
         32  : مجموع واحدها                                                         دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                    

 (1400مهر)ویرایش                                                         (و بعد 1400 مهر ماه  هايورودی)حسابداريکارشناسي ارشد  شتهر                                                                                

  ترم دوم  ترم اول

 نوع درس نام درس کددرس
تعداد 

 احد  و
  نياز پيش        تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نياز پيش

  2 (تخصصياصلي )        1تئوري حسابداري  212232

 

   2 (تخصصياصلي ) 2تئوري حسابداري 212203

   2 پایه حسابداري مدیریت 212305  2 يتخصص  يدر حسابدار يمباحث جار 212229

   2 پایه  حسابداري بخش عمومي 212234  2 ()تخصصي اختياري اري به انگليسي متون تخصصي حسابد 

212231 
  2 پایه  کاربرد آمار در پژوهش هاي کمي و کيفي حسابداري

کاربرد اقتصاد سنجي در پژوهش هاي  212235

 حسابداري

    2 پایه

قوانين مالياتي ،بيمه واستراتژي  212236   8                                                         جمع واحد هاي اصلي                                             

 کسب و کار
 ()تخصصياختياري

2   

     3 جبراني  مباني حسابداري مدیریت 112236
 

   

  4 جبراني 1حسابداري ميانه  212242

        3 جبراني 1اصول حسابرسي  112266

        4 جبراني  2حسابداري ميانه  212243

                                     

 22                                                                  جمع واحدها        
   10                                                        جمع واحدها                                          

  

  ترم چهارم ترم سوم

 نوع درس نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 نياز پيش

  نياز پيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  2 (يتخصصاصلي ) تئوري ها و مدیریت سرمایه گذاري  212237

  4 - پایان نامه 8

  2 پایه حسابرسي پيشرفته  212206

  2 ()تخصصياختياري روش پژوهش در حسابداري  212238

212240 IFRS 2 ()تخصصياختياري و تطبيق آن با استانداردهاي حسابداري ایران  

   2 (اختياري )تخصصي صورت هاي مالي تلفيقي پيشرفته  212239

   4                                                        جمع واحدها                                           10                         مع واحدها ج                                                   

                                                                                                     

 ت قابل توجه : نكا

  .درس از دروس جبرانی مندرج در نیمسال اول چارت رابگذرانند. 3موظفند به تشخیص مدیر گروه   غير مرتبطکارشناسی ..دانشجویان دارای -1

  اشت . نیمسال افزایش خواهد د 5نیمسال و در صورت اضطرار با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تا  4مدت تحصیل در این دوره  -2

  د .دانشجو در اخذ واحدها ملزم به رعایت جدول دروس بوده و مادامی که دروسی از یک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس از ترمهای بعدی را ندار -3

 .احتساب درس جبرانی ( می باشد اواحد ) ب 14و حداکثر   8حداقل واحدهای انتخابی در هر ترم  -4

 .استوم سدر ابتدای نیمسال ودن مقدمات مربوط به پایان نامه به فراهم نمدانشجو موظف  -5

 د.موظف به گذراندن آنها می باش یاندانشجوبوده و رودی قابل تغییر وبا تشخیص مدیر گروه برای هر شده و  تعییندروسی هستند که توسط گروه از بین دروس اختیاری مشخص شده از سوی وزارت علوم،  ،اختیاری  –تخصصی دروس  -6

   ( اخراج تلقی خواهد شد . 14بوده و دانشجو با دو ترم مشروطی ) معدل کمتر از  14و حداقل میانگین نمرات  12حداقل نمره قبولی در هر درس   -7


