باسمو تعالي

دااگشنه آزاد اسالمي مبارهك ،دادكشنه مدرييت وحسابدا ري  ،گروه حسابدا ري
جذيل سمبنبىذي درسهبي رستۀ دکتزي حسببذاري
نیمسال اول
تعداد واحد

نوع درس

نام درس
حسببذاري مذیزیت ي کىتزل هشیىه

3

اصلی

مذیزیت ايراق بهبدار ي سزمبیهگذاري

3

اصلی

سببن تخصصی پیشزفته

2

جمع

8

جبزاوی

گام آمًسضٓ اس سمان پذٔزش داوطجً در أه رستٍ آغاس ي با
امتحان جامع ي دفاع اس طزح پژيَطٓ رسالٍ پأان مٓٔابذ،
( )2گام پژيَطٓ پس اس گام آمًسضٓ آغاس ي با وگارش
رسالٍ ي دفاع اس آن پأان مٓپذٔزد.
ة) وامؤًسٓ رسمٓ داوطجًٔان بزاْ گام پژيَطٓ در گزي
کامٕابٓ در امتحان جامع ي دفاع اس طزح پژيَطٓ رسالٍ

نیمسال دوم
نام درس

نکتههای برجستۀ آییننامۀ آموزشی:
ا) رستّ دکتزا داراْ دي گام آمًسضٓ ي پژيَطٓ است)1( :

است.

تعداد واحد

نوع درس

3

اصلی

تًسعۀ عقبیذ ي افکبر حسببذاري

3

اصلی

ت) بٕطٕىّ سماوٓ ريا بزاْ رستّ دکتزا وٍُ وٕمسال است .باسِ

ريش تحقیق ،مقبله ي رسبلهوًیسی پیشزفته

2

جبزاوی

سماوٓ ريا بزاْ گام آمًسضٓ بٕطٕىٍ چُار وٕمسال است کٍ

جمع

8

تئًري حسببذاري

گشٔىص تصادفٓ) ريضه ضًد.

بٍ اساْ َز دٌ ياحذ جبزاوٓ ٔک وٕمسال بٍ گام آمًسضٓ
داوطجً افشيدٌ مٓضًد .مٓتًان بٍ باسِ سماوٓ ريا در أه

نیمسال سوم
نام درس

پ) استاد راَىماْ َز داوطجً تا پأان سال وخست بأذ (با

گام تا دي وٕمسال افشيد.

تعداد واحد

نوع درس

بزرسی پیشزفتهب ي تحقیقبت جبري در حسببذاري

3

اصلی

حسببذاري بیهالمللی

3

اصلی

بأذ آن را ديبارٌ بگٕزد .بارْ ،مٕاوگٕه َمّ ومزٌَاْ

اقتصبدسىجی

3

جبزاوی

داوطجً در رستّ دکتزْ وبأذ اس ضاوشدٌ کمتز باضذٔ .ادآيرْ

جمع

9

ومزٌَاْ داوطجً ومٓآٔذ .ومزِ امتحان جامع بٍگًوّ قبًل
تعداد واحد

نوع درس

امتحبن جبمع ي پذیزش طزح پژيهشی رسبله

( 11ي بٕطتز) ٔا رد (کمتز اس  )11گفتٍ مٓضًد .کساوٓکٍ در
امتحان جامع ٔکبار مزديد ضًوذ فقط ٔکبار دٔگز مٓتًاوىذ
امتحان بذَىذ.

نیمسال پنجم
نام درس

چىانکٍ ومزِ داوطجً در ٔک درس کمتز اس چُاردٌ باضذ

مٓضًد کٍ ومزِ درسُاْ جبزاوٓ در سىجص مٕاوگٕه کل

نیمسال چهارم
نام درس

ث)

کمٕىّ ومزِ قبًلٓ در َز درس چُاردٌ اس  22است.

ج) داوطجًْ رستّ دکتزا بأذ دربست درس بخًاوذ تا بتًاوذ
تعداد واحد

نوع درس

رسبله

88

اصلی

جمع

88

آمدن شما هب دااگشنه آزاد اسالمي فرخنده باد
مدري و هموندا ن دانشیک گروه حسابدا ري

اس افشيوٍَاْ داوطجًٔٓ در أه رستٍ بزخًردار ضًد.
چ) پٕطىُاد مٓضًد دربارِ جستارَاْ آمًسضٓ خًد با مذٔز
گزيٌ حسابذارْ رأشوٓ کىٕذ.

