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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته حسابداری

، برنامه درسی بازنگری  6/21/2317جلسه تاریخ  چهارمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: حسابداریشده دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی می  2311این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (2ماده 

 شوند قابل اجرا است.

جایگزین  2311-2311از نیمسال اول سال تحصیلی   حسابداریاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (1ماده 

شورای عالی برنامه  450مصوب جلسه شماره  حسابداری –بازرگانی   حسابداری برنامه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته

 می شود.  4/25/2371ریزی به تاریخ 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی  (3ماده 

جو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانش

 سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به بازنگری  3به مدت  2311-2311این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (4ماده 

  نیاز دارد.
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 مقدمه -1-1

که باعث تغییرات سریع فناوري، ایجاد  ، قرن دانش، اطالعات و ارتباطاتشدنيجهانچالش پیش روي قرن بیست و یکم و 

سعه ، نیاز به الگو )پارادایم( توکارشدهمحیط  روزافزونهاي و توجه به توسعه پایدار، کاهش فقر و پیچیدگي یانبندانشجامعه 

 متعلق کارآفرین داراي مهارت و آموختگاندانشمبتني بر منابع انساني کارآمد را آشکار ساخته است؛ الگوهایي که ضمن تربیت 

اقل را در جامعه اسالمي به حد هاآموزشبا  بازار کارشایستگي آنان، فاصله نیاز  توانمندي و یلهوسبهبه اخالق اسالمي بتواند 

 رساند.

یکي از عوامل مهم دستیابي به توسعه متوازن و پایدار و رسیدن به اشتغال مولد،  ()مانند یونسکو الملليینبهاي به تائید سازمان

 .باشديماي فني و حرفه يهاآموزشتوجه به 

، قتصادي، اشود؛ که در توسعه پایدار سیاسيو تولید ثروت ملي مي یيکارااي موجب توانمندي، هاي فني و حرفهتوسعه آموزش

 ملي، ناخالص تولید سرانه رشد ها،آموزش این گسترش مهم آوردهاي از دستگردد. واقع مي مؤثراجتماعي و فرهنگي جامعه 

 بسط فید،م مولد اشتغال فردي، هايتوانمندي و اجتماعي و فردي منديیترضا افزایش سرانه، درآمد افزایش صنعتي، پیشرفت

 .باشديم...  و ايحرفه اخالق

سط و کوچک و متو يهاشرکتبراي  تربیت حسابدار يبسترسازکارداني، در راستاي دوره برنامه درسي حسابداري در  روینازا

 است. شدهیمتنظمشاغل حسابداري 

 یازموردناي ههاي مختلف شامل قابلیتینهدرزمفناوري  بر تحوالتسطح ملي، صنعتي به تغییرات مبتني  این برنامه سعي دارد در

ني باشد و حسابداران را به تخصص مبت گوپاسخو نیاز بازار  شغلي و نقش آنان در کشور هايیگاهجاحسابداري،  آموختگاندانش

 بر مهارت و مبتني بر دانش سوق دهد.

 

 تعریف -1-2

 ست.ا شدهینتدوتهیه و  ياحرفهفني و  يهاآموزشنظام  بر اساسکاردان در رشته حسابداري است که  یتترب این دوره، هدف

حسابداري و مالي  ینهزم درالزم  يهامهارتسطح کاردان، سطح شغلي مشخصي است. کاردان فردي است که دانش، بینش و 

 .و امور شرعي مالي کسب نماید الناسحقو رعایت  ياحرفهاخالق  بریهتکرا با 

 

 هدف -1-3

 حسابداري يهاشغلنیاز بازار کار و  ینتأمبراي  ياحرفه اخالق باهدف دوره، آموزش و تربیت نیروي انساني کارآمد، ماهر و 

خواهد ت و مؤسسا هاشرکتدر ه پس از گذراندن این دوره توانایي الزم را براي احراز مشاغل حسابداري ک باشديمدر جامعه 

 داشت.

 

 اهمیت و ضرورت -1-4 

تخصص، ضرورت اهمیت طراحي  یندر اخصوصي و مشاغل حسابداري، نیروي کارآمد  يهاسازمانو  یعصنا ،هاشرکتنیاز 

 نماید.يمرشته کارداني حسابداري را ایجاب 
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 ها(ها و توانمندي)به ترتیب اولویت مهارتالتحصیالن نقش و توانایي فارغ -1-5

 ؛حسابداري امور مالي -

 ؛صنعتي هايفعالیتحسابداري  -

 ؛امور مالي کلیه واحدهاي اقتصادي هاگزارشو انواع  هاشرکتاساسي مالي  هايصورتتهیه مشارکت در  -

 ؛و معامالت فصلي افزودهارزشاظهارنامه مالیاتي و  و تکمیل هامالیاتتوانایي تشخیص انواع  -

 ؛قانونيیم دفاتر ظتهیه و تن -

 ؛حسابداري افزارهاينرمتوانایي انجام کار با  -

 ؛ثابت هايدارایيتوانایي محاسبه استهالک  -

 ؛توانایي تهیه فهرست حقوق و دستمزد -

 

 

 مشاغل قابل احراز -1-6

 ؛حسابدار امور مالي -

 ؛مسئول صندوق -

 ؛امور سهامحسابدار  -

 ؛حسابدار مشاغل -

 ؛حسابدار حقوق و دستمزد -

 ؛گردانتنخواهمسئول  -

 ؛کمک کارشناس حسابداري صنعتي -

 ؛کاال و خدمات فروش و یدخرحسابدار  -

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7 

دوره تابستاني و یک نیمسال تحصیلي و  2 تحصیلي مرکب از هرسالاست و  سال 2کارداني  دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

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

ساعت در نیمسال، هر  16هر واحد درس نظري معادل  و استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  دوره است.

 حداقل هر واحد درس کارگاهي ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل واحد درس عملي و آزمایشگاهي

 باشد.ساعت در نیمسال مي 121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل 

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 

 مرتبط  و کاردانشي احرفهي فني و هاشاخه آموختگاندانش -

 ورودي آزمون قبولي در -

 شرایط عمومي دارا بودن -
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 سهم درصد دروس نظري و عملي )برحسب ساعت(  -1-9

 مالحظات درصد مجاز درصد )برحسب ساعت( تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 44 768 48 نظري

  75تا  55 56 961 22 عملي

  111 111 1728 71 جمع

 

 برحسب تعداد واحد( )نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسي  واحدتعداد 

 حداکثر حداقل مورد نظر

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي هايمهارت

 5 11 5 پایه

 44 47 41 تخصصي

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع
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 دروس عناوین: فصل دوم -2
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 حسابداريرشته  پیوسته کارداني دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 - 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

 48 3 زبان خارجي 2
- 

 
48   

3 
مباني نظري » يیک درس از گروه درس

 «اسالم
2 32 - 32   

4 
اخالق » يدرسیک درس از گروه 

 «اسالمي
2 32 - 32   

   32 32 - 1 بدنيیتترب 5

   32 - 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 رشته حسابداريپیوسته کارداني  دوره عمومي جدول دروس مهارت -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش نیازهم   

 جمع عملي نظري

   32 - 32 2 اصول و فنون مذاکره 1

   32 - 32 2 اخالق حرفه اي 2

   48 32 16 2 روش تحقیق و مهارت ارائه 3

   - - - 2 جمع

 است. الزاميدروس فوق  از واحد *گذراندن دو       
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 رشته حسابداري پیوسته کارداني دورهپایه  دروسجدول  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش نیازهم   

 جمع عملي نظري

ایانهر يمباني عموم 1  2 16 48 64   

   48 - 48 3 ریاضي عمومي 2

   112 48 64 5 جمع

 

 

 

 رشته حسابداريپیوسته  کارداني دوره تخصصيجدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش نیازهم   

 جمع عملي نظري

(1بهایابي ) 1  3 32 32 64   

(2بهایابي ) 2 (1بهایابي ) 64 32 32 3    

   48 - 48 3 اقتصادخرد 3

   32 - 32 2 حقوق تجارت 3

   32 - 32 2 حقوق کار 4

(1) هاشرکتحسابداري  5  3 32 32 64   

(2) هاشرکتحسابداري  6  3 32 32 64 
حسابداري 

(1) هاشرکت  

حسابداري 

(1مالي)  

(1مالیاتي ) 7  2 16 32 48   

(2مالیاتي ) 8 (1مالیاتي ) 48 32 16 2    

(1حسابداري مالي ) 9  3 32 32 64   

(2حسابداري مالي ) 11  3 32 32 64 
حسابداري مالي 

(1)  
 

فنيزبان  11   زبان خارجي 32 ـ 32 2 
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   64 48 16 2 کارآفریني 12

(1) يمال 13  3 32 32 64  
حسابداري 

(2) يمال  

 96 96 - 2 کارگاه حسابداري 14
حسابداري 

(2ها )شرکت  

حسابداري 

(2مالي )  

ي داخليهاکنترل 15  2 16 32 48  
حسابداري 

(2مالي )  

16 
نرم افزارهاي کاربردي 

 درحسابداري
  مباني عمومي رایانه 64 48 16 2

  ترم آخر 241 241 - 2 کارآموزي 17

   1211 752 448 44 جمع

 

 رشته حسابداريپیوسته کارداني  دوره اختیاري جدول دروس -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش نیازهم   

