دانشگاه اصفهان

مشخصات کلی ،برنامه و رئوس مطالب
دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

فصل اول

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری
- 1تعریف و هدف:
دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به منظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی تدوین گردیده است
که در آینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در مؤسسه های بازرگانی ،صنعتی و دولتی مشغول کار
خواهند شد .بدیهی است دانشجویانی که در حال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این
دوره اطالعات و معلومات تخصصی خود را افزایش می دهند و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید.

تغییر سریع محیط پیرامون ما باعث شده تا حسابداری به عنوان زبان تجارت در ثبت و تجزیه و تحلیل
اطالعات مالی در مؤسسه های گوناگون پیچیده گردد .تصمیم گیری دقیق و به موقع بر اساس اطالعات جهت
توزیع مناسب منابع ضروری به نظر می رسد .پیکره دانش به طور مداوم در حال تغییر است و می توان گفت در
چنین وضعیتی اشخاص حرفه ای هنگامی به بهترین شکل آموزش می بینند که مفاهیم پایه را بیاموزند .دامنه
آموخته های یک حسابدار باید وسیع باشد به گونه ای که صالحیت فنی و حرفه ای کسب کند و همچنین
توانایی تحلیل به دست آورد تا اینکه بتواند وظایف خود را در محیطی پیچیده و در حال تغییر به خوبی به انجام
رساند.
 - 2شکل نظام آموزشی:
دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به دو صورت کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشی  -پژوهشی و
آموزش محور است.
داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری عالوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای
شرایط زیر نیز باشند:
الف – داشتن گواهینامه کارشناسی مورد قبول وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ب – پذیرفته شدن در امتحان ورودی
2

- 3برنامه درسی:
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری  32واحد و به شرح زیر است:
الف – دروس اصلی و تخصصی

 22واحد

ب -دروس اختیاری

 6واحد

ج – پایان نامه

 4واحد

جمع

 32واحد

- 4نقش و توانایی:
به طور کلی ،فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری می توانند به عنوان حسابرس یا مسئوالن
حسابداری و امور مالی در مؤسسه های مختلف به کار مشغول شوند .فارغ التحصیالنی که در شرکتهای بزرگ استخدام
می شوند قادر خواهند بود در قسمت های تخصیص منابع یا سیستمهای اطالعاتی مدیریت و در مشاغل تحلیل گر مالی یا
حسابرس داخلی مشغول کار شوند و یا مسئولیت بخشی از وظیفه برنامه ریزی و کنترل مالی را عهده دار گردند .مسئولیت
های دیگری که فارغ التحصیالن این دوره و مؤسسه های بزرگ می توانند عهده دار گردند ،بودجه بندی و تجزیه و
تحلیل و برنامه ریزی و پیش بینی است .فارغ التحصیالن این دوره پس از کسب تجربه کافی می توانند در سطوح مختلف
مدیریت مالی و حسابرسی انجام وظیفه نمایند و در اداره مؤسسه به مدیریت کمک های مؤثری عرضه نمایند.
- 5ضرورت و اهمیت:
تغییرات سریع بازرگانی و صنایع مسئولیت های خطیری را در سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه به عهده
حسابداران محول نموده است .امروزه حسابدار عالوه بر وظیفه تاریخی خود که ثبت و گزارش دهی اطالعات مربوط به
فعالیت های گذشته سازمان است ،وظیفه دیگری را نیز تقبل نموده که عبارت است از تحلیل و تفسیر فعالیت های گذشته
و تلفیق آن با اطالعات اضافی دیگر به منظور استفاده در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری های بازرگانی.
حسابدار امروزی بر خالف گذشته وظایف متعدد و سنگینی نظیر تجزیه و تحلیل رویدادها ،سنجش رویدادهای
اقتصادی ،طراحی سیستم ،فرآیندهای تحلیلی و تفسیری ارزیابی های مالی و در واقع تمامی زمینه فعالیت مدیریت را بر
عهده دارد .مسئوالن حسابداری سازمانها در صورتی که وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند باید بیش از هر یک از
مسئوالن دیگر (شاید به استثنای مدیریت عامل) از فعالیت های مختلف سازمان آگاهی داشته باشند.
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فصل دوم

برنامه

4

 .1دروس کارشناسی ارشد حسابداری آموزشی -پژوهشی
الف -دروس اصلی تخصصی
ردیف

تعداد

نام درس

واحد
1

تئوری حسابداری ()1

3

2

تئوری حسابداری ()2

3

3

حسابداری مدیریت پیشرفته

3

4

حسابداری دولتی پیشرفته

3

5

حسابرسی پیشرفته

3

6

تصمیم گیری در مسایل مالی

3

7

مسایل جاری در حسابداری

2

8

تحلیل آماری پیشرفته

2

جمع

22

ب -دروس اختیاری ( 6واحد)
توجه :دانشجویان موظف هستند  6واحد از دروس اختیاری را انتخاب نمایند.
ردیف

