 هارکتش مابیندانشجویي و انجام عملیات  هايگروهدر قالب  کوچکیک شرکت  سازيشبیهکارگروهي،  ،شفاهي هايپرسش

 ه حسابداريژارائه یک پرو ،( و انجام حسابداري آنهاگروه)

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 1 تعداد ساعت
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 (Insurance and Banking Accounting) بانکحسابداري بیمه و درس  -3-39
 نوع درس: اختیاري

 يمشخطمالیه عمومي و تنظیم  - بیمه و کار و قانون: حقوق تجارت نیازپیش

 مالي دولت

 -نیاز:  هم

 بیمه يهاشرکتمستقیم در  ايیمهببا حسابداري شعب و عملیات  یيآشنا هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 11 تعریف بیمه، شناخت انواع بیمه 1

 - 11 خسارت شناخت حق بیمه و 2

 - 11 ايبیمهحسابداري ذخایر  3

 - 11 حسابداري شعب بیمه 4

 - 8 مالي( هايصورتگزارشگري مالي شرکت بیمه ) 5

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 بیمه هايشرکتمستقیم در  ايبیمهحسابداري شعب و عملیات  شناخت

 

 )حداقل سه منبع فارسي و خارجي(منابع درسي پیشنهادي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کردی)با رو مهیب هايشرکت يحسابدار

 (28شماره  ياستاندارد حسابدار

 ،يمحمد وشیدار

 ينعمت اله ررضایام
 1391 مهیپژوهشکده ب 

 1389 دانشگاه ختگانیفره  حسن رازافشار مهیب هايشرکت يحسابدار

(: ندگانینما - هاشرکت) مهیب يحسابدار

و  رانیا يحسابدار ياستانداردها برمبناي

 يمرکز مهیب هاينامهآیین تیرعا

 نظرپور،  يجمال ول

 نژاد يصالح علي
 1389 ترمه 

 1392 بیمه ایران   مهیب هايشرکت يحسابدار

 ژهی: ومهیب يهاشرکت يحسابدار

 همیب يهاشرکت - مهیرشته ب انیدانشجو

 فتوره يمحمدعل

 يبناب
 1391 يدانشگاه آزاد اسالم 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Accounting of the investment fund) گذاريیهسرما يهاصندوقحسابداري  درس -3-41

 نوع درس: اختیاري

 گذاريسرمایه تیریمد: نیازپیش

 - نیاز: هم

 .گذارسرمایهدر دفاتر سرمایه پذیر و  هاآنو نحوه حسابداري  گذاريسرمایه هايصندوق آشنایي باایجاد  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 12 آنو انواع  گذاريسرمایه هايصندوق 1

 - 12 گذاريسرمایه هايصندوققوانین و مقررات مرتبط با تشکیل  2

 - 12 گذاريسرمایه هايصندوقحسابداري  3

 - 6 گذاريسرمایهدر صندوق  هاحسابطراحي کدینگ  4

 - 6 گذاريسرمایه هايصندوقمالي  هايصورت 5

 - 48 جمع

 

 تخصصي مورد انتظار هاي عمومي ومهارت -ب
 هاآنو نحوه حسابداري  گذاريسرمایه هايصندوقشناخت 

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 کیومرث  بهناز طاهري گذاريسرمایه هايصندوقحسابداري 

 1394 بورس  علیرضا تاج بر گذاريسرمایه هايصندوقحسابداري 

 1396 رسام  محمد قسیم عثماني گذاريسرمایه هايصندوقحسابداري 

 گذاريسرمایه هايصندوقحسابداري 
، حامد رحمي خدابهروز 

 احمدي نیا، رضا داغاني
 1391 ترمه 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

سانسفوقحداقل مدرک  سابداري و  لی صي و تجربي در 3 دارايح ص سابقه کار تخ سابداري سال   هايصندوقزمینه ح

 گذاريسرمایه
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس سنجش و ارزشیابيروش 

 (ترمپایانو  ترمطول) يکتبهاي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Organizational Behavior) رفتار سازماني درس -3-41
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 - :نیاز هم

 جزیهت جهت حوزه هر در مرتبط الگوهاي شناسایي و سازماني و گروهي فردي، رفتار بر مؤثر عوامل با آشنایي هدف کلي درس:

 هاآن کنترل و هدایت و آتي رفتارهاي بینيپیش و رفتارها این علل تحلیل و

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 سازماني رفتار بر ايمقدمه

 ي تعریف/اجتماع انساني علوم هايرشته سایر با علوم این رابطه و رفتاري علوم مباني تعریف