 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 آشنایي با بورس و اوراق بهادار 1

(1بهایابي) 48 32 16 2 حسابداري پیمانکاري 2   

کشاورزي هايفعالیتحسابداري  3 (1بهایابي) 48 32 16 2    

دستمزد حسابداري حقوق و 4  2 16 32 48   

 48 32 16 2 حسابداري امور بیمه 5
حسابداري 

(2) هاشرکت  
 

 48 32 16 2 حسابداري امور بانکي 6
حسابداري 

(2) هاشرکت  
 

   144 96 48 6 جمع

 .استالزامي دروس فوق  از واحد 6گذراندن *     
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 حسابداريرشته  پیوسته کارداني سوجدول ترم بندي پیشنهادي در -2-6

 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش  

 جمع عملي نظري

  48 - 48 3 ریاضي عمومي 1

  32 - 32 2 حقوق تجارت 2

رایانهمباني عمومي  3  2 16 48 64  

  48 - 48 3 زبان و ادبیات فارسي 4

«اسالمياخالق » يیک درس از گروه درس 5  2 32 - 32  

بدنيتربیت 6  1 - 32 32  

(1بهایابي) 7  3 32 32 64  

  321 112 218 16 جمع

            

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش  

 جمع عملي نظري

(1بهایابي) 64 32 32 3 (2بهایابي ) 1  

  64 32 32 3 (1) هاشرکتحسابداري  2

  32 - 32 2 حقوق کار 3

  48 - 48 3 زبان خارجي 4

5 
مباني نظري » يیک درس از گروه درس

 «اسالم
2 32 - 32  

  48 - 48 3 اقتصاد خرد 6

  - - - 2 اختیاريدرس  7

  - - - 18 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  48 32 16 2 (1مالیاتي ) 1

  64 32 32 3 (1حسابداري مالي) 2

 (1ها )حسابداري شرکت 64 32 32 3 (2) هاشرکتحسابداري  3

  - - - 2 مهارت عمومي 4

 زبان خارجي 32 ـ 32 2 فنيزبان  5

  64 48 16 2 کارآفریني 6

  32 - 32 2 وجمعیت دانش خانواده 7

  - - - 2 درس اختیاري 8

  - - - 18 جمع

 

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 (1مالیاتي ) 48 32 16 2 (2مالیاتي ) 1

  64 32 32 3 (1) مالي 2

 (1) ماليحسابداري  64 32 32 3 (2) ماليحسابداري  3

 رایانهمباني عمومي  64 48 16 2 نرم افزارهاي کاربردي درحسابداري 4

  48 32 16 2 داخلي هايکنترل 5

 96 96 - 2 کارگاه حسابداري 6
هاي شرکت يحسابدار

(2) 

  - - - 2 اختیاريدرس  7

  241 241 - 2 کارآموزي 8

  - - - 18 جمع
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 فصل سوم: سر فصل دروس -3
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 رایانه مباني عمومي  درس -3-1

 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 (Wordهدف کلي درس: ایجاد توانایي کار با ویندوز و ورد )

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
 پردازش،خروجي،  ورودي،) اجزاي اصلي -ها و اطالعاتداده -تعریف سیستم

 زیرسیستم -باز و بسته() انواع سیستم -بازخورد( 
2 - 

2 

 افزار، اجزاي واحد پردازشافزار و نرمسیستم کامپیوتري و اجزا آن، تعریف سخت

هاي انواع دستگاه -اصلي، جانبي() حافظه و انواع آن -حافظه( کنترل، محاسبات،)

 ملعاسیستمي( انواع سیستم افزار )کاربردي وانواع نرم –ورودي و خروجي رایج 

2 - 

3 
هاي ها به سیستمها و شرکتنیازهاي سازمان –عنوان سیستم اجتماعي( به) سازمان

 افزارکامپیوتري و نرم
2 - 

 LAN,WAN,INTERNET,INTRANET 2 2هاي کامپیوتري آشنایي با شبکه 4

5 

 استفاده:و نسخ موجود و قابل windowsآشنایي با 

 راهنماي -و وظایف آن Power کلید تشریح -وظیفه  نوار -دسکتاپ  صفحه 

 ویندوز

 معرفي -کامپیوتر یک در اطالعات سازمان -دسکتاپ اصلي هايآیکون معرفي

 هاهاي آیکونView انواع بررسي -و عملکرد آن Computer پنجره

 اطالعات کردن انتخاب -اطالعات کردن ها( فیلتر)آیکون هاآیتم سازيمرتب

 لفای نام تغییر -پنجره و هابرنامه بین شدن جاجابه -(Folder) پوشه ایجاد نحوه 

 اطالعات حذف هايروش -پوشه و

 -(Recycle Bin) بازیافت سطل کردن خالي -اطالعات بازیابي و حذف

 بازیافت سطل تنظیمات

 کار - درایوها و هاپوشه ها،فایل و کاربرد آن، مشخصات Copy و Move مفهوم

 یابویروس افزارهاينرم -جستجو در ویندوز  - میانبرها با

 :Notepad: Paint:Print Screen: Sound Recorder :حسابماشین

Word Pad 

 – Display - Folder Option - Font پنل: قسمت کنترل معرفي 

Keyboard- Mouse - Personalization - Program & Features - 

Regional & Language- Taskbar & Start Menu - User Account 

- Task Manager – Device & Printer 

3 14 

6 
 :wordآشنایي با 

 ایجاد اسناد جدید
3 16 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 متفاوت براي هر سند هاينسخهذخیره نمودن اسناد و 

 در ورد افديپي هايفایلویرایش 

 برش، کپي کردن و چسباندن متن

 جایگزیني متنپیدا کردن و 

 رفع اشتباهات

 صفحه و تنظیم پاراگراف بنديقالب

 ادمختلف براي اسن هايسبکاعمال تم و 

 تصاویر، اشکال و کلیپ آرت وسیلهبهتصویرسازي 

 ها Quick Part ایجاد و ذخیره ماکروها و

 چک کردن امال و گرامر

 … و پیگیري تغییرات و قرار دادن کامنت

7 

  پاورپوینت افزار نرم معرفي

  پاورپوینت سند یک ایجاد

 PowerPoint سند یک در اصلي هاي زبانه و ها بخش معرفي

 PowerPoint به Wordفایلهاي  مستقیم تبدیل

  پاورپوینت افزار نرم در ها واژه جایگزیني و برش کپي،

  اسالید یک اجراي

  اسالیدها در اشکال درج

 . دیگر واژه با واژه یک جایگزیني- سند در واژه یک جایگزیني و کردن پیدا

  آنها سازي زیبا و اسالیدها طراحي

  اسالیدها در انیمیشن ایجاد و سازي متحرک

 اسالیدها جابجایي هنگام در انیمیشن ایجاد

 یک در ساده پیوند یک درج و ها دکمه ایجاد هنري، هاي واژه و نمادها درج

 (Hyperlink اسالید )

 . پاورپوینت فرض پیش صوتي هاي فایل اجراي

  اسالیدها گذاري شماره و سربرگ و پاورقي درج

 Object گزینه 

  اسالید یک در صدا و فیلم درج

  شده ضبط قبل از صداي با اسالیدها پخش و سخنران صداي ضبط

 متن و تصویر موقعیت تنظیم

 Crop گزینه از استفاده با تصویر از بخشي بریدن 

 Smart Art درج  

 هاي پاورپوینت فایل در نمودارها درج

  اسالیدها اجراي هاي شیوه

 سخنراني از پیش تمرین و کنفرانس ارائه بندي زمان

2 16 

 48 16 جمع
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 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

 و مدیریت در رایانه کاربرد و مباني

 آموزشي ریزي برنامه

 مریم ، فر احمدي مهرداد

 پور سعیدي بهمن ، چقامیرزا
 1392 فوژان 

 Word به گام گام آموزش
 علیمرداني مهدي

 متواضع اکبر علي
 1393 دیباگران 

 Power Point گام به گام آموزش
 علیمرداني مهدي

 متواضع اکبر علي
 1393 دیباگران 

 1392 رایانه صنعت  انام آذر 2و1و مهارت  ICDLگنجینه  

 1395 دیباگران  مجرد وفقي فهیمه Windows 11 گام به گام آموزش

 

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

-عیب یابي) آزمون شناسایي -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد و آزمون عملي –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

میز استاد و یک دستگاه  -میز کامپیوتر و تجهیزات مربوطه -دستگاه کامپیوتر 15 -مترمربع فضا کارگاه کامپیوتر 51

 تخته هوشمند -وایت بورد -ویدئو پروژکتور -کامپیوتر

 

. 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه تمرین اي،سخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شود. حل  کارگاهي قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام شود.