تعداد واحد

نام درس

1

سیستم های اطالعاتی حسابداری

2

2

مباحث ویژه در حسابداری

2

3

پژوهش عملیاتی پیشرفته

2

4

اقتصاد مدیریت

2

5

روش تحقیق پیشرفته

2

ج -پژوهش
ردیف

نام درس

1

پایان نامه

تعداد واحد
4

5

 .2دروس کارشناسی ارشد حسابداری آموزش محور
الف -دروس اصلی تخصصی
ردیف

تعداد

نام درس

واحد
1

تئوری حسابداری ()1

3

2

تئوری حسابداری ()2

3

3

حسابداری مدیریت پیشرفته

3

4

حسابداری دولتی پیشرفته

3

5

حسابرسی پیشرفته

3

6

تصمیم گیری در مسایل مالی

3

7

مسایل جاری در حسابداری

2

8

تحلیل آماری پیشرفته

2

جمع

22

ب -دروس اختیاری ( 6واحد)
توجه :دانشجویان موظف هستند  6واحد از دروس اختیاری را انتخاب نمایند.

ردیف

تعداد واحد

نام درس

1

سیستم های اطالعاتی حسابداری

2

2

مباحث ویژه در حسابداری

2

3

پژوهش عملیاتی پیشرفته

2

4

اقتصاد مدیریت

2

5

روش تحقیق پیشرفته

2

ج -پژوهش
ردیف
1

تعداد واحد

نام درس

4

سمینار ویژه آموزش محور

6

فصل سوم

رئوس مطالب دوره کارشناسی ارشد
رشته حسابداری

7

تئوری حسابداری ()1
)Accounting Theory (1

تعداد واحد

نوع واحد

پیشنیاز

3

اصلی تخصصی

ندارد

هدف درس :

هدف اين درس بسط آگاهی دانشجويان در زمینه تاريخ عقايد حسابداري ،تدوين نظريه حسابداري ،مفاهیم نظري
حسابداري و چگونگی تدوين استانداردهاي حسابداري است.
رئوس مطالب:

- 1مقدمه و روش شناختی نظريه حسابداري:
- 2تاريخچه و پیدايش حسابداري
- 3تالش براي تدوين اصول حسابداري
- 4تعاريف و اهداف حسابداري
- 5چارچوب مفاهیم نظري حسابداري
- 6محیط اقتصادي حسابداري
- 7تصمیم گیري
- 8سیاستهاي حسابداري
- 9وجوه نقد ،سرمايه و سود
- 11مفاهیم سود و گزارشگري مالی
- 11درآمدها و هزينه ها ،منافع و زيان

8

روش ارزیابی

پروژه

آزمون نهايی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

ــــ
____ :بازدید
: منابع اصلی

Belkaoui, A. R. (2004). “Accounting Theory”, 4th Edition., London: International Thomson
Business.
Hendriksen E. S. & Van Breda, M. F. (1992). “Accounting Theory” 5th. Edition, Homewood,
IL : Irwin.
Kam, V. (1995). “Accounting Theory”, 2th Edition, Nw York: John Wiley and sons. USA.
Scott, W. (2009). “Financial Accounting Theory”, 5th Edition, Sydney: Pearson Education.
Wattes R. & Zimmerman, J. (1986). “Positive Accounting Theory”, Englewood Cliffs:
Prentice–Hall.
Wolk, H. I.; Dodd, J. L. & Tearney, M. G. (2006). “Accounting Theory”, 6th Edition, Mason:
Thomson.
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تئوری حسابداری ()2
)Accounting Theory (2

تعداد واحد
3

نوع واحد
اصلی تخصصی

پیشنیاز
تئوري حسابداري ()1

هدف درس:

هدف اين درس بررسی نظريه هاي مختلف در خصوص ترازنامه ،مباحث نظري گزارشگري مالی خارجی ،نظريه
هاي حسابداري اثباتی و پژوهش هاي اثباتی در حوزه هاي حسابداري و مالی است.
رئوس مطالب:

 - 1ترازنامه و ديدگاههاي مختلف راجع به آن و اهداف طبق بندي اقالم ترازنامه
 - 2مبانی نظري ارزشگذاري
 - 3روش هاي ارزش گذاري دارايی ها و تأثیر آن بر سود
 - 4حسابداري بر اساس بهاي جاري و مفاهیم حفظ سرمايه
 - 5دارايی هاي جاري :تعاريف ،مباحث نظري و ارزشگذاري آنها
 - 6دارائی هاي ثابت و دارائی هاي نامشهود :ماهیت ،ويژگی ها و ارزشگذاري آنها
 - 7بدهی هاي جاري :تعاريف ،مباحث نظري و ارزش گذاري آنها
 - 8تئوريهاي حقوق مالکیت
 - 9مباحث نظري تغییرات در حقوق صاحبان سهام
- 11افشا در گزارشگري مالی
- 11تئوري حسابداري اثباتی ،فرضیه هاي پاداش ،بدهی و سیاسی
- 12روبکردهاي پژوهش هاي تجربی در حسابداري – آشنايی با پژوهش هاي صورت گرفته در زمینه ارتباط
سود حسابداري و قیمت سهام
- 13حسابداري :علمی با چند پارادايم
11

روش ارزیابی

پروژه

آزمون نهايی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

+

+

+

ــــ
____ :بازدید
: منابع اصلی

Belkaoui, A. R. (2004). “Accounting Theory”, 4th Edition, London: International Thomson
Business.
Hendriksen E. S. & Van Breda, M. F. (1992). “Accounting Theory” 5th. Edition, Homewood,
IL : Irwin. USA.
Kam, V. (1995). “Accounting Theory”, 2th Edition, New York: John Wiley and sons.
Wattes R. & Zimmerman, J. (1986). “Positive Accounting Theory”, Englewood Cliffs:
Prentice–Hall.
Wolk, H. I.; Dodd, J. L. & Tearney, M. G. (2006). “Accounting Theory”, 6th Edition, Mason:
Thomson.
Scott, W. (2009). “Financial Accounting Theory”, 5th Edition, Sydney: Pearson Education.
Australia.
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حسابداری مدیریت پیشرفته
Advanced Management Accounting

تعداد واحد
3

نوع واحد
اصلی تخصصی

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف از اين درس طرح مسائل جديد و پیشرفته حسابداري مديريت است به گونه اي که در مجموع قدرت برنامه
ريزي و کنترل عملیات و تکنیک هاي تصمیم گیري مديريت را در دانشجويان ارتقاء دهد.
رئوس مطالب:

 - 1اطالعات و حسابداري مديريت
 - 2تکنیکهاي پیش بینی و تصمیم گیري در حسابداري مديريت
 - 3برنامه ريزي کوتاه مدت در شرايط محدوديت منابع
 - 4بسط تجزيه و تحلیل هزينه  ،سطح فعالیت و سود (مباحث پیشرفته)
 - 5هزينه و منافع اطالعات
 - 6انحرافات (محاسبه و بررسی)
 - 7موضوعات مرتبط با تخصیص
 - 8بودجه بندي سرمايه اي – موضوعات پیشرفته در بودجه بندي سرمايه اي
 - 9ارزيابی عملکرد مديران و بخش ها
-11هزينه يابی بر مبناي هدف
 -11ارزيابی متوازن
 -12مديريت کیفیت جامع
 -13تولید به موقع و هزينه يابی بر مبناي فعالیت ها

12

روش ارزیابی

پروژه
+

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

ارزشیابی مستمر
ــــ

____ :بازدید
:منابع اصلی
Hirsch, M. L. (2000). “Advanced Management Accounting”, 2th Edition, Cengage
Learning EMEA: USA.
Horngren, C. T.; Datar, S. M., & Foster, C. (2007). “Cost Accounting: A Managerial
Emphasis”, 12th Edition, USA: Prentice Hall.
Atkinson, A. A.; Kaplan, R. S.; Matsumura, E. M. & Young, M. (2007) “Management
Accounting”, 5th Edition, USA: Pearson-Prentice Hall.
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حسابداری دولتی پیشرفته
Advanced Governmental Accounting

تعداد واحد
3

نوع واحد
اصلی تخصصی

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف اين درس بیان ديدگاههاي مختلف در زمینه گزارشگري مالی واحدهاي بخش عمومی وارتقاء توانمندي
دانشجويان جهت تهیه صورتهاي مالی واحدهاي بخش عمومی به عنوان اصلی ترين ابزار اداي مسئولیت پاسخگويی
می باشد.
رئوس مطالب:

 - 1مبانی نظري حاکم بر گزارشگري مالی بخش عمومی
 - 2بررسی تطبیقی بیانیه هاي مفهومی گزارشگري مالی واحدهاي انتفاعی و دولتی
 - 3پاسخگوئی و کنترلهاي داخلی در بخش عمومی
 - 4بررسی ديدگاههاي کلی در زمینه گزارشگري بخش عمومی قبل و بعد از بیانیه شماره GASB 34
 - 5تشريح اصول حسابداري در بخش عمومی
 - 6حسابداري حساب مستقل باز پرداخت بدهیها
 - 7حسابداري و روشهاي گزارشگري حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی
 - 8حسابداري و روشهاي گزارشگري حساب مستقل انتفاعی
 - 9حسابداري و گزارشگري دارائی هاي سرمايه اي و بدهیهاي بلند مدت
- 11حسابداري و گزارشگري حساب مستقل وجوه وصولی به نمايندگی از ساير سازمانها
- 11حسابداري و گزارشگري مالی حساب مستقل امانی قابل مصرف و غیر قابل مصرف

