
 حسابذاری  معزفی رشتٍ

     تعزیف حسابذاری ي حسابزسی 

o       اعالػات ووی، وِ اساسا داسای هاّیت هالی اش فشاّن وشدى یه فؼالیت خذهاتی است وِ ٍظیفِ حساتذاسی

ّای التػادی گیشیّستٌذ، دستاسُ ٍاحذ التػادی است. اعالػات فشاّن ضذُ تَسظ حساتذاسی تایذ دس تػوین

 سَدهٌذ تاضذ. 

o       آٍسی ٍ اسصیاتی تی عشفاًِ ضَاّذ دستاسُ فشآیٌذی هٌظن ٍ تا لاػذُ )سیستواتیه( خْت خوغ حساتشسی

ّا ٍ ٍلایغ التػادی، تِ هٌظَس تؼییي دسخِ اًغثاق ایي ادػاّا ٍ اظْاسات تا یشیت دس استثاط تا فؼالیتادػاّای هذ

  هؼیاسّای اص پیص تؼییي ضذُ ٍ گضاسش ًتایح تِ افشاد ریٌفغ است.

     رابطٍ بیه حسابذاری ي حسابزسی 

ضَاّذی وِ دس فشآیٌذ حساتشسی هَسد استفادُ خشٍخی فشآیٌذ حساتذاسی، هَضَع اغلی ػولیات حساتشسی است ٍ غالة 

ّای آى چٌاى تا گیشد تَسظ سیستن حساتذاسی تْیِ ضذُ است. دس تیطتش هَالغ حساتشسی ٍ تشخی اص تىٌیهلشاس هی

فشآیٌذ حساتذاسی آهیختِ وِ گَیی اص اخضای الیٌفه سیستن حساتذاسی است. تٌاتشایي اص تسیاسی خْات حساتذاسی ٍ 

ه ًاپزیشًذ ٍ تذیي دلیل حساتشس تایذ هتخػع حساتذاسی ًیض تاضذ، دس غَستی وِ حساتذاس ًیاصی تِ حساتشسی تفىی

   تخػع دس صهیٌِ حساتشسی ًذاسد.

     پیشیىٍ حسابذاری ي حسابزسی در ایزان 

o       دست آهذُ  گشدد وِ دس ایي سشصهیي پا گشفت. هذاسن تِّایی تش هیپیطیٌِ حساتذاسی ایشاى تِ ًخستیي توذى

اص ایشاى تاستاى حىایت اص ایي داسد وِ دس ػػش ّخاهٌطی ًظام هالی هٌسدوی تشلشاس تَدُ ٍ حساب دسآهذ ٍ 

 ضذُ است. هخاسج حىَهت تِ سیض ٍ تِ دلت ثثت ٍ ًگاّذاسی هی

o       هالی( دس خایی  گشدد وِ هٌثؼی ) اػن اص هالی یا غیشپیطیٌِ حساتشسی ًیض دس ایشاى ٍ اسالم تِ صهاًی تاص هی

ٍخَد داضتِ است. ّشگاُ اًتمال ثشٍت هغشح ضذُ، ًَػی ًظاست ٍ تاصسسی تا خَد تِ ّوشاُ داضتِ است. خػَغا 

ًظاست حىَهت تش اػضا ٍ واسوٌاى خَد ٍ تفتیص اػوال ٍ سفتاس ٍالیاى ٍ هاهَسیي دٍلتی اص دیشتاص ٍخَد داضتِ ٍ 

 ّا است. ی تطىیل خَاهغ اٍلیِ ٍ حىَهتتمِی آى ًضدیه ٍ ّوشاُ ساضایذ تتَاى گفت ساتمِ

     ٌَاپیشیىٍ رشتٍ حسابذاری ي حسابزسی ي يريد آن بٍ داوشگا 

o       ِّّای خػَغی اص ّای ػالی ٍ داًطىذُتا تاسیس اٍلیي آهَصضگاُ 0331ی سضتِ حساتذاسی اٍلیي تاس دس د

ی ػالی حساتذاسی ىذُ ػلَم اداسی ٍ هَسسِخولِ آهَصضگاُ ػالی حساتذاسی ضشوت هلی ًفت ایشاى، داًط

هغشح گشدیذ. دس حال حاضش ایي سضتِ دس سغَح واسضٌاسی، واسضٌاسی اسضذ ٍ دوتشا ٍ تذٍى ّیچ گشایطی 

 ضَد. تذسیس هی



o       ِای، ّای حشفِای گًَاگَى اص خولِ اًدويّوَاسُ حساتشسی تِ ػٌَاى یه حشفِ هستمل دس لالة ًْادّای حشف

حساتشسی تخص خػَغی ٍ هَسسات حساتشسی تخص ػوَهی دس ایشاى هَسد تَخِ تَدُ است اها تا  هَسسات