 سازماني رفتار دامنه و سازماني، ماهیت رفتار سازماني، اهداف رفتار

 سازماني رفتار فرآیندسازماني،  رفتار مطالعه وو تحلیل  تجزیه سطوح

 سازماني رفتار حوزه در اسالم دیدگاه بررسي رفتاري، هايمدل انواع بنديطبقه

16 - 

2 

 رفتار، غییرت رفتار، سطوح تحلیل مباني رفتار، گیري شکي چگونگي سازماني، رفتار شناخت

 تغییر، برابر در رفتار، مقاومت تغییر فرآیند

 در کياادر خطاهاي تأثیر اسنادي، و ادراکي خطاهاي ادراکي، هايفرآیند) اسناد و ادراک

 (.و عملکرد ارزیابي استخدام، حوزه

 هوش انواع ذهني، هايقابلیت احساسات، خود، بر مدیریت شخصیت،) فردي هايتفاوت

 (.و

 (رفتار تقویت و یادگیري هاينظریه) یادگیري فرآیند

 رفتار اصالح فرآیند

 انسان هايفعالیت بنديطبقه و انگیزي تعریف

 انگیزش محتوایي هايمدل تشریح

 انگیزش يفرآیند هايمدل تشریح

 سازمان در انگیزش هاينظریه کاربردهاي

16 - 

3 

 گروهي و شخصي متقابل رفتارهاي

 گروه به کلي نگاه

 رهبري در سازمان

 ارتباطات

 رفتارهاي تعاملي و غیرتعاملي

16 - 

 - 48 جمع

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 للعو تحلیل  تجزیه جهت حوزه هر در مرتبط الگوهاي شناسایي و سازماني و گروهي فردي، رفتار بر مؤثر عوامل شناخت

 .هاآن کنترل و هدایت و آتي رفتارهاي بینيپیش توانایي و رفتارها این

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین چاپ سمت  علي رضائیان مباني سازمان و مدیریت

 1389 ژآیی مورکاني غالمرضا شمس ا. خانکاس .اس رفتار سازماني

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مربوطه هايزمینهتدریس در سال سابقه  3 و داراي مدیریت لیسانسفوقحداقل 
 

 موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و وسایل

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Operations Research) یاتعملتحقیق در  درس -3-42
 پایهنوع درس: 

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 جزیهت جهت حوزه هر در مرتبط الگوهاي شناسایي و سازماني و گروهي فردي، رفتار بر مؤثر عوامل با آشنایي هدف کلي درس:

 .هاآن کنترل و هدایت و آتي رفتارهاي بینيپیش و رفتارها این عللو تحلیل 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
 یاتيکل ،سازيمدل فرآیند آن، انواع مدل، عملیات، در تحقیق هايویژگي تاریخچه، تعریف،

 سخت و نرم عملیات در از تحقیق
5 - 

2 

 ايهمدل) خطي ریزيبرنامه نوع از مسائل از برخي قالب در واقعي دنیاي مسائل سازيمدل

 انساني نیروي ریزيبرنامه برش، ،ايدوره چند گذاريسرمایه تولید، ریزيبرنامه مواد، ترکیب

 و غیره(

5 - 

3 
 عارفمت هايشکل در سیمپلکس، و ترسیمي روش به خطي ریزيبرنامه مفاهیم بر مروري

 غیرمتعارف و
5 - 

4 
 انویه،ث مسئله ایجاد و ساخت نحوه ثانویه مسئله ضرورت و اهمیت ثانویه، مسئله مفاهیم

 و ثانویه اولیه لهمسئ نهایي جداول بین روابط تحلیل و بررسي ثانویه مسئله اقتصادي تفسیر
5 - 

 - 5 ثانویه و اولیه مسئله نهایي جداول بین روابط تحلیل و بررسي ثانویه؛ سیمپلکس روش 5

 - 5 هاآن بین رابطه تعیین و ثانویه و اولیه مسائل حل 6

7 
 رايب( سیمپلکس جبري، و ترسیمي روس قالب در) هاروش و مفاهیم حساسیت، تحلیل

 aij .Bi. Cj گانهسه پارامترهاي
5 - 

 - 5 هدف تابع ضرایب و راست سمت اعداد براي پارامتري ریزيبرنامه 8

 - 5 مرکب و ساده اشکال در ونقلحمل سازيمدل 9

11 
 و شاخه و برش صفحه) مسئله حل هايروش یک -صفر  مدل صحیح، عدد ریزيبرنامه

 (کران
3 - 

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 للعو تحلیل  تجزیه جهت حوزه هر در مرتبط الگوهاي شناسایي و سازماني و گروهي فردي، رفتار بر مؤثر عوامل شناخت

