
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                              واحد 32مجموع واحدها  دماوند                                                                       –آموزش عالي ارشاد  موسسه                                                                                                                          

    (1401مهرماه  ورودیرشته حسابرسي  کارشناسي ارشد      

 ترم دوم    ترم اول

ف
دی

ر
 

داد تع نوع درس نام درس کددرس

 احد  و

 نياز دروس پيش

ف
دی

ر
 

تعداد  نوع درس نام درس کد درس

 واحد

 نياز دروس پيش

21240 4  3  پایه                   تئوری های حسابداری  212400 1

2 
 1 3 تخصصی تئوریهای حسابرسی

کاربرد قوانین و مقررات مالی ،  212401 2

 بانکی ، بازرگانی در حسابرسی

21230 5  3 تخصصی 

5 
تخصصی ) اختیاری ،  حسابداری مدیریت

 الزامی(

2  

تصمیم گیری در مسائل مالی و  212218 3

 سرمایه گذاری

تخصصی ) اختیاری ، 

 الزامی(

2  6 21240

3 
  3 پایه حسابرسی داخلی

      7 21240

4 
  2 پایه حسابرسی فناوری اطالعات

            10جمع واحدهای اصلي                                                                              8                                                     جمع واحدهای اصلي                              

21221   2 جبرانی )همه رشته ها( متون تخصصی به زبان انگلیسی 212405 

3 
  2 جبرانی )همه( تحلیل آماری

        2 نیمه مرتبط 1حسابرسی  212409 

        2 نیمه مرتبط 2حسابرسی  212410 

        2 فقط غیرمرتبط حسابداری میانه 212224 

  16 جمع کل  واحدها

       

     12جمع واحدها                                                         

 نام درس     م چهارمتر ترم سوم

ف
دی

ر
 

تعداد  نوع درس نام درس کد درس

 واحد

 نياز دروس پيش

ف
دی

ر
 

 نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس  کد درس

بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی  212406 8

 )پروژه حسابرسی(

 ---               6  پایان نامه  11 1-6-7 3 پایه 

حسابرسی عملیاتی ، عملکرد ) برای  212407 9

 دیوان محاسبات و بخش عمومی(

  6  جمع واحدهای اصلي           6-7 3 تخصصی

بررسی موارد خاص در حسابرسی )افته  212408 10

 کاوی(

  2 تخصصی

  8                                              جمع واحدهای اصلي                                   

  2 جبرانی )همه( روش تحقیق 212201 

  6  جمع کل واحدها       10 جمع کل واحدها     



 

 قابل توجه:

********* 
 

 کورخواهند بود.بصورت زیر تعیین شده و دانشجو موظف به گذراندن دروس مذ مدیر گروهوی ، با تشخیص  نوع مدرک کارشناسيدروس جبرانی هر دانشجو با توجه به  -1

  واحد(6)"جمعا          تحلیل آماری -زبان تخصصی  -روش تحقیق  -مرتبط دروس جبرانی کارشناسی های  -الف        

                                          (واحد 12")جمعا            حسابداری میانه-2حسابرسی -1حسابرسی  دروس:  -عالوه بر دروس بند الف ،  غيرمرتبطو   نيمه مرتبطدروس جبرانی کارشناسی های  -ب                   

                     

 واحد از آنها) دروس( در طول دوره تحصیلی بوده و به تشخیص مدیرگروه قابل تغییر خواهد بود. 4، دروسی است که دانشجو موظف به گذراندن  ختياریدروس ا -2

 موضوع پایان نامه خود را به شورای گروه اعالم نموده و به تصویب برساند. 3ترم ابتدای هر دانشجو باید حداکثر در  -3

 نیمسال قابل افزایش خواهدبود. 5نیمسال و درصورت اضطرار با درخواست از شورای تحصیالت تکمیلی تا  4حداکثرمدت تحصیل در این دوره  -4

 ( اخراج خواهدشد.14ترم مشروطی ) معدل کمتراز  2د. و دانشجو با میباش 14و حداقل معدل در هرترم  12حداقل نمره قبولی در هردرس  -5

 

 

 

 

 واحد تحصیالت تکمیلی                                         

 
 