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي و  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد کامپیوتر و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 تدریس درزمینهتجربي 
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 ریاضي عمومي درس  -3-2

 نوع درس: پایه

 - :نیازشیپ

 - نیاز:هم

 دانشجویان با مطالب پایه ریاضي آشنایي :هدف کلي درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

1 

 -قدر مطلق -ايضابطه چند -هماني -ثابت) توابعانواع  -دامنه و برد -تابع تعریف تابع:

 -مالي رتوابع در امومثال از  - لگاریتمي( -نمایي -تابع زوج و فرد -جزصحیح -عالمت

 تابع معکوس -نمودار توابع ساده -ترکیب(-تقسیم -تفاضل ضرب -جمع) توابعاعمال روي 

16 - 

2 
حد در  -حد بینهایت -قضایاي حد -و راست چپحد  -حد تابع مفهوم حد و پیوستگي:

 قضایاي پیوستگي -تعریف پیوستگي-رفع ابهام  -بینهایت
8 - 

3 
 -کسري-مثلثاتي -جبري ) مشتقهاي فرمول -تعبیر هندسي مشتق -مشتق تعریف مشتق:

 مشتق از مراتب باالتر -ايزنجیرهمشتق  -لگاریتمي(-نمایي -ضربحاصل
12 - 

4 

و  صعودي -معادالت خط مماس و قائم بر منحني -دیفرانسیل تابع تعریف کاربرد مشتق:

 -عجدول تغییرات تاب -عطف نقطه  -ماکسیمم و مینیمم نسبي و مطلق-نزولي بودن توابع

 و امور مالي سازيبهینهکاربرد مشتق در -3 و 2رسم توابع درجه 

12 - 

 - 48 جمع

 

 

 مورد انتظار تخصصيمهارت هاي عمومي و  -ب

 پذیريمسئولیتاطالعات و  گرداوريو  آوريجمعمحاسبه ریاضي، 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 آهنگ قلم  کرایه چیان محمدعلي (1)ریاضیات عمومي 

 1395 آهنگ قلم  کرایه چیان محمدعلي (2)ریاضیات عمومي 

 

 

 

 عملي نظري 

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

 -یابيعیب) آزمون شناسایي -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت-مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال سابقه کار تخصصي و 3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد ریاضي و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 تجربي در زمینه تدریس
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 اقتصاد خرد     درس  -3-3

 تخصصي:نوع درس

 -نیاز: پیش

 - :نیازهم

 هدف کلي درس: آشنایي با اصول علم اقتصاد

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 ومعل سایرعلم اقتصاد با اقتصاد اسالمي و  رابطه مفهوم علم اقتصاد شامل تعریف،

اقتصادي بخصوص اقتصاد  هاينظام انواع اقتصاد خرد و کالن، هايتحلیلتفکیک 

 عرضه و تقاضا نظرازنقطهارزش و بررسي آن  مباني اسالمي،

9 - 

2 

، نهایي و مقایسه آن با اقتصاد کامل تعریف،: شامل مطلوبت کنندهمصرفنظریه رفتار 

 اسالمي

رط ، تعریف شتفاوتيبي منحني و استخراج منحني تقاضا، کنندهمصرفشرط تعادل 

 و منحني تقاضا مصرف تعادل استخراج منحني قیمت،

، انتقال منحني تقاضا بر مؤثرمنحني انگل( مصرف، عوامل ) استخراج منحني درآمد، 

کاالي عادي، پست، جانشین، مکمل، اثر جانشیني،  مفهوم ي و بازار،تقاضا، تقاضاي فرد

 اثر درآمد

 اسراف در اسالم و مالکیت و کسب حالل مفهوم انواع آن(،) تقاضاکشش 

12 - 

3 

 تعریف ترکیب بهینه عوامل تولید، چگونگي توابع تولید، شامل :تولیدکنندهنظریه رفتار 

 شکش ،درآمديو  جانشیني اثر بازار، عرضه منحني عرضه، انتقال بر مؤثر عوامل عرضه،

 عرضه و انواع آن و رفتار تولیدکننده مسلمان

12 - 

4 

 املکرقابت و انحصار  بازار انواع بازار، بررسي مکانیزم بازار شامل تعریف بازار، ساختار

 جانبهچندمربوطه، بازار رقابت انحصاري و انحصار  هايمنحنيقیمت و  تعیین تعریف(،)

، نقطه تعادل، دیدگاه اسالم درباره بازارها مقایسه ،(مربوطه هايمنحني)تعیین قیمت و 

 بازارها و معامالت و انحصار

15 - 

 - 48 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 عملي نظري 

 - 3 تعداد واحد
 - 48 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 ترمه  علي دهقاني اقتصاد خرد

 1394 علم نور  نادر مهرگان اقتصاد خرد

 1391 دانشگاه شهید بهشتي  فرستي نومحمد  مباني اقتصاد خرد

 

 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د
 رفع عیب-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

 اررفتعملي انشایي، مشاهده  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( و...(

حقیقات، خود ت هايفعالیتگزارش  هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت)

 سنجي و...

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  قالب سخنراني و بحث و گفتگو، شده درهاي تعریفسرفصل

 شود.مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي

 حل فعالیت 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

رایانه  -پروژکتور -وایت بورد عدد 1 -صندلي و میز استاد -عدد  31دانشجویي صندلي  -مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت-

 

، پژوهشي، گروهي، مطالعه ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.موردي و

 مرینت سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصلو تکرار  تمرین به صورت سخنراني، هاسرفصلبیان 

 .شودميو تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي و تجربي در  3اقتصاد مرتبه علمي مدرس یا مربي و دارا بودن حداقل کارشناس ارشد رشته 

 زمینه تدریس
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 (1بهایابي) درس -3-4

 تخصصينوع درس: 

 -نیازپیش

 - نیاز:هم

 یابيهزینه هاينظام اساس برمحصوالت  شدهتمامتوانایي استخراج بهاي  ایجاد هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 4 هاهزینه بنديطبقهو  شدهتمامحسابداري بهاي  مفاهیم برمروري  1

 2 2 تولیدي -خدماتي بازرگاني  مؤسساتدر  شدهتمامبهاي  محاسبه برمروري  2

 4 4 )اولیه، ثانویه( غیرمستقیم هايهزینهتسهیم  3

 3 3 تخصیص سربار به محصوالت هايروش 4

 3 3 تحریر دفاتر صنعتيـ  شدهتمامنظام اطالعاتي حسابداري بهاي  5

 4 4 سفارش کار یابيهزینهنظام  6

 8 8 پیشرفته -مقدماتي ايمرحله یابيهزینهنظام  7

 4 4 معیوب واحدهاي -ضایعات 8

 32 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 حسابرسي سازمان  ورعزیز عالي  (1)حسابداري صنعتي جلد 

 1393 ترمه  سورن آبنوس (1حسابداري صنعتي جلد )

 (1)حسابداري صنعتي 
 -محمد قسیم عثماني

 زادهقاسم علي 
 1395 ترمه 

مروري جامع بر حسابداري صنعتي 

 (1)جلد 
 1395 کتاب نو  ایرج نوروش و همکاران

 (1)حسابداري صنعتي 
 -صابر جلیلي

 علي بیات 
 1391 صانعي 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

 هاطرحمقاالت و  ( پوشه مجموعه کار، ارائه...و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتگزارش 

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1استاد  صندلي -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -ویدئو پرژکتور رایانه -متر 4 متر و طول 5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (...مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 زمینه درو تجربي 

 حسابداري 
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 (2بهایابي) درس -3-5

 تخصصيدرس:نوع 

 (1بهایابي): نیازپیش

 - :هم نیاز

 و کاربرد اطالعات بهاي یابيهزینه هايسیستم اساس برمحصوالت  شدهتمامتوانایي استخراج بهاي  ایجاد هدف کلي درس:

 مالي ریزيبرنامهدر  شدهتمام

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 4 فعالیت برمبناي یابيهزینه 1

 6 6 محصوالت مشترک و فرعي یابيهزینه 2

 8 8 استاندارد یابيهزینه 3

 4 4 فرا متغیر (مستقیم) متغیر یابيهزینهجذبي و  یابيهزینه 4

 11 11 بودجه مالي( -بودجه عملیاتي) جامعبودجه  5

 32 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 فارسي و خارجي(منبع  3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  ورعزیز عالي (2)حسابداري صنعتي جلد 
سازمان 

 حسابرسي
1394 

 1391 ترمه  سورن آبنوس (2حسابداري صنعتي جلد )

 1393 فکر سبز  نیا و همکاراناسماعیل علي شدهتمامحسابداري بهاي 

  نگاه دانش  و همکارانایرج نوروش  (2حسابداري صنعتي جلد )

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 آموزشي و یادگیري مطلوب درس( شرایطاستانداردهاي آموزشي ) -د

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

هاي عملي ( پرسشساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1استاد  صندلي -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (...مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مرتبه علمي،مدرک تحصیلي، ) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 مرتبطحسابداري  زمینه درو تجربي 
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 حقوق تجارت  درس -3-6 

 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

افزایش توان علمي دانشجویان در انجام امور  منظوربههدف کلي درس: آشنایي با اصول و مباني قوانین و مقررات تجاري 

 تجاري هايفعالیتمربوط به 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 تجار حقیقي و حقوقي() تعاریفکلیات و  1

 - 3 مدني هايفعالیت -تجاري هايشرکتاشخاص حقوقي و انواع  2

 - 3 سهامي هايشرکت 3

 - 3 سهامي غیر هايشرکت 4

 - 4 انواع قرارداد -تعریف قرارداد -بازرگاني قراردادهاي 5

 - 3 قوانین و مقررات مربوط به سفته و چک 6

 - 3 یک فعالیت تجاري عنوانبهآشنایي با عقود اسالمي  7

 - 3 آشنایي با قوانین و مقررات تجارت الکترونیکي 8

 - 3 شویيپولآشنایي با قوانین و مقررات مبارزه با  9

11 
خزانه اسالمي و اوراق بهادار اسالمي  اسناد آشنایي با قوانین و مقررات اوراق مشارکت،

