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 هدف درس:

است. موضوعاتی که نوعاً در های تحلیل و بررسی مسایل و مشکالت جدید حسابداری روشهدف این درس آشنایی با 

مورد قبول همگان ندارد و محل بحث و مجادله معمول حسابداری راه حل قاطع و های های درسی حسابداری و در رویهکتاب

ای هم شده این نوع موضوعات لزوماً موضوعات ثابت و کامالً شناختهشود. ای حسابداری واقع میدر فضاهای علمی و حرفه

 سرمایهی، منابع انسانرایط محیطی تغییر کنند. موضوعاتی چون های مختلف بسته به شها و مکاننیستند و ممکن است در زمان

ذهب و م تغییرات تکنولوژیکی، محیط زیست، روانی، القی، عوارض سیاسی، تبعاتاجتماعی، مسئولیت اخ فکری، مسئولیت

 ،های جهانی، نظامهای نوظهورهای الکترونیکی، پدیدهدارایی های مالی و حسابداری،و سیر تحول اندیشه ئولوژی، تاریخایده

زارشات گ مبهم بر کیفیت به صورت توان ذکر کرد کهمحور دیگر را میو صدها موضوع والملل، روابط بینمواریث فرهنگی، 

ا این قبیل ب گذارد. در درس مسایل جاری تالش بر این است که نوعاًآن بر تصمیمات ذینفعان اثر می حسابداری و تأثیر نهایی

 موضوعات مواجه شده و نحوۀ مطالعه، بررسی و گفتگو پیرامون آن را بیاموزیم. 

 

 



 

 سرفصل مطالب:

سیال و متغیری دارد و بسته به شرایط ترم تحصیلی و موضوعات روز قابل انعطاف است. به صورت کلی و این درس سرفصل 

ترین موضوعاتی که متفکران حسابداری جهان بین ده الی بیست محور بحث از متفاوتعمومی تالش مدرس بر این است که 

 بحث و بررسی گذاشته شود.پردازند انتخاب و در این درس به به آن پرداخته و می

 شود:ارائه میسرفصل کلی دو ذیل به صورت کلی این درس در 

 ترین محورهای گفتگو بین متفکران حسابداری جهانموضوعات انتخابی از متفاوتالف( 

 استانداردهای حسابداری ایرانتطبیق آن با المللی گزارشگری مالی و بیناستانداردهای بازخوانی ب( 

 منابع:

جمهوری و استانداردهای حسابداری  IFRSمنتشره در سایت المللی گزارشگری مالی تمامی استانداردهای بین -7

 اسالمی ایران منتشره در سایت سازمان حسابرسی

 در اختیار دانشجویان محترم قرار خواهد گرفت.موضوع بحث به مرور معرفی و مقاالت علمی که به فراخور  -2

 رزیابی:ا

  نمره 8  ارائۀ استاندارد منتخب

 نمره 72   ترمامتحان پایان

 

 :اختیاری فعالیت پژوهشی

خود را برای بررسی و محورهای درس طرح پژوهشی توانند در حوزۀ موضوعات دانشجویان این درس در صورت تمایل می

  د.در نمرۀ نهایی درس لحاظ خواهد ش نیز که به نتیجۀ قابل قبولی منتج شود های پژوهشی مضاعفنمایند. انجام فعالیتارائه 