 .هاآن کنترل و هدایت و آتي رفتارهاي بینيپیشتوانایي  و رفتارها این

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آخرین چاپ سمت  عادل آذر تحقیق در عملیات

 (تحقیق در عملیات )جلد اول
محمدرضا مهرگان، بهروز 

 محمود صارمي ،دري
 آخرین چاپ سمت 

 و خطي ریزيبرنامه: عملیاتي پژوهش

 آن کاربردهاي
 آخرین چاپ سالکان  محمدرضا مهرگان

 

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

 هاي مدرسویژگي

 مربوطه هايزمینهسال سابقه تدریس در  3 و دارايمدیریت  لیسانسفوقحداقل مدرک 
 

 و وسایل موردنیاز درس مساحت، تجهیزات

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تکرار و تمرینايمباحثه، توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترمطول)هاي کتبي هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 (Applied Mathematics) ریاضي کاربرديدرس  -3-43
 پایهنوع درس: 

 عمومي: ریاضي نیازپیش

 -نیاز:  هم

 مدیریتي و حسابداري مسائل در ریاضي محاسبات يهاروش و فنون کاربرد با آشنایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 5 و دترمینان و خواص آن هاماتریستعریف ماتریس و انواع آن، اعمال در  1

2 

بردار: تعریف بردار، اندازه بردار، جمع و ضرب اسکالر بردارها، بردار مکان، ضرب داخلي 

و محاسبه  بردارهاو مثلث، ضرب مختلط  االضالعمتوازيو خارجي دو بردار، مساحت 

 السطوحمتوازيحجم 

6 1 

3 

اعمال  ،nRقالل خطي و وابستگي خطي در ت، اسnR فضاي برداري: تعریف، فضاي برداري

سطري مقدماتي یک ماتریس، رتبه ماتریس، وارون ماتریس و حل دستگاه معادالت مربعي 

 روش وارون ماتریس، کرامر و حذفي گاوس()

11 1 

4 
اعداد مختلط، روابط مربوط اعداد مختلط: معرفي اعداد مختلط، اندازه اعداد مختلط، مزدوج 

 به اندازه و مزدوج اعداد مختلط و نمایش قطبي اعداد مختلط
4 1 

5 
در حالت  هاآندانش: مقاطع مخروطي: معرفي دایره، بیضي، سهمي و هذلولي و معادالت 

 استاندارد
4 1 

6 

، دومتغیرهع ، پیوستگي توابدومتغیره، حد توابع هاآنو دامنه  دومتغیرهتوابع چند متغیره: توابع 

مشتقات جزئي توابع چند متغیره، تعریف گرادیان، معادله صفحه مماس و خط قائم بر رویه، 

اي نسبي همشتق، مشتقات جزئي مراتب باالتر، اکسترمم ايزنجیرهدیفرانسیل کامل، قاعده 

 هاي مقید )ضرایب الگرانژ(و اکسترمم دومتغیرهتوابع 

12 1 

7 
ل و ، همگن، کامپذیرجدایيفرانسیل: تعریف، معادالت دیفرانسیل مرتبه اول )معادالت دی

 خطي( و معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت
7 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصي عمومي  هايمهارت -ب 

 مدیریتي و حسابداري مسائل در ریاضي محاسبات هايروش و فنون کاربرد

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي(منابع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آن )جلد  کاربردهاي و عمومي ریاضیات

 دوم(
 1394 ني  کاظمي پورمحمدحسین 

 1398 هپای علوم گسترش  نیکوکار مسعود (2) مدیریت در آن کاربرد و ریاضیات

 ریاضیات کاربردي

هادي محمدي، مهدي 

رمضاني، رضا حسن زاده 

 و محسن شاه رضایي

- 
نشر شار، انتشارات 

 دانشگاه تفرش
1388 

 1394 نشر تمرین - چیان محمدعلي کرایه 2ریاضي عمومي 

 و مدیریت در آن کاربرد و ریاضیات

 حسابداري
 1399 اثبات  رنجبران هادي

 

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

 هاي مدرسویژگي

 سال 3دروس ریاضي در دوره کارشناسي حداقل به مدت  داراي سابقه تدریس ریاضي لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس سنجش و ارزشیابيروش 

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 (Research Methods) روش تحقیقدرس  -3-44
 نوع درس: اختیاري

 و احتماالت: آمار نیازپیش

 - نیاز: هم

هدف کلي درس: ارتقاء سطح آگاهي دانش و مهارت دانشجویان با روش علمي تحقیق به نحوي که شایستگي و انگیزه تحقیق 

