
 دررشته آزمون مورد دروس و گذشته سالهای در آزاد دانشگاه دکتری های آزمون به توجه با

 آزمون بررسی زیر موارد مطالعه بر عالوه. گردد می معرفی مطالعه جهت زیر منابع حسابداری

 .شود می توصیه حسابداری رشته در آزاد دانشگاه دکتری ها

 مدیریت حسابداری

  

 شباهنگ دکتر مدیریت حسابداری      -

  

 پشتی رود رهنمای دکتر نوین رویکردی با مدیریت حسابداری-      

  

 پشتی رود رهنمای دکتر راهبردی مدیریت حسابداری      -

  

 آزاد دانشگاه انتشارات پشتی رود رهنمای دکتر مدیریت حسابداری      -

  

 ترمه انتشارات پشتی رود رهنمای دکتر هدف یابی هزینه      -

  

  ترمه انتسارات پشتی رود رهنمای دکتر فعالیت مبنای بر یابی هزینه      -

  

 شامل) مدیریت حسابداری نوین و جدید مفاهیم با رابطه در حسابداری مقاالت کلیه-     

ABM,TOC,ABB,THROUGHPUT, COSTING , PRICING   ,مجالت در که...(  و 

 . شود مطالعه حتما است شده چاپ حسابرس یا حسابدار

  

 : مالی مدیریت



  

 پشتی رود رهنمای دکتر راهبردی مالی مدیریت کلیات      -

  

 سمت انتشارات راعی دکتر گذاری سرمایه مدیریت      -

  

 تهرانی دکتر ترجمه جونز گذاری سرمایه مدیریت      -

  

 هیبتی، اسالمی، ازدکتر بهادار اوراق سبد مدیریت و گذاری سرمایه تحلیل و تجزیه      -

 رودپشتی رهنمای

  

 مجالت در که مالی مدیریت نوین و جدید مفاهیم با رابطه در حسابداری مقاالت کلیه     -

 .شود مطالعه حتما است شده چاپ حسابرس یا حسابدار

  

  

  

 :آمار 

  

 آذر عادل دکتر ٢ جلد آمار-   

 تحقیقات و علوم آزاد دانشگاه شده منتشر مدنی دکتر آمار کتاب-   

  



 هک صورتی در دکتری و ارشد کارشناسی تحقیقات و علوم آزاد دانشگاه مدنی دکتر های جزوه

 . بپوشاند را آذر عادل دکتر کتاب های سرفصل تمامی

  

 : تحقیق های روش 

  

 دالور دکتر تحقیق روش کتاب  -

  

 طیبی دکتر از تحقیق روش پاورپوینت یا جزوه-  

  

 دالور دکتر تحقیق روش کتاب-  

  

 : تخصصی زبان

  

  Professional English In Use – Finance کتاب میشود پیشنهاد) ندارد خاصی منبع

 (انقالب میدان زبان پیک انتشارات) شود مطالعه کمبریج انتشارات از

 . شود مطالعه حتما نیز حسابداری دکتری آزاد دانشگاه قبل سال چند سئواالت 

  

 : حسابداری ئوریت 

  

 (جلد ٢) شباهنگ دکتر حسابداری تئوری کتاب     -

  



 ، اثباتی های تئوری با رابطه در نیا طالب دکتر توسط شده معرفی مقاالت مجموعه      -

 می(  گذشته سالهای حسابداری بررسیهای در شده چاپ...) و شده تمام ،بهای ها پارادیم

 نمایید رادانلود حسابداری های بررسی مجله اینجا از توانید

  

 بلکوئی حسابداری تئوری کتاب     -

  

 اسکات حسابداری تئوری کتاب     -

  

 دمسکی تئوری کتاب های پاورپوینت     -

  

 درسی کالسهای به مربوط آزاد دانشگاه حسابداری های تئوری جزوات     -

  

 حسابرسی

  

 یگانه حساس دکتر ترجمه حسابرسی فلسفه       -

  

 ( 6 فصل خصوصا)  حسابرسی سازمان 2 و1 حسابرسی       -

  

 (140 نشریه) کامپیوتری های سیستم حسابرسی       -

  



 دشای) است کامپیوتری حسابرسی و سیستم با رابطه در که حسابرس مقاالت مجموعه       -

 ( 6 شماره

  

 علی دکتر ترجمه حسابرسی سازمان ١٢١ شماره نشریه حسابرسی بنیادی مفاهیم بیانیه      -

 آزاد نیکخواه

  

 اصالنی امیر حامی ترجه نظارت تحت و آزاد بازارهای در حسابرسی اقتصادی نقش-      

 حسابرسی سازمان

  

 سازمان عملیاتی حسابرسی کتاب و حسابرسی سازمان جلدی ٢ حسابرسی کتاب-      

 های سیستم حسابرسی و یسکر حسابرسی خصوص در هایی مقاله مجموعه و حسارسی

/  حسابدار مجالت در شده منتشر ۵۸ شماره استاندارد جدید گزارشگری و کامپیوتری

 حسابرس مقاالت مجموعه و حسابداری بررسیهای و حسابرس