 )صکوک(
4 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 جنگل  محمود عرفاني محشاي قانون تجارت ایران

مجموعه قانون و مقررات مبارزه با 

 شویيپول

 -ارجمند نیا المهدي عبد

 کاظمیان مهدي
 

بانک مرکزي جمهوري 

 اسالمي ایران
1392 

 1392 نشر بازرگاني  علیرضا راشدي اشرفي حقوق تجارت کاربردي

 

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

-یابيعیب ) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد -حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -پرزکتور ویدئو  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي و  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حقوق و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 زمینه درتجربي 

 مرتبط
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 حقوق کار  درس -3-7

تخصصينوع درس:  

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

 اجتماعي تأمین هايبیمهکار و  قوانین حقوق وکلیات هدف کلي درس: آشنایي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 تعاریف و کلیات 1

 - 2 آن.و نحوه تنظیم صحت عقد، عقود معین، قراردادها شرایط  2

 - 2 تعریف سند و سند رسمي 3

 - 3 مقررات مربوطانواع قرارداد کار و  4

 - 2 شرایط کار و کارگري طبق قانون کار 5

 - 2 حفاظت فني و بهداشتي محیط کار 6

 - 2 آموزش و اشتغال کارگران 7

 - 2 هاآنکارگري و کارفرمایي و وظایف  هايتشکل 8

 -زدواجا -ازکارافتادگي -اجتماعي از باب بازنشستگي تأمینآشنایي با قانون و مقررات  9

 و... بارداري - فوت -بیکاري بیمه -منديعائله
4 - 

 - 2 تدوین مزد و حداقل مزد 11

 - 3 احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن مأخذ -منابع درآمد 11

 - 2 از بیمه سوءاستفادهمقررات کیفري  12

نحوه رسیدگي مراجع حل  -هاهیئتو نحوه مراجعه به  هاصالحیت -مراجع حل اختالف 13

 اختالف
4 - 

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 سمت  عزت اله عراقي اول جلدحقوق کار 

 1395 مجمع علمي مجد  ابوالفضل رنجبري حقوق کار

 1395 سمت  عزت اله عراقي جلد دومحقوق کار 

 1396 سازان فکر  غالمرضا موحدیان حقوق کار

 

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت و

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -رخت آویز-مرتبط مالي افزارنرم -رایانه - ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي و  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حقوق و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 مرتبط زمینه درتجربي 
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  (1) هاشرکتحسابداري  درس -3-8 

 تخصصي درس: نوع

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 غیر سهامي هايشرکتتوانایي در انجام عملیات حسابداري  ایجاد هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

1 

 تضامني و نسبي: هايشرکتحسابداري 

 گذاريسرمایهتشکیل شرکت و  -

 سود تقسیم هاينامهموافقت انواع -

 شریک خروج و ورود -

 تصفیه و انحالل -

12 12 

2 

 با مسئولیت محدود: هایيشرکتحسابداري 

 شرکت تأسیس -

 تقسیم سود -

 افزایش و کاهش سرمایه -

11 11 

3 

 عملي: هايشرکتحسابداري 

 عملي هايشرکتمفهوم  -

 ثبت عملیات در دفاتر شرکا -

 تعیین سهم سود و زیان هریک از شرکا و ثبت آن -

 نحوه دریافت و پرداخت نهایي بین شرکا -

11 11 

 32 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

(1ها )حسابداري شرکت  1394 نگاه دانش  محمد مرادي -يمغالمرضا کر -نوروشایرج  

(1ها )حسابداري شرکت  1396 ترمه  همتيهدي  حسن همتي ـ  

(1ها )حسابداري شرکت  1392 دانشگاه سمنان  سید کاظم ابراهیمي و همکاران 

 1378 دانشگاه الزهرا  فریده پور رضوان روح غیر سهامي هايشرکتحسابداري 

 

 

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -متر مربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -نرم افزار مرتبط مالي -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

پژوهشي، گروهي، ، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 حسابداريدرزمینه و تجربي 
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 (2ها )حسابداري شرکت درس -3-9

 تخصصينوع درس: 

 (1ها )حسابداري شرکت: نیازپیش

 - هم نیاز:

سهامي و تعاوني )طبق استانداردهاي حسابداري و  هايشرکتتوانایي در انجام عملیات حسابداري  ایجاد هدف کلي درس:

 قانون تجارت(

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 سهامي هايشرکتحسابداري 

 گذاريسرمایه و تشکیل -

 سهام انواع -

 سهام سود تقسیم هايروش -

 سهم هر سود -

 سرمایه کاهش و افزایش -

 آن دهندهتشکیل اجزاي و سهام صاحبان حقوق -

 تصفیه و انحالل -

 تبدیل و ادغام -

26 26 

2 

 عملیات و تأسیس -

 سهام سود تقسیم -

 سرمایه کاهش و افزایش -

 تعاوني هايشرکتحسابداري  تصفیه و انحالل -

 

6 6 

 32 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي وتخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 32 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (2)حسابداري میانه 
  -افسانه رفیعي -اصل بزرگموسي 

 یونس نهندي
 

سازمان 

 برسيساح
1394 

 1392 نگاه دانش  محمد مرادي -يغالمرضا کرم -ایرج نوروش (2) هاحسابداري شرکت

 1393 کیومرث  ادژمحمد فیروزیان ن (2ها )حسابداري شرکت

 1392 دانشگاه سمنان  سید کاظم ابراهیمي و همکاران (2ها )حسابداري شرکت

 1395 ترمه  هدي همتي -حسن همتي (2ها )حسابداري شرکت

 

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 استاد صندلي -عدد 31صندلي دانشجویي  -متر مربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -رخت آویز -نرم افزار مرتبط مالي - رایانه–ویدئو پرژکتور  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، مطالعه ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 حسابداريو تجربي در زمینه 
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 ( 1)مالیاتي درس  -3-11

 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 (1) هاشرکتحسابداري  هم نیاز:

 متعلق به اشخاص حقیقي و حقوقي هايمالیاتتوانایي تشخیص و محاسبه انواع  ایجاد هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 مالیات و نقش آن در جامعه 1

 - 1 آن و اشخاص مشمول مالیات انواع مالیات، 2

 3 1 امالک درآمد برمالیات  3

 6 2 حقوق و دستمزد درآمد برمالیات  4

 1 1 الوکالهحقمالیات  5

 1 1 اتفاقي درآمد برمالیات  6

 1 1 حق تمبر سرمایه 7

 4 1 مشاغل درآمد برمالیات  8

 5 1 مشاغل درآمد برتنظیم اظهارنامه مالیاتي  9

 2 1 نگهداري و تحریر دفاتر 11

 3 2 هادارایيمالیاتي و استهالک  قبولقابل هايهزینه 11

 1 1 مودیان تکالیف ووظایف  12

 5 2 گزارش معامالت فصلي 13

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 سخنوران  آخوندي احمد ولجلد ا دانشگاهي رویکرد با مالیاتي حسابداري

 1396 دانشگاه فرهیختگان  مهرباني حسین مالیاتي حسابداري

 مالیاتي حسابداري
 غالمحسین

 دواني
 1396 کیومرث 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د
 رفع عیب-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

 اررفتعملي انشایي، مشاهده  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( و...(

تحقیقات، خود  هايفعالیتگزارش  هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت)

 سنجي و...

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

برد با عرض وایت  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت-مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، مطالعه ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

  .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 مرتبطو تجربي در زمینه حسابداري 
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               (2)مالیاتي  درس -3-11 

 تخصصينوع درس: 

 (1مالیاتي )نیاز: پیش

  هم نیاز:

 افزودهارزش برتوانایي تشخیص و محاسبه مالیات عملکرد اشخاص حقوقي و مالیات  ایجاد هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 1 (هاشرکتاشخاص حقوقي ) درامد برمالیات  1

 2 1 مقطوع هايمالیات 2

 2 1 مالیات نرخ صفر 3

 2 1 مالیاتي هايمعافیت 4

 2 1 مالیاتي جرائمتشویقات و  5

 - 1 فرآیند وصول مالیات 6

 - 1 دادرسي مالیاتي -فرآیند اختالف مالیاتي 7

 4 1 اشخاص حقوقي درآمد برحسابداري مالیات  8

 5 1 تنظیم اظهارنامه مالیاتي اشخاص حقوقي 9

 1 1 افزودهارزش برتعریف و ماهیت مالیات  11

 3 1 افزودهارزش برنحوه محاسبات مالیات  11

 - 1 افزودهارزش برنظام مالیات  مؤدیانقانوني  تکالیف والزامات  12

 1 1 افزودهارزش برمالیات  جرائم 13

 - 1 افزودهارزش برمالیات  و حل اختالف و وصول فرآیند رسیدگي 14

 4 1 افزودهارزشحسابداري مالیات بر  15

 4 1 افزودهارزشمالیاتي  اظهارنامهتنظیم  16

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حسابداري مالیاتي با رویکرد دانشگاهي 

 2 جلد
 1397 سخنوران  احمد آخوندي

 1397 فرهیختگان دانشگاه  حسین مهرباني حسابداري مالیاتي

 1396 کیومرث  غالمحسین دواني حسابداري مالیاتي

 