14

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر
ــــ

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

پروژه
+

بازدید____ :
منابع اصلی :

باباجانی ،ج" .)1387( .حسابداري و کنترلهاي مالی دولتی" ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.
باباجانی ،ج" .)1383( .مسئولیت پاسخگويی و تحوالت حسابداري دولتی موضوع بیانیه  ،"GASB 34دانشگاه
شیراز :پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی..
باباجانی ،ج " .)1385( .مسئولیت پاسخگويی و کنترلهاي داخلی در بخش عمومی" ،دانشگاه اصفهان :مجله
دانشکده علوم اداري و اقتصاد.
Leon E. H. & Earl R. W. (2005). “Accounting for Governmental and Nonprofit Entities”,
Chicago: Irwin.
GASB, (2005), “Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting
Standards Objectives of Financial Reporting Concept”, no. 1.
Robert, J. F.; Craig, D. S.; Gregory, S. A.& Terry P. & Robert, S. (2009). “Governmental and
Nonprofit Accounting: Theory and Practice”, 9th Edition, USA: Prentice Hall.
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حسابرسی پیشرفته
Advanced Auditing

تعداد واحد
3

نوع واحد
اصلی تخصصی

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف اين درس بسط توانمندي دانشجويان در زمینه مفاهیم زير بنايی حسابرسی ،نظريه هاي پشتوانه ارائه
خدمات حسابرسی وآشنايی با شیوه پژوهش در مسايل حسابرسی است
رئوس مطالب:

-

-

معیارهاي کیفی ارزيابی اطالعات حسابداري
مفهوم شهادت (گواهی) و مقايسه آن با فرآيند حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی
رابطه بین حسابداري و حسابرس و ارزش افزوده اطالعاتی به واسطه حسابرسی
عوامل توجیه کننده تقاضا براي حسابرسی شامل تضاد منافع ،پیامدهاي اقتصادي ،پیچیدگی
اطالعات ،عدم دسترسی مستقیم
گسترش دامنه حسابرسی به ساير موضوع ها
ويژگیهاي حسابرسی (ويژگیهاي ساختاري)
فرآيند آزمون در حسابرسی
شرايط الزم براي ارائه يک ادعاي مجاز (معیار شواهد ،معیار باور)
نقش تصور (ادراک) در آزمون حسابرسی
فرآيند گزارشگري (اطالع رسانی) – حسابرسی به عنوان فرستنده پیام – گزارش حسابرسی به عنوان
پیام – مشکالت فنی و معنايی در ارائه گزارش – استفاده کننده گزارش به عنوان گیرنده پیام
نقش اقتصادي حسابرسی در بازارهاي آزاد و بازارهاي تحت نظارت
شواهدي تاريخی از بازار خدمات حسابرسی
نظريه نمايندگی (کارگزاري)
فرضیه اطالعات
فرضیه بیمه
16

 ويژگیهاي محصول نهايی فرآيند حسابرسی اقتصاد اطالعات – منافع و مخارج حسابرسی عرضه خدمات حسابرسیفلسفه حسابرسی

-

نیاز به فلسفه حسابرسی
مسايل و مشکالتی که حسابرسی با آن مواجه است
فلسفه و حسابرسی
روش شناسی حسابرسی (رويکرد علمی – رويکرد حسابرسی – روش شناختی در نظريه احتماالت در
علم و حسابرسی)
پیشینه حسابرسی (رويداد نگاري حسابرسی در جهان – حسابرسی هاي پیش از تشکیل حرفه اي –
حسابرسی هاي بعد از تشکیل حرفه اي – پیشینه حسابرسی در ايران)
نقش هاي اقتصادي و اجتماعی حسابرسی
نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی
نقش خاص اجتماعی حسابرسی
حاکمیت شرکتی (چارچوب نظري حاکمیت شرکتی)
تئوري هزينه معامالت در برابر تئوري نمايندگی
تئوري ذي نفعان

کنترل داخلی – چارچوب یکپارچه

اهداف کنترل داخلی – قابلیتهای کنترل داخلی – محدودیتهای کنترل داخلی –محیط کنترل – عوامل محیط کنترلی
روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

ــــ

+

+

+

بازدید____ :
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منابع اصلی :
Rittenberg, L. E.; Johnstone, K. & Gramling, A. (2008). “Auditing: A Business Risk
Approach”, USA: South-Western College Publication.
Arens, A.; Elder, R. J. & Beasley, M. (2008). “Auditing and Assurance Services: An
Intergrated Approach and ACL Software”, USA: Prentice Hall.