 شناخت و حل مسائل تقویت شود. منظوربهعلمي دانشجو 

 سرفصل آموزشي -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 تحقیق يهايژگیومفهوم و  1

 - 1 محقق يهايستگیشا 2

 - 6 (مشکل)شناخت مسئله  3

 - 3 تحقیق سؤاالتتنظیم  4

 - 6 هدف و روش ازنظرانواع تحقیق  5

 - 3 نقش مفاهیم در روش تحقیق 6

 - 6 آن يهايژگیوو  يسازهیفرض 7

 - 3 تحقیق يرهایمتغچگونگي تعریف  8

 - 3 اطالعات يآورجمعابزار  9

 - 3 يریگنمونه يهاروشجامعه و نمونه آماري و  11

 - 3 فنون تجزیه و تحلیل اطالعات 11

 - 3 شنهادهایپو  هاحلراهارائه   12

 - 3 منابع اطالعات 13

 - 3  تهیه و نگارش گزارش تحقیق  14

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
ارتقاء سطح آگاهي دانش و مهارت دانشجویان با روش علمي تحقیق به نحوي که شایستگي و انگیزه تحقیق علمي دانشجو 

 شناخت و حل مسائل تقویت شود. منظوربه

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

تحقیق در علوم اي بر روش مقدمه

 انساني
 انتشارت سمت  حافظ نیا

آخرین 

 چاپ

پژوهش کمي در  يشناسروش

 جامع يکردیرو مدیریت:

، سید فردیيداناحسن 

 مهدي الواني و عادل آذر
 شرقي-انتشارت صفار  

آخرین 

 چاپ

مباني نظري و علمي پژوهش در 

 علوم انساني
 انتشارت رشد  علي دالور

آخرین 

 چاپ

  محسن جوادي اخالق پژوهش
پژوهشگاه علوم انساني 

 و مطالبات فرهنگي

آخرین 

 چاپ

 

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

 هاي مدرسویژگي

 سال سابقه کاري 3لیسانس حسابداري و داراي حداقل فوق
 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس

 و ویدئو پروژکتورکالس استاندارد مجهز به وایت برد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 نیو تمر، تکرار ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایانو  ترممیانهاي کتبي )هاي شفاهي، آزمونپرسش
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 آشنایي با بورس و اوراق بهاداردرس  -3-45

(Familiarity with stock exchanges and securities) 
 اختیارينوع درس: 

 گذاريیهسرمامدیریت  - : حسابداري ابزار و عقود اسالمينیازپیش

 - نیاز: هم

 .آن هايریسکآشنایي با بورس و اوراق بهادار و  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي -الف

 محتوا ریز ردیف

 زمان یادگیري

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 4 در بازارها یيانواع بازارها، کارابازار:  1

 - 4 گذاريسرمایه میمفاه 2

 - 4 يواقع يمال هايدارایيانواع  3

4 
، صکوک، افزایش یا کاهش سرمایه، مفاهیم سود و و ممتاز يسهام عادي: سهام هايشرکت

 تقسیم سود هايروش
4 - 

 - 4 و بازده سکیانواع ر ،کارگزارسهام، خرید و فروش  هايروشسازمان بورس و  5

 - 4 يکیو تکن يادیبن هايتحلیل 6

 - 4 بورس هايشاخص 7

 - 11 )سبد سهام( پرتفوينظریه  8

 - 11 گذاريسرمایه لیسهام و تحل يابیارز هايروش 9

 - 48 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب
 .آن هايریسکبورس و اوراق بهادار و  شناخت

 

 منابع درسي پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

در  گذاريسرمایه يمبان

 بورس اوراق بهادار
 1399 آموخته  يقیحسن کارنامه حق

 1391 رستان  افتخار میرح يمال تیریمد

 1399 نگاه دانش يرضا تهران جونز چارلز گذاريسرمایه تیریمد

 يگذارهیسرما تیریمد
 ي، جفرالکساندرگوردون 

 شارپ .اف امیلیو ،يلیب .يو

 ،پناهي شریعت مجید سید

 يابوالفضل جعفر
 1393 اتحاد

در  يگذارهیسرما تیریمد

 بورس اوراق بهادار

ندا  ،يابوالفضل شهرآباد

 يریبش
 1394 بورس 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگي

 سال سابقه کاري 3 داراي و حسابداري لیسانسفوقحداقل 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار ،ايمباحثه ،توضیحي
 

 درس روش سنجش و ارزشیابي

 (ترمپایان و ترممیان) کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش

 