 

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 حقیقات، خود سنجي و...ت هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

ي سال سابقه کار تخصص 3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 و تجربي در زمینه حسابداري

 

 

 

 

 

 

  



39 
 

 (1)حسابداري مالي  درس -3-12

 تخصصينوع درس: 

 -: نیازپیش

  نیاز:هم

و  بلندمدت هايبدهيحسابداري کاالي اماني، اعتبارات اسنادي،  انجام عملیات در توانایيایجاد هدف کلي درس: 

 هاگذاريرمایهس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 4 )کاالي اماني( کاريالعملحقحسابداري  1

 6 6 ارز حسابداري تسعیر 2

 6 6 حسابداري اعتبارات اسنادي 3

 6 6 (مانند آنمشارکت و  اوراق )اوراق قرضه، بلندمدت هايبدهيحسابداري  4

5 
 مشارکت اوراق قرضه، اوراق سهام،) بلندمدتو  مدتکوتاه هايگذاريسرمایهحسابداري 

 (مانند آن و
11 11 

 32 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 ترمه  هدي همتي -حسن همتي حسابداري بررسي موارد خاص

 (2)حسابداري میانه 
افسانه  -اصل بزرگموسي 

 یونس نهندي -رفیعي
 

سازمان 

 حسابرسي
1396 

  ماد نظريه -مهدي مراد زاده فرد هاگذاريسرمایهحسابداري 

جامعه 

حسابداران 

 رسمي

1394 

 1396 کیومرث  نظريهماد  ارزآثار تغییر در نرخ  حسابداري

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه  -پروژکتورویدئو  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 و تجربي در زمینه حسابداري
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 (2)حسابداري مالي  درس -3-13

 تخصصينوع درس: 

 (1): حسابداري مالي نیازپیش

 -هم نیاز:

داري حساب استانداردهاي اساس برتجاري  هايشرکتمالي و اساسي  هايصورتتوانایي تهیه و تنظیم  ایجاد هدف کلي درس:

 ایران

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 8 مالي گزارشگري ومباني نظري حسابداري مالي  1

2 

 مالي و اساسي: هايصورت

 زیان و سود صورت -

 جامع زیان و سود صورت -

 مالکانه حقوق در تغییرات صورت -

 (ترازنامه) مالي وضعیتصورت -

 نقد وجوه جریان صورت -

 مالي هايصورت همراه توضیحي هايیادداشت-

 

12 18 

 2 2 تغییرات در حسابداري و اصالح اشتباهات 3

 2 2 از تاریخ ترازنامهرویدادهاي بعد  4

 4 4 مدیرههیئتگزارش فعالیت  5

 4 4 ايدورهمیانگزارشگري مالي  6

 32 32 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 سازمان حسابرسي  اصل بزرگموسي  جلد اول (1) حسابداري میانه

 حسابداري مالي
حسین  -حسن همتي

 کاظمي
 1393 ترمه 

 1391 نگاه دانش  همکاران و ایرج نوروش حسابداري مالي

 1396 سازمان حسابرسي  کمیته فني مالي نمونه هايصورت

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

برد با عرض وایت  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -نرم افزار مرتبط مالي -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3ا مربي و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس ی

 مرتبطو تجربي در زمینه حسابداري 
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 فنيزبان  درس -3-14 
 تخصصينوع درس: 

 : زبان خارجينیازیشپ

 - هم نیاز:

 در امور مالي یازموردنآشنایي با زبان تخصصي هدف کلي درس: 

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

   ارائه مطالب زیر به زبان انگلیسي: 

  2 هدف حسابداري -تعریف حسابداري 1

  4 حسابداري هايمحدودیت -حسابداري اصول حسابداري، هايفرض 2

  2 حسابداري چرخه -سرمایه( –بدهي  -دارایي) حسابداريعناصر  3

  4 سود و زیان( صورت ترازنامه،) اساسيمالي  هايصورت 4

  6 هاینههزحسابداري درآمدها و  5

6 
 يهاحساب موجودي نقد،) يجارغیر  هاييدارائ -جاري هاييدارائحسابداري 

 ثابت و استهالک( هاييدارائ کاال، يموجود دریافتني،
6  

  4 پرداختني و ذخایر( يها)حساب يجارغیر  هاييبده -جاري هاييبدهحسابداري  7

  4 حسابداري مالي هايییدیهتأو  هاگزارشآشنایي با  8

  32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت



44 
 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 سمت  داوود اقوامي حسابداريزبان تخصصي 

 1395 کیومرث  عبدالرضا تاالنه زبان تخصصي حسابداري

 1396 ترمه  حسین ساعدي زبان تخصصي حسابداري

 زبان تخصصي حسابداري

  -ایرج نوروش

  -مشایخي یتاب

 بهبهاني نیا یسارپ

 1397 و اشراقيصفار  

 (1) يحسابدارزبان تخصصي 
 -مرام عسگر پاک

 حیدري قنبر 
 

دانشگاه آزاد 

 اسالمي
1389 

 

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -پرژکتور ویدئو  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق علمي،مدرک تحصیلي، مرتبه مدرس ) هايیژگيو

ي انگلیسي با تسلط بر لغات تخصصي حسابدار زباندارا بودن مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و یا مترجمي 

 لمي مدرس یا مربيقل مرتبه عمالي و حدا
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                کارآفریني      درس -3-15

 تخصصينوع درس: 

 ـ: نیازپیش

 - یاز:هم ن

 وکارکسب مدیریت هايمهارت و کارآفریني مفاهیم هدف کلي درس: آموزش

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

خودیابي  -رسیدن به موفقیت هايراه -: تعریف موفقیتمسیر شغلي يزیربرنامهموفقیت و 

مثبت اندیشي و هدف  -چراهاي موفقیت )چیستي و چرایي( -و خودشناسي از دیدگاه علم

 مسیرهاي شغلي يزیربرنامه -زندگینامه کارآفرینان موفق-گذاري

2 1 

2 

 -فرآیند کارآفریني -اهمیت و نقش کارآفریني -فیتعر :مفاهیم و کلیات کارآفریني

-صفات کارآفرینان -و فرهنگي و اخالقي کارآفریني ياقتصاد تأثیرات اجتماعي،-خطرها

 ،يسازمان انواع کارآفریني )فردي، -کارآفریني انگیزه-رویکردهاي رفتاري کارآفریني

 -و ایده پردازي ایده -عناصر فرایند کارآفریني -هنر تیم سازي و کار تیمي -(ياجتماع

 وکارکسبایده  - هاي یافتن ایده -خلق ایده يهاروش -تعریف ایده

3   6 

3 

باورها و هنجارهاي قالب بر  -توسعه و فرهنگ کارآفریني يکارهاراه :وکارکسبفرهنگ  

تدوین برنامه طرح  -در ایران و سایر کشورها وکارکسبفرهنگ  -موفق وکارکسبمحیط 

انتخاب _انتخاب نام -وکارکسبانتخاب شکل قانوني و تأسیس  -انتخاب مکان -وکارکسب

مالي و  نیتأم -وکارکسب يبرداربهرهو پروانه  سیتأسمراحل صدور جواز  -شرکتنوع 

 گردآوري منابع و امکانات

2  2 

4 

وسعه ت -فرآیند خالقیت -ضرورت و نقش خالقیت -خالقیت فیتعر :خالقیت و نوآوري 

 -توهم خالق -افزایش خالقیت )توفان فکري يهاروشو  هافن -آنخالقیت و موانع 

 تعریف -و آزمون محصول يسازنمونه -تخریب خالق شومپیتر  -دلفي و ...(  -اسکمبر

 -انواع نوآوري  -سطوح نوآوري -فرآیند نوآوري -تفاوت نوآوري و خالقیت -نوآوري

نظام ملي نوآوري ایران، پارک علم و فناوري، ) ينوآورو ساختارهاي حمایتي  هانظاممعرفي 

 تبدیل ایده به محصول -نوآوري( مرکز رشد فناوري، مراکز 

 2 6  

5 
خلق  -کشف فرصت -فرصت فیتعر :وکارکسبتشخیص فرصت و تحلیل محیطي 

 وکارکسبتحلیل فضاي  -وکارکسبتحلیل محیطي  -منشأ فرصت -فرصت
 1  3 

6 

وکار کسبکارکردهاي مدیریت -چرخه عمر کسب و کار يمعرف :وکارکسبمدیریت 

ار وککسبمباني مدیریت منابع انساني در  -، کنترل(يراهبرد ،يدهسازمان ،يزیر)برنامه

 و استخدام نیرو، جذب ،وکارکسب يوربهرهانساني و  يروین ،وکارکسبساختار یک )

مقررات تأسیس وکار )کسبمسائل حقوقي در -و دستمزد( حقوق و ارتقاء نیرو، آموزش

تجاري  عالمت ،patentمالکیت معنوي حق انحصاري  میمفاه ،هاشرکت انواع ،وکارکسب

3  11 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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trade mark ،وکار کسبمدیریت مالي  -واردات و صادرات( مقررات ،تیرايکپ برند

 آشنایي با يابیبازارو  فروش مسائل خرید، -مالي شرکت( هاگزارش هیته تأمین مالي،)