انجمن حسابداري آمريکا" .)1377( ،بیانیه مفاهیم بنیادي حسابرسی" ،ترجمه ع .نیکخواه آزاد ،تهران :انتشارات
سازمان حسابرسی.
واالس ،و .ا" .)1381( .نقش اقتصادي حسابرسی در بازارهاي آزاد و بازارهاي تحت نظارت" ،ترجمه ح .امیر
اصالنی ،تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
حساس يگانه ،ي" .)1384( .فلسفه حسابرسی" ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
کمیته سازمانهاي مسئول کمیسیون تردوي (" .)1377کنترل داخلی – چارچوب يکپارچه" ،تهران :انتشارات سازمان
حسابرسی.
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تصمیم گیری در مسائل مالی
Decision Making in Finance

تعداد واحد
3

نوع واحد
اصلی تخصصی

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

افزايش مهارت و توانايی دانشجويان در تصمیم گیري هاي صحیح مالی و به کارگیري تکنیک هاي مديريت
مالی در اداره امور مالی بنگاه هاي تجاري می باشد .
رئوس مطالب:

 -1مروري بر اهداف مديريت مالی نوين
 -2مروري بر ابزارهاي مالی و هزينه سرمايه
 -3تعیین ارزش شرکت
مدل ارزشیابی شرکت بر اساس الگوي جريان نقدي آزاد )(F.C.F
 مدل ارزشیابی شرکت بر اساس مدل ارزش افزوده اقتصادي )(EVAتعیین ارزش سهام براساس الگوي رشد سود تقسیمی (مدل گوردون)
 -4بودجه بندي سرمايه اي و شاخص هاي تصمیم گیري
 -5برآورد جريان هاي نقدي طرح هاي سرمايه اي
جريان هاي نقدي طرح در مقايسه با سود حسابداري
اثر مالیات و استهالک بر جريان هاي نقدي
 -6برنامه ريزي مالی بلند مدت
 -7ساختار سرمايه
 -8سیاست هاي تقسیم سود:
 -9بانکهاي سرمايه گذار و تنظیم ساختار مالی
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روش ارزیابی

پروژه
+

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

ارزشیابی مستمر
ــــ
____ :بازدید

:منابع اصلی
Brigham, E. F & Daves, P. R. (2007). “Intermediate Financial Management” 6th Edition,
USA: Thomson.

Block, S. B. & Hirt, G. A. (2008). “Foundations of Financial Management” 12th Edition,
USA: Columbia Southern University.
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مسائل جاری در حسابداری
Current Issues in Accounting

تعداد واحد
2

نوع واحد
اصلی تخصصی

پیشنیاز
تئوري حسابداري ()1

هدف درس:

هدف اين درس بسط اطالعات دانشجويان در مورداستانداردهاي حسابداري و همچنین بحث و بررسی مسائل جاري
حسابداري با استفاده از مقاالت مختلف مجالت معتبر حسابداري است.
رئوس مطالب:

 - 1مبانی نظري در خصوص تدوين استانداردهاي حسابداري
 - 2تحوالت اخیر در تدوين استانداردهاي حسابداري در دنیا
 - 3آشنايی با ساختار مبانی تدوين استانداردهاي مالی ) (FASBو فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري آن
 - 4آشنايی با پیشینه تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران
 - 5حسابداري اجاره ها :مباحث نظري ،استاندارد حسابداري ايران و مقايسه آن با ساير استانداردهاي حسابداري
 - 6حسابداري اجاره ها :حسابداري مسائل پیشرفته اجاره ها
 - 7حسابداري تورمی :مباحث نظري و مسائل خاص آن
 - 8مخارج تحقیق و توسعه :مباحث نظري ،استاندارد حسابداري ايران و مقايسه آن با ساير استانداردهاي
حسابداري
 - 9دارايی هاي نامشهود :مباحث نظري ،استاندارد حسابداري ايران و مقايسه آن با ساير استانداردهاي حسابداري
- 11تسعیر ارز :مباحث نظري ،استاندارد حسابداري ايران و مقايسه آن با ساير استانداردهاي حسابداري
 -11حسابداري پیمانهاي بلندمدت :استاندارد حسابداري ايران و مقايسه آن با ساير استانداردهاي حسابداري
 -12حسابداري فعالیت هاي کشاورزي و دامداري :استاندارد حسابداري ايران و مقايسه آن با ساير استانداردهاي
 -13حسابداري طرح هاي مزاياي بازنشستگی :استاندارد حسابداري ايران و مقايسه آن با ساير استانداردهاي
 -14حسابداري بین المللی :مباحث نظري و ديدگاه ها
21

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر
ــــ

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

پروژه
+

بازدید____ :

منابع اصلی:
Scott W. (2009). “Financial Accounting Theory”, 5th Edition, Pearson Education.
Belkaoui, A. R. (2004). “Accounting Theory”, 4th Edition, London: International Thomson
Business.