تِ ػٌَاى یه سضتِ تحػیلی خذاگاًِ هحسَب ًطذُ ٍ تِ ػٌَاى یىی اص هَاد دسسی اغلی دس تواهی  10سال 

اسضٌاسی سضتِ حساتشسی دس همغغ و 0310ضذ. الصم تِ روش است اص سال هماعغ سضتِ حساتذاسی هحسَب هی

ضَد. تِ هٌظَس لثَلی ٍ اداهِ تحػیل دس ایي سضتِ وافی است ّا تذسیس هیاسضذ دس تؼذاد هحذٍدی اص داًطگاُ

وِ داًطدَ دس آصهَى حساتذاسی ضشوت وٌذ ٍ دس ٌّگام اًتخاب سضتِ دس غَست ػاللِ ایي سضتِ سا اًتخاب 

 ضَد.ای تشای ایي سضتِ تشگضاس ًویًوایذ لزا آصهَى خذاگاًِ

      َذف رشتٍ حسابذاری ي حسابزسی 

o       وِ هحػَل ًْایی حشفِ حساتذاسی هثٌای تػویوات التػادی اضخاظ ری ًفغ اص خولِ هذیشاى، اص آًدایی

تَاى گفت وِ یىی اص اّذاف سضتِ سْاهذاسى، اػتثاسدٌّذگاى، دٍلت ٍ غیشُ لشاس هی گیشد تٌاتشایي هی

تٌذی، ثثت، خالغِ وشدى اعالػات ٍ تْیِ  آٍسی، عثمِ هتخػع دس خوغحساتذاسی آهَصش ًیشٍی اًساًی 

اص سَی  تاضذ.گضاسضات هالی هغاتك هؼیاسّای اص پیص تؼییي ضذُ اص خولِ استاًذاسدّا ٍ اغَل حساتذاسی هی

دیگش تِ سٍص سساًی استاًذاسدّا ٍ اغَل حساتذاسی ٍ تدذیذ ًظش دس چاسچَب ًظشی هغاتك تا ػَاهل هحیغی اص 

ضَد، تٌاتشایي آهَصش ًیشٍی اًساًی هتخػع ولِ هَاسد تا اّویت ٍ حیاتی دس سضتِ حساتذاسی هحسَب هیخ

 تاضذ. دس ایي صهیٌِ اص دیگش اّذاف ایي سضتِ هی

o        ٍ ّذف سضتِ حساتشسی تاهیي ًیشٍی اًساًی هتخػع ٍ آگاُ ًسثت تِ استاًذاسدّای حساتذاسی ٍ حساتشسی

 تاضذ. ّای داخلی اثشتخص ٍ اسصیاتی ٍ هذیشیت سیسه هیَاًیي هالیاتی ٍ تداست، وٌتشلآخشیي تغییشات آى، ل

     آیىذٌ شغلی 

تاضٌذ تِ عَسی وِ تِ ّای هتٌَع ضغلی تشخَسداس هی اص فشغت ٍ هالیاتی فاسؽ التحػیالى سضتِ حساتذاسی ٍ حساتشسی

تیىاسی هَاخِ تاضٌذ. تشای هثال فاسؽ التحػیالى ایي دٍ ضَد وِ فاسؽ التحػیالى ایي سضتِ تا هطىل ًذست دیذُ هی

  ّای گًَاگَى اص خولِ حساتذاسی هالی، هذیشیت، دٍلتی، هالیاتی، تیوِ ٍ غیشُ ٍ ّن چٌیي صهیٌِتَاًٌذ دس صهیٌِسضتِ هی

 ّای گًَاگَى حساتشسی اص خولِ حساتشسی هستمل ٍ داخلی فؼالیت ًوایٌذ. 

      ویاس داوشجًیانَای مًرد  تًاوایی 

ّایی است وِ اص داٍعلثاى ّش سِ گشٍُ آصهایطی سیاضی ٍ فٌی، ػلَم تدشتی ٍ ػلَم  سضتِ حساتذاسی اص خولِ سضتِ

گیشی ٍ واهال واستشدی ٍ ّستِ هشوضی تػوین پزیشد. اها تا تَخِ تِ ایٌىِ ایي سضتِ یه سضتِ اًساًی داًطدَ هی

ذ لزا تِ هٌظَس وسة هَفمیت دس سضتِ حساتذاسی آضٌایی تا هثاًی هذیشیت، گضاسضگشی هالی دس یه ٍاحذ تداسی هی تاض

هثاًی التػاد خشد ٍ والى، سیاضی ٍ آهاس، هثاًی واهپیَتش، لَاًیي ٍ همشسات هالیاتی ٍ تداست، اغَل تاصاس سشهایِ پیطٌْاد 

 گشدد.هی



 نکات مربوط به انتخاب واحذ دانشجویان 

اوتخاب ياحذ ومایىدذ    برنامه چارت درسیشًد در َز ویمسال تز اساس تٍ داوشجًیان اکیذاً تًصیٍ می -1