 آتي( و نقش آن در استراتژي بازاریابي، توسعه ،متیق ،محل محصول،) يابیبازارعوامل مهم 

، سرعت و راحتي(، خدمات نوآوري، تیفیک مشتري مداري،) يرقابت يهاطیمح شناخت

ارتباطات نقش فناوري اطالعات و -، فنون ارتباطات و مذاکرهآنتبلیغات و ابزارهاي 

(ICT در )وکارکسب 

7 

ع برنامه مناب -خالصه اجرایي طرح کسب و کار-طرح کسب و کار يمعرف :وکارکسبطرح 

بوم  -اليبرنامه م -برنامه فروش -برنامه تولید یا فني -برنامه بازاریابي -وکارکسبانساني 

 وکارکسبمدل 

3 21 

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

کارآفریني یک جرعه از 

 نهایتبي
  علیرضا فیض بخش

 امورموسسه کار و 

 اجتماعي
1391 

 مباني کارآفریني
  -سید محمد مقیمي

 محموداحمدپورداریاني
 1393 نگاه دانش 

 کارآفریني
 -محمود احمدپور داریاني

 محمودعزیزي
  1389 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

-يعیب یاب) آزمون شناسایي -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

 عملي هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

 هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتگزارش 

 وژه، ارائه پر، تولید نمونه کار، مشاهده رفتارشدهسازيشبیه هايمحیطانجام کار در  کتبي، آزمون شفاهي، هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 تخته -ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1عرض 

 هوشمند

 

، پژوهشي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.گروهي، مطالعه موردي و

 ايپروژهگروهي و  -بازدید -ايمباحثه -سخنراني

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سابقه اجرایي سال 3با و مرتبه علمي مدرس یا مربي یا مدیریت کارشناس ارشد کارآفریني دارا بودن حداقل مدرک 
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 (1)مالي  درس -3-16

 تخصصينوع درس:   

 - :نیازیشپ

 (2)حسابداري مالي  نیاز:هم

 صورت هاي مالي و ارزش زماني پول)سرمایه( ا تجزیه و تحلیلبآشنایي   هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 (اهداف ،یفوظا مفاهیم مدیریت مالي )ماهیت، 1

 4 4 مالي اساسي هايصورتآشنایي با  2

 12 12 (ايمقایسهمالي  هايصورت مالي، هاينسبت) مالي هايصورت وتحلیلتجزیه 3

 2 2 مالي سرسربهو نقطه  سرسربهنقطه  وتحلیلتجزیه فعالیت و سود، حجم رابطه بین هزینه، 4

 2 2 سود ریزيبرنامه 5

6 
ارزش استهالک  روش ارزش فعلي، روش روش ارزش آني،پول )زماني  يهاارزشتورم و 

 ارزش فعلي اقساط مساوي( روش اقساط مساوي،
4 4 

7 
(، روش نرخ NPV)ارزش فعلي خالص  روش دوره برگشت سرمایه، يایهسرما يبندبودجه

 (ARR(، روش بازده حسابداري )IRRبازده داخلي )
4 6 

 2 2 (و مرکب يمال )اهرم عملیاتي، هااهرم 8

 32 32 جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 انتشارات دستان  رحیم افتخار مدیریت مالي

 نو يپ یموندر (1جلد )مدیریت مالي 
 يجهان خانعلي 

 پارسائیان يعل -
 1394 سمت دانشگاه

 (1جلد )مدیریت مالي 
  -هاشم نیکو مرام

 همکارانرهنماي و 
  چاپ شامران 

 1392 نص محسن ثنایي بریگام ـ یوستون مدیریت مالي

 1397 نگاه دانش  رضا تهراني مدیریت مالي

 1394 نگاه دانش  خواجوي و همکاران شکراله مدیریت مالي

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاحطر( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1استاد  صندلي -عدد 31صندلي دانشجویي -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه - پرژکتورویدئو -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 سال 3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد مدیریت مالي یا حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 مرتبط سابقه کار تخصصي و تجربي در زمینه
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  کارگاه حسابداري درس -3-17

 تخصصينوع درس: 

 (2) هاشرکتي حسابدار :نیازیشپ

 (2) يمالحسابداري  هم نیاز:

محیط کار که مهارت حسابداري کامل یک شرکت  يواقع ،شدهسازيیهشبدانشجویان در موقعیت  قرار دادن هدف کلي درس:

 را کسب کنند. يبازرگان خدماتي،

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف
زمان یادگیري 

 )ساعت(
 عملي نظري

 

طي دوره برگزاري کارگاه آشنا  شدهآموختهدروس دانشجویان با کاربرد عملي کلیه 

. رئوس عمده شوديمو دانش علمي و عملي آنان ارزیابي  هايتوانمندو میزان  شونديم

 مطالب کارگاه به شرح زیر است:

  

 8  طراحي سیستم مالي )تعیین کدینگ و سرفصل هاي حساب( 1

 12 - يو بازرگانخدماتي  مؤسساتثبت رویدادهاي مالي  2

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

 4 - ي( مالقانونيدفاتر )تهیه و تنظیم  4

 8 - یدوفروشخرفصلي  يهاگزارشتهیه و تنظیم و ارسال  5

 8 - افزودهارزشتهیه و تنظیم اظهارنامه  6

 8 - عملکرد اشخاص حقوقي اظهارنامهتهیه و تنظیم  7

 11 - مالي اساسي يهاصورتتهیه و تنظیم  8

 6 - مالي يهاصورت تحلیل و یهتجز 9

 24 - انجام کلیه چرخه هاي مالي در قالب پروژه عملي حسابداري 11

 96 - جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

     

     

     

     

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

دانشجویي و انجام عملیات مابین  هايگروهیک شرکت کوچک در غالب  سازيشبیهکارگروهي،  -شفاهي هايپرسش

 ـ ارائه یک پروژه حسابداري آنانجام عملیات حسابداري (، و هاگروه) هاشرکت

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تجهیزات: نرم افزارها یا محیط هاي شبیه سازي شده آفالین و آنالین همانند محیط هاي واقعي

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31 دانشجویيصندلي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -هاگروهبه تعداد  رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

 .شودميتحت نظارت مدرس انجام  يدانشجوی هايگروهتوسط و انجام عملیات حسابداري  دادوستد

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 حسابداريهاي ینهدر زمو تجربي 
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 داخلي  هايکنترل درس -3-18

 تخصصينوع درس: 

 - :نیازپیش

 2 ماليهم نیاز: حسابداري 

ازمان داخلي در س هايکنترلداخلي، نقش  هايکنترلاصول طراحي سیستم ، داخلي هايکنترلهدف کلي درس: آشنایي با مفهوم 

 داخلي حاکم برگزارشگري مالي هايکنترلو تشریح 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 1 داخلي هايکنترلتم سو اهداف استقرار سیداخلي  هايکنترلتعریف  1

 - 1 کنترل( هايروش حسابداري، سیستم محیط کنترلي،) داخلياجزاء سیستم کنترل  2

 - 2 حسابداري -اداري(() عملیاتي) داخلي هايکنترلانواع  3

 - 1 داخلي هايکنترلمسئول ایجاد  4

5 
و دریافت  -فروش و درآمد -داخلي حسابداري )خرید و هزینه ها هايکنترلانواع 

 (پرداخت
4 12 

 12 4 داخلي حسابداري هايکنترلطراحي فلوچارت  6

 - 1 لزوم حسابرسي داخلي 7

 8 2 واحد حسابرسي داخلي هايگزارش 8

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حاکم داخلي  هايکنترلراهنماي ارزیابي 

 برگزارشگري مالي

  -غالمرضایيمحسن 

 منصور مافي
 1394 ترمه 

 داخلي چهارچوب یکپارچه کنترل
کیهان –نسب  پوریا امیر

 اممه
 

سازمان 

 حسابرسي
1394 

 داخلي و نظام راهبردي شرکتي هايکنترل
بیتا  -مهراني  ساسان

 مشایخي
   

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

عرض وایت برد با  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت-مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

 (موردعملي )طرح  هايمثال سخنراني، قالب در شدهتعریف هايسرفصلبیان 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 بزرگ هايشرکتدر حسابداري  هايزمینهو تجربي در 
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     نرم افزارهاي کاربردي درحسابداري درس -3-19

 تخصصينوع درس: 

 مباني عمومي رایانهنیاز: پیش

 - هم نیاز:

 اکسل در حسابداري کارگیريبهایجاد توانایي  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 1 ابزار هايمیلهآشنایي با صفحه گسترده اکسل، مدیریت فایل، منوها و  2

3 

 هايروشاعداد،  بنديقالب، هاسلول بنديقالب و Tableمفاهیم پایه، مفاهیم جداول 

، پاپ و هاسلول، هاردیف، هاستون، هابرگ باکاردر اکسل، کار  هافرمتو  هادادهجستجو 

 شرطي هايفرمتتنظیمات صفحات و 

2 4 

4 
دستي، محاسبات غیر  هايفرمتتخصصي، کار با  نوارابزارهاي، ساخت هادادهثبت  هايروش

 فرمولي و تخصصي
1 4 

5 

ساده، قوانین  ايفرموله، کار با توابع و هابرگ کاردهي و مدیریت  ارتباط کار با جداول،