کمیته تدوين استانداردهاي حسابداري (" ،)1386استانداردهاي حسابداري :نشريه  "161چاپ دوازدهم  ،تهران :سازمان
حسابرسی.
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تحلیل آماری پیشرفته
Advanced Statistical Analysis

تعداد واحد
2

نوع واحد
اصلی تخصصی

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف اين درس بسط توانايی دانشجويان در زمینه کاربرد روش هاي آماري به عنوان ابزاري براي تحلیل مسايل
علمی بازرگانی و اقتصاد است.
رئوس مطالب:

بخش اول  :احتماالت و مدلهاي احتمالی
 - 1قواعد احتمال و قانون بیز
 - 2برخی توزيع هاي احتمال (دو جمله اي ،پوآسن  ،نرمال ،نمايی)
بخش دوم  :نمونه گیري و توزيع نمونه اي
 - 1برآورد نقطه اي (میانگین  ،نسبت و واريانس)
 - 2توزيع نمونه اي (نرمال t ،و)F
 - 3قضیه حد مرکزي
بخش سوم  :استنباط آماري (مقدمه مفاهیم)
 - 1فاصله اطمینان
 - 2آزمون فرضیه
بخش چهارم  :تجزيه و تحلیل همبستگی و مدلسازي
 - 1تحلیل همبستگی
 - 2رگرسیون خطی ساده
 - 3رگرسیون چند گانه و همبستگی جزئی
بخش پنجم  :مدلسازي و پیش بینی تغییرات بازرگانی
 - 1مدل ها براي داده هاي سري زمانی
 - 2تغییرات فصلی ،ادواري و روند
 - 3شاخص ها
23

روش ارزیابی

پروژه
+

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

ارزشیابی مستمر
ــــ
____ :بازدید

:منابع اصلی
Hutcheson, G. D., & Moutinho, L. (2009). “ Statistical Modeling for Management”, London:
Sage.
Manly, B. F. J. (2008). “ Statistics for environmental science and management, 4th Edition,
London: Chapman & Hall.
Barrow, M. (2006). “Statistics for Economics, Accounting and Business Studies”, New York:
Prentice Hall.

24

سیستم های اطالعاتی حسابداری
Accounting Information Systems

تعداد واحد
2

نوع واحد
اختیاري

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف اين درس بسط اطالعات دانشجويان در زمینه سیستم هاي اطالعاتی حسابداري و چگونگی انجام وظیفه
مديريت ،همچنین انواع اطالعات مورد نیاز براي انجام وظايف مديريت و چگونگی کاربرد رايانه در اين زمینه است.
رئوس مطالب:

 - 1حسابداري و مفاهیم سیستم ها
الف -مدل پردازش اطالعات حسابداري
ب -سیستم هاي اطالعات مديريت
ج -مفاهیم سیستم ها و حسابداري
د -ابزارهاي سیستم
 -2طراحی سیستم هاي حسابداري
الف  -فرآيندهاي طراحی سیستم
ب -تحلیل سیستم ها
ج -طراحی سیستم
د -پیاده سازي و بهره برداري از سیستم
 -3فناوري سیستم هاي حسابداري
الف -نرم افزارها و پیکربندي رايانه ها
ب -انباره داده ها و روش هاي پردازش آنها
ج -روش هاي پردازش فايل ها
د -پیاده سازي سیستم هاي مديريت پايگاه داده ها
 -4کنترل هاي داخلی
 -5پردازش رويدادهاي حسابداري
25

روش ارزیابی

پروژه
+

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

ارزشیابی مستمر
ــــ
____ :بازدید
:منابع اصلی

Boockholdt, J.L., (1999), “Accounting Information Systems”, Singapore: McGraw-Hill.
Romney, M.B. & Steinbart, P.J., (2008), “Accounting Information Systems”, New Jersey:
Prentice Hall.
Bagranoff, N. A., Carolyn S. N. & Simkin, M. G., (2007), “Core Concepts of Accounting
Information Systems”, 10th Edition, New York: John Wiley and Sons.
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مباحث ویژه در حسابداری
Special Issues in Accounting

تعداد واحد
2

نوع واحد
اختیاري

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف اين درس بسط توانمنديهاي دانشجويان دوره کارشناسی ارشد حسابداري در زمینه مسائل پیچیده
گزارشگري مالی از طريق طرح مسائل و افته هاي مربوط به اين موضوع ها است به گونه اي که دانشجويان را قادر به
روبرو شدن و حل اين مسائل در مديريت واحدهاي اقتصادي گرداند.
رئوس مطالب:

الف – تلفیق صورتهاي مالی
 - 1مبادالت اوراق قرضه بین شرکتهاي گروه
 - 2سهام ممتاز شرکت فرعی و سود هر سهم تلفیق
 - 3تغییر در حقوق مالکیت
 - 4مالکیت غیر مستقیم و متقابل
 - 5صورت جريان وجه نقد تلفیقی
 - 6صورتهاي مالی تلفیقی بر مبناي واحد پول خارجی
ب – روشهاي خاص در حسابداري استهالک
 -1استهالک بر مبناي نظريه هاي سرمايه گذاري
 -2استهالک گروهی و ترکیبی
 – 3استهالک به روش تجديد ارزيابی و روش تعويض
 – 4استهالک منابع طبیعی
ج – شناخت درآمد
ويژگیها ،روشهاي شناخت درآمد – موارد استثنائی در شناخت درآمد
د – بررسی تطبیقی استانداردهاي حسابداري
 -1صورت جريان وجوه نقد
 -2درآمد عملیاتی
 – 3دارائی هاي ثابت مشهود
27

 – 4حسابداري سرمايه گذاريها
 – 5صورتهاي مالی تلفیقی و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعی
 – 6ترکیبهاي تجاري
 – 7حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته
روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر
ــــ

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

پروژه
+

بازدید____ :
منابع اصلی:

سعیدي ،ع .و مجید ،ع" .)1387( .حسابداري پیشرفته ( ،)"2تهران :انتشارات کتاب نو.
خوش طینت ،م .و حسین میر بلوک ،م .ر" .)1387( .صورتهاي مالی تلفیقی از تئوري تا عمل"  ،تهران :انتشارات
بازگیر.
اکبري،ف .و علیمدد ،م" ،)1386( .حسابداري استهالک"  ،تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
Beams, F. A., Clement, R. P., Anthony, J. H., & Lowensohn, S. (2008), “Advanced
Accounting”, 10th Edition, New Jersey: Prentice Hall.
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پژوهش عملیاتی پیشرفته
Advanced Operations Research

نوع واحد
اختیاري

تعداد واحد
2

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف اين درس بسط توانمنديهاي دانشجويان دوره کارشناسی ارشد حسابداري در زمینه روش هاي پیشرفته
تصمیم گیري و برنامه ريزي و جنبه هاي کاربردي آنها در امور تولیدي و بازرگانی است.
رئوس مطالب:

 -1مروري بر روشهاي برنامه ريزي پارامتريک
 -2خالصه اي از مدل هاي شبکه اي
 -3برتري برنامه هاي با اعداد صحیح بر مدل هاي خطی
 -4مدل هاي پويا در تصمیم گیري
 -5مباحث پیشرفته در نظريه بازي ها
 -6مدل سازي کاربردي از برنامه ريزي هاي با اعداد صحیح
 -7منظور نمودن ارزش فعلی پول در برنامه ريزي پويا
 -8برنامه ريزي غیر خطی و طبقه بندي آن
روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر
ــــ

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

بازدید____ :
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پروژه
-

:منابع اصلی

 نشر کتاب: تهران،چاپ چهارم،" برنامه ريزي خطی و کاربردهاي آن: "پژوهش عملیاتی.)1387( . م،مهرگان
.دانشگاهی
. نشر کتاب دانشگاهی: تهران،" "پژوهش عملیاتی پیشرفته.)1383( . م،مهرگان
Jensen, P. A. & Jonathan F. B .(2008). “Operations Research Models and Methods”, New
York: John Wiley & Sons.
Chandrasekhara, R., K. (2005). “Operations Research”, Alpha Science International Ltd.
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اقتصاد مدیریت
Managerial Economics

تعداد واحد
2

نوع واحد
اختیاري

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف اين درس بسط توانمنديهاي دانشجويان در زمینه بکارگیري آن دسته از نظريه ها و الگوهاي اقتصادي است که
می تواند در تصمیم گیري براي مؤسسه هاي بازرگانی و تجزيه و تحلیل موقعیت اقتصادي آنها به کار گرفته شود.
رئوس مطالب:

