
          

وند جان و خرد  هب انم خدا

 

ري  غیردولتی غیرانتفاعی هشت بهشت،مؤسسو آموزش عالی  گروه حسابدا  
درسهاي کارشىاسي ارشد حسابداري بىديجديل زمان 
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 وامۀ آمًزشي:  هاي برجستۀ آیيه تهوک ويمسال ديم
پ٘ط٘ي،  هقبطغكِ رضتٔ تحص٘لٖ آًْب در   دستِ اس داًطجَٗبى آى .1

ًببضذ ببٗذ درسْبٕ جبزاًٖ ب٘طٌِ٘ بِ اًذاسٓ  ٍ هذٗزٗت هبلٖ حسببذارٕ

دٍاسدُ ٍاحذ بگذراًٌذ. اٗي درسْب تزج٘حبً در ٗکو٘ي ً٘وسبل تحص٘لٖ 

ضَد ٍ هذٗز گزٍُ حسببذارٕ ًَع آى را بب در ًظز گزفتي ٍضؼ٘ت  ارائِ هٖ

 كٌذ. ّز داًطجَ رٍضي هٖ

تَاى آى  هذت هجبس تحص٘ل در دٍرٓ كبرضٌبسٖ ارضذ دٍ سبل است ٍ هٖ .2

 را ب٘طٌِ٘ تب دٍ ً٘وسبل افشاٗص داد.  

داًطجَ در ّز ً٘وسبل تحص٘لٖ السم است كوٌِ٘ ّطت ٍ ب٘طٌِ٘  .3

 .چْبردُ ٍاحذ اًتخبة كٌذ

ً٘بس، چِ جبزاًٖ ٍ چِ درسْبٕ  كوٌ٘ٔ ًوزٓ قبَلٖ در ّز درس )چِ پ٘ص .4

ّب در ّز ً٘وسبل ًببٗذ اس چْبردُ كوتز  دٍرُ(، دٍاسدُ است. ه٘بًگ٘ي ًوزُ

ّبٕ داًطجَ در دٍ ً٘وسبل كوتز اس چْبردُ ضَد،  ضَد. اگز ه٘بًگ٘ي ًوزُ

ّبٕ درسْبٕ  . ًوزُخَد اداهِ دّذ تحص٘لبِ تَاًذ  آى داًطجَ ًوٖ

ّبٕ ّز ً٘وسبل تحص٘لٖ ٍ ه٘بًگ٘ي  ً٘بس ٍ جبزاًٖ در ه٘بًگ٘ي ًوزُ پ٘ص

 ضَد. ًوٖ هٌظَرّب  كل ًوزُ

داًطجَٖٗ كِ اس ٗک ٗب چٌذ درس ًوزٓ قبَلٖ ًگ٘زد ٍ در ً٘وسبلْبٕ  .5

ّبٕ هزدٍدٕ در هحبسبٔ ه٘بًگ٘ي  بؼذٕ ًوزٓ قبَلٖ اس آًْب بگ٘زد، ًوزُ

 هبًذ.  ّبٕ داًطجَ ببقٖ هٖ ضَد ٍلٖ در رٗش ًوزُ ًوٖ هٌظَركل دٍرُ 

ّبٕ داًطجَ در پبٗبى دٍرُ ًببٗذ اس چْبردُ كوتز ببضذ،  كل ًوزُه٘بًگ٘ي  .6

 ضَد. آهَختٔ كبرضٌبسٖ ارضذ ضٌبختِ ًوٖ داًص ٍگزًِ

ًبهِ بب ًظز  جبٕ پبٗبى تَاًذ بِ پژٍّطٖ هٖ-داًطجَٕ ضَ٘ٓ آهَسضٖ .7

گزٍُ آهَسضٖ ٍاحذّبٕ درسٖ ٍابستِ بِ رضتٔ تحص٘لٖ اخذ كٌذ ٍ بِ 

 . آهَختِ ضَد ضَ٘ٓ آهَسضٖ داًص

درس تحل٘ل گذراًذى بٌببز هصَبٔ ضَرإ تحص٘الت تکو٘لٖ هؤسسِ،  .8

 اس سبل ٖ كِ تحص٘ل خَد رابزإ ّؤ داًطجَٗبًه٘شاى دٍ ٍاحذ  بِ آهبرٕ

الشاهٖ  «ً٘بس دٍرُ ٘صپ»ضکل درس  بِكٌٌذ  ٍ پس اس آى آغبس هٖ 1394

    است.

را ًبهِ كبرضٌبسٖ ارضذ  ضَد آٗ٘ي بِ داًطجَٗبى گزاهٖ پ٘طٌْبد هٖ .9

   .ٌذراٗشًٖ كٌ ببرٓ جستبرّبٕ آهَسضٖخَد در  بب هذٗز گزٍُ بخَاًٌذ ٍ
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ه بادمؤسسو آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هشت بهشت فرخند هبشما  آمدن  

ري   ن دانشیک گروه حسابدا مدري  و هموندا

 