 خودکار روزرسانيبهتجمعي و فصلي و  گیريگزارشمطلق و نسبي،  هايآدرسمربوط به 

 و... هاگزارش

2 4 

6 
 متنوع هايمثال با و منطقي همراه عمومي توابع با آشنایي

(lookup, vlookup,choose,If,And,Or,Not,Ave,Mod,….) 
2 4 

7 

 استهالک مالي و هايصورت يتهیه ينحوه آموزش مهم و مالي هايتابع با آشنایي

(Nper, Fv, Pv, Vdb, Syd, DB, DDB, SLN, PMT, IPMT, PPMT, RATE, 

PRICE, WHAT, IF ANALYSIS, GROUP, WNGROUP, SUBTOTAL, DATA, 

VALIDATION, …) 

1 4 

 4 2 اطالعات چاپ مختلف هايراه و نمودارها انواع رسم روش با آشنایي 8

 2 1 هاسلولتعیین سطح دسترسي به  ،هابرگ کار، محافظت از هافایل رمزگذاريانواع  9

 6 2 توابع کاربردي مهم در اکسل )مالي، آماري( 11

11 
 ندوقص، بررسي وضعیت سرسربهنقطه  وتحلیلتجزیه، خریدوفروش)کاربردي  هايتمرین

 نقدینگي(، تهیه سیستم حقوق،...()
2 12 

 48 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 ناقوس احمد خزائل کارول یاخت کاربرد اکسل در حسابداري

 1394 ترمه  سمیعي میر مسعود حسابداري در اکسل کارگیريبه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و 

 حسابداري

 -ورزيرمضان عباس نژاد 

 -یوسف عباس نژاد ورزي

 فاطمه عبدي

 
انتشارات 

 فناوري نوین
1391 

 و مدیریت در کامپیوتر کاربرد

 حسابداري
 1393 سمت  يملک کار کشت اهللحبیب

 

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

-يعیب یاب) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

 عملي هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

 هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 حقیقات، خود سنجي و...ت هايفعالیتگزارش 

 پروژه -عملي آزمون -آزمون کتبي عملکرد  –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

میز استاد و یک دستگاه  -میز کامپیوتر و تجهیزات مربوطه -دستگاه کامپیوتر 15 -مترمربع فضا کارگاه کامپیوتر 51

 ه هوشمند.تخت -وایت بورد -پرژکتور ویدئو مانند نت ساپورت(،) دانشجوارتباطي بین استاد و  افزارنرم -کامپیوتر

 

، پژوهشي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.گروهي، مطالعه موردي و

کارگاهي و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  صورتبه شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميدانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

ا رتبه علمي مدرس یاطالعات یا حسابداري و م آوريفندارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد کامپیوتر و 

 ي تخصصيتجربه کارسه سال  اکسل و افزارنرممربي و مسلط بر 
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                                                                                 کارآموزي درس -3-21

 تخصصي نوع درس:

  :نیازپیش

 - نیاز:هم 

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

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 انجام کارآموزي در امور مالي یک موسسه داراي تجهیزات کافي مطابق آنچه در 

 سالم محیطي در متعهد و آگاه مدرس نظر زیر و است ضروري حسابداري رشته

 .شودمي اخالقي انجام ازنظر

 

- 

 
241 

 241 - جمع

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

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

رفع -عیب یابي) آزمونشناسایي -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

، عملي انشایي هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( عیب و...(

گزارش  هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارمشاهده 

 قیقات، خود سنجي و...تح هايفعالیت

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

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

 .شودمياست، انجام 
 

 و وسایل موردنیاز درس مساحت و تجهیزات

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

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

خود در دانشگاه را در موسسه محل کارآموزي و طبق  هايآموختهو کلیه عملي است و دانشج صورتبهکل درس 

 توسط مدرس کارآموزي انجام دهد. شدهتعیین هايسرفصلو  هايراهنمایي

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 حسابداري در زمینهو تجربي 

 عملي نظري 

 2 - تعداد واحد

 241 - تعداد ساعت
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 بهادارآشنایي با بورس و اوراق  درس -3-21

 اختیارينوع درس: 

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

 آن هايریسکهدف کلي درس: آشنایي با بورس و اوراق بهادار و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 1 بازارهادر  آیي کارآشنایي با بازار: انواع بازارها،  1

 2 1 گذاريسرمایهآشنایي با مفاهیم  2

 2 1 مالي واقعي هايدارایيانواع  3

4 
 یا کاهش سرمایه، افزایش ،صکوک سهامي: سهام عادي و ممتاز، هايشرکتآشنایي با 

 تقسیم سود هايروشسود و  مفاهیم
2 4 

 2 1 ریسک و بازده انواع ،کارگزار سهام، خریدوفروش هايروشآشنایي با سازمان بورس و  5

 4 2 بنیادي و تکنیکي هايتحلیلآشنایي با  6

 6 3 بورس هايشاخصآشنایي با  7

 4 2 نظریه پورتفوي )سبد سهام( 8

 6 3 گذاريسرمایهارزیابي سهام و تحلیل  هايروش 9

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 هاشرکتحفظ اسرار خاص مالي 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 در بور س گذاريسرمایهمنابع 
حسن کارنامه 

 حقیقي
 1392 آموخته 

 1391 ریتان  رحیم افتخار مدیریت مالي

 1397 نگاه دانش نوربخش عسکر  -رضا تهراني چارلز بي جونز گذاريسرمایهمدیریت 

 1396 بهابازار همکارانمجیدشریعت پناهي و  یودي کي مارکوس جلد اول گذاريسرمایهمدیریت 

  در بورس گذاريسرمایهمدیریت 
                - ابوالفضل شهرآبادي

 ندا بشیري
 1393 بورس

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

-یابيعیب ) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 پروژه - آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -هيشفا هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -متر مربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -نرم افزار مرتبط مالي -رایانه -ویدئو پرژکتور  -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام در فضاي بورس مجازي  دادوستدانجام عملیات مسئله 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناس ارشد مدیریت مالي یا حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 و بورس مرتبط گذاريسرمایهسابقه کار تخصصي و تجربي در زمینه 
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  حسابداري پیمانکاري درس -3-22

 اختیارينوع درس: 

 (1بهایابي ) :نیازیشپ

 - :هم نیاز

 آشنایي با حسابداري پیمانکاري هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 2 کلیات پیمانکاري و ارکان اصلي پیمانکاري 1

 4 2 انواع قراردادهاي پیمانکاري 2

 2 2 انواع مناقصه و مزایده 3

 8 4 پیمانکاري در دفاتر کارفرما و پیمانکار بلندمدتثبت عملیات مالي قراردادهاي  4

 8 4 پیمانکاري مؤسساتو سود در  ینههز شناسایي درآمد، يهاروش 5

 8 2 پیمانکاري مؤسساتگزارشگري مالي در  6

 32 16 جمع

 

 انتظار مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بلندمدتحسابداري قراردادهاي 

 پیمانکاري

  -مصطفي علي مدد

 ملک آرایي ینالدنظام
 1396 سازمان حسابرسي 

 1394 ترمه  ملک آرایي ینالدنظام پیمانکاري يقراردادهاحسابداري 

 حسابداري بررسي موارد خاص
 همتي يمهد -حسن همتي

 
 1397 ترمه 

 هايیمانپحسابداري و مدیریت 

 بلندمدت

 -تيدهقاني تف محمدحسن

 علي جمعه زادهمحمد
 1392 دیباگران تهران 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش رگزا هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -رخت آویز-مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

ي سال سابقه کار تخصص 3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 و تجربي در زمینه حسابداري

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

  يکشاورز هايفعالیتحسابداري  درس -3-23

 اختیارينوع درس:  

 (1بهایابي) :نیازپیش

 - هم نیاز:

 کشاورزي هايفعالیتهدف کلي درس: آشنایي با حسابداري 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 کشاورزي هايفعالیتتعریف  1

 - 1 پروريدامکشاورزي و  هايفعالیتتفکیک  2

 2 1 زیستي و تولیدات کشاورزي هايدارایي گیرياندازهشناخت و  3

 2 1 زیستي مولد و غیر مولد هايدارایي 4

 3 1 حسابداري گاوهاي شیري 5

 3 1 گوشتي گاوهايحسابداري  6

 3 1 مردارثحسابداري درختان پایدار  7

 6 2 حسابداري درختان پرورشي 8

 3 1 آبزیان() ماهيو پرورش  هامرغداريحسابداري  9

 2 1 مولدزیستي استهالک دارایي  11

 2 1 زیستي پس از شناخت اولیه هايدارایي گیرياندازه 11

 2 1 مولدکاهش ارزش دارایي  12

 2 1 (دسایر موار) کشاورزيحسابداري تولیدات  13

 2 1 پروريدامکشاورزي و  واحدهايمالي  گزارشگري 14

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 واحدهايحسابداري و حسابرسي 

 محصوالت کشاورزي تولیدکننده
  قوامي محمدعلي

سازمان 

 حسابرسي
1388 

 واحدهايمباني حسابداري 

 کشاورزي

                   -مهدي شرفي

 شوکت فدایي محسن
 1394 دانشگاه پیام نور 

 حسابداري بررسي موارد خاص
 هدي  – حسن همتي

 همتي
 1397 ترمه 

حسابداري واحدهاي تولید 

 کشاورزي
  قوامي محمدعلي

سازمان 

 حسابرسي
1394 

 حسابداري واحدهاي گوشتي
                  -ملک آرایي الدیننظام

 فرزین علي
 

سازمان 

 حسابرسي
1394 

 حسابداري واحدهاي شیري
               -ملک آرایي الدیننظام

 فرزین علي
 

سازمان 

 حسابرسي
1394 

 