- 1مروري بر مفاهیم اقتصاد بنگاه و بازار ،اقتصاد خرد و اقتصاد کالن
- 2عوامل مؤثر بر فعالیتهاي اقتصادي بنگاه و بازار
- 3تئوري قیمت ،مکانیسم بازار و عوامل مؤثر در تغییرات سطح قیمتها
- 4عرضه و تقاضا در بازار کاالها و خدمات ،حالتهاي تعادل و عدم تعادل
- 5تجزيه و تحلیل هزينه هاي تولید و چگونگی تغییرات آنها
- 6ساختار بازار ،رقابت ،انحصار و انواع آن
- 7تصمیم گیري مصرف کننده و عوامل مؤثر بر آن
- 8تغییرات و نوسانات در بازار هاي پولی و مالی و تأثیر آن بر فعالیت شرکتها
- 9نحوه تصمیم گیري مؤسسه هاي اقتصادي در زمینه هاي تولید ،بکارگیري عوامل تولید و منابع مالی
شرکت و قیمت گذاري کاالها
- 11تهیه يک گزارش تحقیقی بوسیله هر يک از دانشجويان در مورد يکی از مساحت مطروحه در اين
درس.
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روش ارزیابی

پروژه
ــــ

آزمون نهايی
+

میان ترم
+

ارزشیابی مستمر
ــــ
____ :بازدید

:منابع اصلی
Baye, M. R. (2008). “Managerial Economics and Business Strategy”, 6th Edition, Boston:
McGrawhill.
William, F. S. & Marks, G. S. (2009), “Managerial Economics”, 6th Edition, New York: John
Wiley & Sons.

32

روش تحقیق پیشرفته
Advanced Research Methods

نوع واحد
اختیاري

تعداد واحد
2

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

هدف از درس روش تحقیق بسط توانمنديهاي دانشجويان دوره کارشناسی ارشد حسابداري در زمینه انواع
تحقیق و چگونگی انجام آن در شرايط مختلف است به گونه اي که روح تحقیق در آنها تقويت شود و بتوانند در آينده به
صورت مستقل به تحقیق بپردازند.
رئوس مطالب:

1
2

3
4
5
6
7

 تحقیقات کمی وکیفی توصیف مراحل انجام تحقیق (شامل انتخاب موضوع پژوهش ،توصیف و بیان مسئله ،تعیین و تدوين فرضیه هادر صورت لزوم ،مطالعه ادبیات موضوع ،اطالعات مورد نیاز و روشهاي جمع آوري اطالعات ،تجزيه و تحلیل
اطالعات  ،گزارش تحقیق)
 نحوه استفاده از منابع روشهاي تجزيه و تحلیل اطالعات در تحقیقات کمی و کیفی نگرشهاي موجود در خصوص جامعه و نمونه انواع روشهاي نمونه گیري در مطالعات کمی و کیفی -الگوي رساله نويسی

روش ارزیابی

ارزشیابی مستمر
ــــ

آزمون نهايی
+

میان ترم
+
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پروژه
+

بازدید____ :

منابع
منابع اصلی:

دانايی فرد ،ح.؛ الوانی ،م .و آذر،ع" .)1383( .روش شناسی پژوهش کیفی در مديريت :رويکردي جامع" ،تهران:
انتشارات صفار.
دانايی فرد ،ح.؛ الوانی ،م .و آذر،ع" .)1383( .روش شناسی پژوهش کمی در مديريت :رويکردي جامع" ،تهران:
انتشارات صفار.
Cavana, R. Y.; Sekaran, U. & Delahaye, L. B. (2001). “Applied Business Research:
Qualitative and Quantitative Methods”, Milton, Qld: John Wiley & Sons .

منابع فرعی:
Quinn, P. M. (2002). “ Qualitative Research and Evaluation Methods ”, Thousand Oaks,
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Sage Publications.

خاکی ،غ" .)1378( .روش تحقیق با رويکردي به پايان نامه نويسی" ،تهران :وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مرکز
تحقیقات علمی کشور ،کانون فرهنگی انتشاراتی درايت.
رايان ،ب.؛ اسکاپینز ،ر .و تئوبالد ،م" .)1384( .روش تحقیق و فلسفه آن در حسابداري و امور مالی" ،ترجمه م .دسنگیر؛
م .میرتونی و ح.آزاد ،قم :نشر بی تا.
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پایان نامه
Thesis

تعداد واحد
4

نوع واحد
پژوهش

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

بررسی و تتبع در مقاالت و کتب جديد مربوط به يک موضوع خاص و توانمندسازي دانشجويان در زمینه انجام
کارهاي پژوهشی مرتبط با رشته به گونه اي که توانايی انجام کارهاي پژوهشی بصورت مستقل را کسب نمايند.
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سمینار ویژه آموزش محور
Special seminar for educational method

تعداد واحد
4

نوع واحد
پژوهش

پیشنیاز
ندارد

هدف درس:

دانشجويان در اين درس با استفاده از متون علمی جديد در يک يا چند موضوع اقدام به تهیه مقاله پژوهشی
نموده و آن را در جلسه سمینار براي اضهار نظر و نقد علمی ارائه نمايند.
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