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  احمد پیفه مدرس:

 pifeh@acc.usb.ac.ir: رايانامه

 طبق اعالم دانشکدهساعت تشکیل و محل برگزاری: 

 هدف درس:

غیر  انتفاعی و سایر موسساتهای غیرترین سازمانها به عنوان بزرگدولت و موسسات تابعه آن و شهرداری

چنین موسسات بهداشتی و درمانی و ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و همانتفاعی دیگر نظیر دانشگاه

 دهند که به بخش عمومی موسوم است.غیره، بخش وسیعی از نهادهای اجتماعی را تشکیل می

که تولید و در  ها و منابع مالی عظیمیحسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی به دلیل تنوع فعالیت

باشد. ای برخوردار مینمایند، از اهمیت ویژههای زیربنایی مصرف میها و پروژهجهت اداره امور جامعه و طرح

آشنا ساختن دانشجویان رشته  و در ادامه و تکمیل درس مبانی حسابداری بخش عمومی، هدف این درس

های ای دستگاهنابع اختصاصی و عملیات سرمایهمرتبط با ممالی رویدادهای و گزارشگری  ثبتحسابداری با 

های اجرایی بخش عمومی به دانشجویان با گزارشگری مالی در سطح دستگاهافزون بر این،  باشد.مییاد شده 

  شوند. عنوان واحد گزارشگر آشنا می

  :نحوه ارزيابی

 نمره( 2مشارکت فعال در کالس )( 1

وه بر حوور فعا  در کالس، از طریق اراهه نظرات و مشارکت فعا  در رود عالاز دانشجویان محترم انتظار می

 مباحث مطرح در کالس به فرآیند یادگیری کمک مؤثر نمایند. 

 نمره( 18امتحان ) (2



  (نمره 8) میان ترمامتحان  الف(

  دومو  فصل او سردامنه: 

 (نمره 11) امتحان پايان ترمب( 

  هفتمسوم الی فصل سردامنه: 

متحان میان ترم در کالس تعیین خواهد شد و امتحان پایان ترم نیز طبق برنامه دانشکده برگزار زمان ا

 خواهد شد. 

  :عـــمناب

 طباطبایی عالمه دانشگاهانتشارات : تهران .بخش عمومیو حسابرسی  حسابداری(. 1197. )جعفر ( باباجانی،1

 دانشگاهانتشارات : تهرانچاپ پانزدهم.  .دولتی مالی هایکنتر  و حسابداری(. 1197. )عفرج باباجانی،( 2

 ( هفت، هشت و نه  وفص) طباطبایی عالمه

 (حسابرسی سازمان سایت از دانلود قابل) دولتی حسابداری استانداردهای و نظری مبانی( 1

 برنامه تفضیلی:

 موضوع مورد بحث تاریخ 
مسئولیت 

 ههارا

 استاد مروری بر درس مبانی حسابداری بخش عمومی  1لسه ج

  2جلسه 

 استاد سرفصل او : حساب مستقل درآمد اختصاصی

1جلسه    

4جلسه    

5جلسه    

6جلسه    

  7جلسه 

8جلسه    

 استاد سرفصل دوم: حساب مستقل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای

  9جلسه 

11جلسه    

11ه جلس   

12جلسه    

11جلسه    

14جلسه    

15جلسه    امتحان میان ترم  

16جلسه   استاد سرفصل سوم: حسابداری و گزارشگری مالی واحد گزارشگر  

http://www.rdis.ir/
http://www.rdis.ir/


17جلسه    

18جلسه    

19جلسه    

21جلسه    

21جلسه    

22جلسه    

21جلسه    

24جلسه    

25جلسه  استاد اری تعهدی در بخش عمومیسرفصل چهارم: الگوهای حسابد   

26جلسه    

27جلسه    
 استاد سرفصل پنجم: نظارت و کنتر 

28جلسه    

29جلسه    
 استاد های حاکمیتیسرفصل ششم: حسابرسی رعایت در فعالیت

11جلسه    

11جلسه    
 استاد های حاکمیتیسرفصل هفتم: حسابرسی مالی فعالیت

  12جلسه 

 