ٍ دريس، تذاخل ساعات تشکیل دريس، پزاکىذگی دريس در طدًل  در غیز ایه صًرت مسؤيلیت عذم ارائ

 ی خًد داوشجً است  َفتٍ ي     تز عُذٌ

داوشجًیان مًظفىذ در تاریخ اوتخاب ياحذ تٍ صًرت ایىتزوتی اوتخاب ياحدذ ومایىدذ  در صدًرتی کدٍ      -2

داوشجً تٍ َز دلیل در ريس اوتخاب ياحذ مًفق تٍ اوتخاب ياحذ وگدزدد مسدلًلیت تمدام مدًارد تدٍ عُدذٌ       

 داوشجً خًاَذ تًد  

ٌ ي میثایست در ساعات ايلیٍ وسثت تٍ داوشجًیان دقت ومایىذ کٍ ظزفیت دريس ارائٍ شذٌ محذيد تًد -3

در ريس اوتخاب ياحذ تکمیل گزدد در ريس حذف ي اخذ دريس اقذام ومایىذ  در صًرتی کٍ ظزفیت دريس 

اضافٍ مجذداً ظزفیت تزای آن درس ارائٍ خًاَذ شذ  لذا اس مزاجعٍ تٍ مذیز گزيٌ در ایه خصًص اجتىاب 

 وماییذ  

اخدذ ومایىدذ     وقحدا  02حداقثرر  ياحدذ ي   41حداقل   ال تحصدییی  داوشجًیان مًظفىذ در َز ویمسد  -4

در تزم ياحذ  اوتخاب کىىذ  24ي تاال تز میتًاوىذ پس اس مشًرت تا مذیز گزيٌ تا  17داوشجًیان دارای معذل 

ياحدذ   8ياحذ اخذ ومایذ کٍ چىاوچٍ در تدزم آخدز تاشدذ ي حدذاکثز      6تاتستان َز داوشجً میتًاوذ حذاکثز 

 ياحذ را در تاتستان اخذ ومایذ  8یتًاوذ حذاکثز داشتٍ تاشذ م

ياحذ، فارغ التحصیل میثاشدىذ   24داشتٍ ي تا اخذ آن  وقحا 01حاقثرر داوشجًیاوی کٍ در ویمسال آخز  -5

ياحذ را تذين در وظز گزفته شزایط معذل اخذ ومایىدذ  ددقدت شدًد کدٍ اگدز       24میتًاوىذ در ویمسال آخز 

 ياحذ در آن تزم درس اخذ ومایذ( 22ٍ تاشذ، حذاکثز میتًاوذ ياحذ داشت 25داوشجً مثالً 

می تًاوذ تا وظز گزيٌ ، آن  نمره لبولی ثسب ننمایادر صًرتی کٍ داوشجً اس یک یا چىذ درس پیشىیاس  -6

درس یا دريس را تا درس یا دريس ياتستٍ در یکی اس ویمسالُای تعذ اوتخاب ي تگذراوذ چىاوچٍ وتًاودذ در  

دريس پیشىیاس ومزٌ قثًلی کسة کىذ یا آن را حذف کىذ تاثیزی در قثًلی یدا ردی ومدزات دريس   درس یا 

ياتستٍ وذارد د در صًرتی کٍ داوشجً درس پیشىیاس را حذف ومایذ طثق مقدزرات آمًسشدی ومیتًاودذ درس    

 پسىیاس یا ياتستٍ را تا درس پیشىیاس َمشمان اخذ ومایذ(

تزم تز اساس تقًیم آمًسشی تعیدیه شدذٌ ي تدٍ َدیو عىدًان قاتدل ت ییدز         تاریخ ي سمان امتحاوات پایان -7

 ومیثاشذ  

چىاوچٍ داوشجًیان در ویمسال آخز حذاکثز دي درس تزای فارغ التحصییی داشتٍ تاشدىذ میتًاوىدذ آن دي    -8

يسی درس را تٍ صًرت معزفی تٍ استاد اخذ ومًدٌ ي تذين کالس صزفاً اس آن َا امتحان تٍ عمل میآیذ  در



کٍ ياحذ عمیی داروذ قاتییت ارائٍ شذن تٍ صًرت معزفی تٍ استاد وذاروذ  تز ایه اسداس دريس سیدز قاتدل    

 ارائٍ تٍ صًرت معزفی تٍ استاد ومیثاشىذ: 

 مذیزیت تًلیذ 

  ٍ1حسابذاری میاو 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 سزمایٍ گذاری در بًرس ايراق بُادار 

  

  

  

 حسابزسی سیستم َای کامپیًتزی 

 ٌکار آفزیىی يپزيژ 

     ٍي سایز دريسی کٍ ياحذ عملی داشتٍ یا بٍ تشخیص مذیز گزيٌ قابل ارائٍ بٍ صوًر  معزفوی بو

 استاد ومیباشىذ. 

 
 


