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- 3مقاالت مرتبط با مباحث ارائه شده
ارزيابی درس:
 -مشارکت درکالس شامل حضور درکالس ،بحث و پاسخ به سواالت

 2نمره

 -ارائه کالس

 8نمره

 -پروژه درسی

 8نمره

 -امتحان میان ترم

 1نمره

 -امتحان پايان ترم

 3نمره

( رعايت نکات ادبی و دستوری و آيین مقاله نويسی در نگارش مطالب( بويژه پروژه کالسی) الزامی اما چاپ آن
در مجالت و همايش ها الزامی نمی باشد).

برنامه ارائه مطالب درس
مباحث قابل ارائه
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مقدمه ای بر اصول حسابرسی -کنترلهای داخلی،

مسئولیت
ارائه
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استاد

---

دوم

اخالق در حسابرسی و آيین رفتار حرفه ای

استاد

منبع شماره8

سوم

تعاريف و نقش حسابرسی

استاد

منبع شماره -6فصل  1و 2

چهارم

فرايند آزمون و گزارشگری

استاد

منبع شماره -6فصل  8و1

پنجم

گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی

استاد

منبع شماره2

ششم

حسابرسی داخلی

استاد
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فرضیات بديهی و استقالل حسابرسی

استاد
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میان ترم

---

---

يازدهم

حسابرسی عملیاتی

استاد

منبع شماره  7و 3

استاد
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استاد
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اول

ريسك حسابرسی ،شواهد حسابرسی و کاربرگها ها

شك ،ترديد  ،رسیدگی و حسابرسی (چرايی

هشتم

حسابرسی

نظريه های مرتبط با قیمت گذاری خدمات

دوازدهم

حسابرسی(نمايندگی و اطالعات)
نظريه های مرتبط با قیمت گذاری خدمات

سیزدهم

حسابرسی(بیمه)  ،اقتصاد اطالعات و ...

مقاالت علمی و پژوهشی

چهاردهم

کیفیت حسابرسی

استاد

پانزدهم

ارائه کالسی

دانشجويان

مرتبط
----

شانزدهم

ارائه کالسی

دانشجويان

----

ساير نکات:
 - 1موضوع ارائه دانشجويان و پروژه درسی آنها حداکثر دوهفته بعد از شروع نیمسال تحصیلی مشخص و به
تايید استاد برسد.
 - 2مطالب قابل ارائه توسط دانشجويان يك هفته قبل از ارائه برای استاد و ساير دانشجويان ارسال شود.
- 8پروژه درسی در هفته آخر نیمسال تحصیلی به استاد تحويل و نسخه نهايی ويرايش شده می بايست قبل
از ثبت نمرات ارائه گردد.

موضوعات قابل انتخاب برای ارائه کالس:
 - 1حسابرسی کامپیوتری و فناوری اطالعات
 - 2آمار و نمونه گیری آماری در حسابرسی
 - 8اهمیت در حسابرسی و نحوه ارزيابی ريسك حسابرسی
- 1نقش حسابرسان در ارزيابی و شناسايی تحريف های بااهمیت
- 5آموزش حسابرسی  ،فاصله آموزش و عمل
- 6حرفه حسابرسی  ،تقلب و درماندگی مالی شرکتها
- 7راه کارهای افزايش کارايی حسابرسی
- 3کمیته های حسابرسی در ايران  ،چرايی و بررسی میزان رعايت دستورالعمل حاکمیت شرکتی
 - 3ارائه چارچوب گزارشگری مناسب در حسابرسی داخلی و عملیاتی
- 11ساير موضوعات با انتخاب دانشجو و هماهنگی با استاد
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