
          

وند جان و خرد  هب انم خدا

 

ري  غیردولتی غیرانتفاعی هشت بهشت،مؤسسو آموزش عالی  گروه حسابدا  

رسي درسهاي کارشىاسي ارشد حساب بىديجديل زمان 

 درسهاي جبراوي یکمويمسال 

 تعداد واحد نام درس نیاز پیش نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف

ً٘بس پ٘ص 2 تحل٘ل آهبرٕ 1  3 ( 1حسببذارٕ ه٘بًٔ ) ًذارد 

2 
ببًکٖ ٍ کبربزد قَاً٘ي ٍ هقزرات هبلٖ، 

 ببسرگبًٖ در حسببزسٖ
 3 (1اصَل حسببزسٖ ) ًذارد اصلٖ 3

3 
هذٗزٗت رفتبر سبسهبًٖ پ٘طزفتِ ٍ 

 کبربزد آى در حسببزسٖ
 3 ( 2اصَل حسببزسٖ ) ًذارد اصلٖ 3

ً٘بس پ٘ص 2 تئَرْٗبٕ پ٘طزفتٔ هبلٖ 4  3 (  2حسببذارٕ پ٘طزفتٔ ) ًذارد 

 12 جوغ    11 جوغ  

 وامۀ آمًزشي:  هاي برجستۀ آیيه تهوک ديمويمسال 
ّبٖٗ ببضٌذ  ببٗذ دارإ درجٔ کبرضٌبسٖ در رضتِ داٍطلببى اٗي رضتِ هٖ .1

ٍاحذ درسٖ حسببذارٕ ٍ حسببزسٖ گذراًذُ ببضٌذ. اگز  41کن  کِ دست

چٌ٘ي ًببضذ ببٗذ درسْبٕ جبزاًٖ ب٘طٌِ٘ بِ اًذاسٓ دٍاسدُ ٍاحذ بگذراًٌذ. 

ضَد ٍ هذٗز  درسْب تزج٘حبً در ٗکو٘ي ً٘وسبل تحص٘لٖ ارائِ هٖاٗي 

گزٍُ حسببذارٕ ًَع آى را بب در ًظز گزفتي ٍضؼ٘ت ّز داًطجَ رٍضي 

 کٌذ. هٖ

تَاى آى  کبرضٌبسٖ ارضذ دٍ سبل است ٍ هٖ دٍرٓهذت هجبس تحص٘ل در  .2

 را ب٘طٌِ٘ تب دٍ ً٘وسبل افشاٗص داد.  

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

 .چْبردُ ٍاحذ اًتخبة کٌذ

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

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

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

ّبٕ درسْبٕ  . ًوزُاداهِ دّذخَد  تحص٘لبِ تَاًذ  آى داًطجَ ًوٖ

ّبٕ ّز ً٘وسبل تحص٘لٖ ٍ ه٘بًگ٘ي  ً٘بس ٍ جبزاًٖ در ه٘بًگ٘ي ًوزُ پ٘ص

 ضَد. ًوٖ هٌظَرّب  کل ًوزُ

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

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

 هبًذ.  اًطجَ ببقٖ هّٖبٕ د ضَد ٍلٖ در رٗش ًوزُ ًوٖ هٌظَرکل دٍرُ 

ّبٕ داًطجَ در پبٗبى دٍرُ ًببٗذ اس چْبردُ کوتز ببضذ،  ه٘بًگ٘ي کل ًوزُ .6

 ضَد. آهَختٔ کبرضٌبسٖ 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 کٌذ ٍ ب

 آهَختِ ضَد.  ضَ٘ٓ آهَسضٖ داًص

بٌببز هصَبٔ ضَرإ تحص٘الت تکو٘لٖ هؤسسِ، گذراًذى درس  .8

ه٘شاى دٍ ٍاحذ بزإ ّؤ داًطجَٗبًٖ کِ تحص٘ل خَد را  بِاقتصبدسٌجٖ 

ً٘بس دٍرُ  ضکل درس پ٘ص کٌٌذ بِ ٍ پس اس آى آغبس هٖ 1394اس سبل 

 الشاهٖ است.

ًبهِ کبرضٌبسٖ ارضذ را  ٗ٘يضَد آ بِ داًطجَٗبى گزاهٖ پ٘طٌْبد هٖ .9

   .ٌذراٗشًٖ کٌ ببرٓ جستبرّبٕ آهَسضٖخَد در  بب هذٗز گزٍُ بخَاًٌذ ٍ

 نیاز پیش نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف

5 
)رٍش  طزاحٖ پژٍّطْبٕ حسببزسٖ

 تحق٘ق(
  1ردٗف  اصلٖ 3

 1ردٗف  اصلٖ 3 تئَرْٗبٕ حسببذارٕ 6

 ًذارد اصلٖ 3 س٘ستوْبٕ اطالػبتٖ هذٗزٗت 7

 ًذارد اصلٖ 2 بزرسٖ هسبئل کبربزدٕ در حسببزسٖ 8

   11 جوغ 

 سًمويمسال 

 نیاز پیش نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف

 6ٍ  1ردٗف  تخصصٖ 3 تئَرْٗبٕ حسببزسٖ  9

 1ردٗف  اصلٖ 3 حسببزسٖ س٘ستوْبٕ کبهپَ٘تزٕ 11

 1ردٗف  تخصصٖ 3 بزرسٖ هَارد خبظ در حسببزسٖ 11

 ًذارد ً٘بس پ٘ص 2 اقتصبدسٌجٖ 12

   11 جوغ  

 چهارمويمسال 

 نیاز پیش نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف

 ًذارد تخصصٖ 2 سوٌ٘بر در حسببزسٖ 13

 ًذارد پژٍّطٖ 4 ًبهِ  پبٗبى 14

   6 جوغ  

مؤسسو آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هشت بهشت فرخنده باد هبشما  آمدن  

ري   ن دانشیک گروه حسابدا مدري  و هموندا

 