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

-يعیب یاب) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

 عملي هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

 هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتاراهده انشایي، مش

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتگزارش 

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  -متر مربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1عرض 

 

، پژوهشي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي وگروهي، 

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميو مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار  3ي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و دارا بودن حداقل مدرک تحصیل

 تخصصي و تجربي در زمینه حسابداري
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 حسابداري حقوق و دستمزد درس -3-24

 اختیارينوع درس: 

 -پیش نیاز: 

 -هم نیاز: 

 هدف کلي درس:  ایجاد توانایي محاسبه حقوق و دستمزد و تهیه و تنظیم گزارشات الزم 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 1 روشهاي کنترل ساعت کارکرد کارکنان 1

 2 2 حقوق و مزایاي کارکنان در قانون کار و  تامین اجتماعي 2

 5 2 محاسبه حقوق و دستمزد 3

 2 1 محاسبه بیمه حقوق و دستمزد 4

 2 1 محاسبه مالیات حقوق و دستمزد 5

 2 1 تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد 6

 5 2 حسابداري حقوق و دستمزد )ثبت عملیات مالي( 7

 2 1 محاسبه و ثبت حسابداري عیدي و پاداش سالیانه کارکنان 8

 2 1 ثبت حسابداري مزایاي پایان خدمت کارکنانمحاسبه و  9

 2 1 تسویه حساب کارکنان 11

 2 1 سیستم هاي پاداش دهي کارکنان 11

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 تهیه فهرست حقوق و دستمزد و محاسبات الزم

 

 منبع فارسي و خارجي(3منبع درسي)حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مولف عنوان منبع

مروري جامع بر حسابداري حقوق و 

 دستمزد

                                     - مسعود صادقي

 علي حسیني رسول
 1396 برتر اندیشان 

 1397 البرز  بهرام نظري حسابداري و حقوق و دستمزد

 سیستم حسابداري حقوق و دستمزد
 راضیهـ  حسن همتي

 رضایي
 1396 ترمه 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

رفع -شناسایي)عیب یابي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل روش سنجش و ارزشیابي)پرسش هاي شفاهي،

عیب و...((انجام کار در محیطهاي شبیه سازي شده، تولید نمونه کار)انواع دست ساخته( پرسشهاي عملي انشایي، 

مشاهده رفتار)مسئولیت پذیر، رعایت اخالق حرفه اي و ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح ها گزارش 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد  –حل مسئله  -ش هاي شفاهيپرس

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد1میز استاد  -عدد1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -متر مربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت  -نرم افزار مرتبط مالي -رایانه - ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي ، پژوهشي،  تمرین روش تدریس و ارائه درس) سخنراني ، مباحثه اي ،

 گروهي ، مطالعه موردي و..(

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین  تمرین قالب سخنراني و بحث و گفتگو ، سرفصل هاي تعریف شده در

 نشجویان تحت نظارت مدرس انجام میشود.و مسئله توسط دا

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق ویژگیهاي مدرس)مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 و تجربي در زمینه حسابداري 
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 بیمه امورحسابداري  درس -3-25
 اختیاريدرس:  نوع

 (2حسابداري شرکتها) :نیازپیش

 ـهم نیاز: 

 بیمه هايشرکتاي مستقیم در هدف کلي درس: آشنایي با حسابداري شعب و عملیات بیمه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوا رئوس ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 تعریف بیمه، شناخت انواع بیمه 1

 8 3 شناخت حق بیمه و خسارت 2

 8 3 ايبیمهحسابداري ذخایر  3

 8 4 حسابداري شعب بیمه 4

 8 4 مالي( هايصورت) بیمهگزارشگري مالي شرکت  5

 32 16 جمع کل

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 منبع فارسي و خارجي(3درسي)حداقل منبع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 بیمه هايشرکتحسابداري 
                                 -داریوش محمدي

 امیررضا نعمت الهي
 1391 پژوهشکده بیمه 

 1388 فرهیختگان دانشگاه  افشار رازحسن  بیمه هايشرکتحسابداري 

 حسابداري بیمه
                      -صالحي نژاد علي نظر

 جمال ولي پور
 1389 ترمه 

 1392 بیمه ایران   بیمه هايشرکت حسابداري

 1391 اسالمي آزاددانشگاه   محمدعلي فتوره بنایي بیمه هايشرکت حسابداري

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 واحدتعداد 

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

-عیب یابي) شناسایي آزمون -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

عملي  هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( رفع عیب و...(

ش گزار هاطرحارائه مقاالت و  ( پوشه مجموعه کار،.و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارانشایي، مشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -مترمربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور  -متر 4و طول متر  5/1

 

، پژوهشي، گروهي، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 حسابداري درزمینهو تجربي 
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  بانکي امورحسابداري  درس -3-25

 اختیاري نوع درس: 

 (2شرکتها)حسابداري  :نیازپیش 

 ـ  هم نیاز:

 هاآنو شعب  هابانکهدف کلي درس: آشنایي با حسابداري 

 الف سرفصل آموزشي و رئوس مطالب

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 بانکداري اموراصول  آشنایي با 1

 8 4 هابانکو بدهي دارایي  هايحسابحسابداري  2

 8 4 هابانکو هزینه درآمد  هايحسابحسابداري  3

 4 2 هابانک انتظامي هايحساب حسابداري 4

 4 2 اطالعات مالي و ثبت در دفاتر آوريجمع 4

 8 2 هابانکتهیه و تنظیم صورت سود و زیان و ترازنامه  5

 32 16 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب

 

 

 خارجي( منبع فارسي و 3منبع درسي )حداقل  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هايصورتحسابداري بانکي تهیه 

 مالي
  سعید جمشیدي

پژوهشکده پولي و 

 بانکي
1395 

 (1) اسالميبانکداري 
 -سعید جمشیدي

 علیزاده اصغرعلي 
 1395 گپ 

 حسابداري بانکي
 -حامد نریماني

 همایون زاده اهللروح 
 1396 مهربان 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

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

رفع -عیب یابي) آزمونشناسایي -کتب، عملکردي آزمون مسئله، حل شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

، عملي انشایي هايپرسش( ساختهدستانواع ) کار، تولید نمونه شدهسازيشبیه هايمحیطکار در  انجام( عیب و...(

گزارش  هاطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .و ايحرفه، رعایت اخالق پذیرمسئولیت) رفتارمشاهده 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت

 آزمون کتبي عملکرد –حل مسئله  -شفاهي هايپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1 صندلي استاد -عدد 31صندلي دانشجویي  -متر مربع 54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پرژکتور -متر 4متر و طول  5/1

 

پژوهشي، گروهي، ، ايپروژهو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  تمرین ،ايمباحثهسخنراني، ) درسروش تدریس و ارائه 

 (.مطالعه موردي و

و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  تمرین سخنراني و بحث و گفتگو، قالب در شدهتعریف هايسرفصل

 .شودميمسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

 تحصیلي و تجارب( سوابق مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

سال سابقه کار تخصصي  3حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد حسابداري و مرتبه علمي مدرس یا مربي و دارا بودن 

 و تجربي در زمینه حسابداري
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 پیوست یک

 رشته حسابداري پیوسته کارداني دوره نیاز موردتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

  )کامل( رایانه 1

 ماژیک وایت برد تخته وایت برد 2

  صندلي استاد 3

  صندلي دانشجو 4

  میز استاد 5

  ویدئو پروژکتور 6

  آویزرخت 7

  ساعت دیواري 8

  مرتبط مالي افزارهاينرم 9

  تخته هوشمند 11
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 پیوست دو

 حسابداري رشته کارداني پیوسته دورهاستاندارد مدرس موردنیاز 
ف

ردی
عنوان مدرک  

 تحصیلي

سابقه تدریس و  دوره

 تجربه کاري

 

نام دروسي که مجاز به تدریس 

 کارشناسي است
کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

  حسابداري 1
 

 سال 3 

 ، حسابداري مالي،بهایابي

، مالیاتي، هاشرکتحسابداري 

، کارگاه حسابداري، فنيزبان 

 هايکنترل کارآموزي،مالي، 

هاي داخلي، حسابداري فعالیت

 امورکشاورزي، حسابداري 

 ،بانکي امور، حسابداري بیمه

حسابداري پیمانکاري، 

حسابداري حقوق و دستمزد، ، 

 آشنایي با بورس و اوراق بهادار،

در  نرم افزارهاي کاربردي

 حسابداري

  حقوق 2
 

 حقوق کار و حقوق تجارت  

  اقتصاد 3
 

 اقتصاد خرد  

  کامپیوتر 4
 

  

 ایانهرعمومي مباني 

در  نرم افزارهاي کاربردي

 حسابداري

  مدیریت 5
 

 کارآفریني   

  ریاضي 6
 

 ریاضي عمومي  

  آمار 7
 

 آمار  

  زبان انگلیسي 8
 

 فنيزبان   

  مدیریت مالي 9
 

  
مالي، آشنایي با بورس و اوراق 

 بهادار

 


