
 حسابداری کنکور| دکتری سواالت نمونه+  96 حسابداری دکتری آزمون منابع

بنا بر نظر متخصصان حرفه حسابداری ، هر چند اطالعات دقیقی از میزان استخدام فارغ 

وجود ندارد ، اما به دلیل رشد اقتصادی و افزایش اهمیت  ایران در حسابداری دکترایالتحصیالن 

 96 حسابداری دکتریگزارش مالی در بین مدیران دولتی و خصوصی ، برای فارغ التحصیالن 

 دکتری آزمونچشم انداز مناسب شغلی انتظار می رود. سرمایه های انسانی که متقاضی 

ه هزینه می شود مستلزم ارزیابی کیفی و می باشند عالوه بر میزان منابع مالی ک 96 حسابداری

 کترید منابعبه طور منظم می باشد. برای ارتقای کیفیت  حسابداری دکتری آزمون منابعکمی 

 ریدکت منابعو استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی ، بررسی منصفانه محتوای  حسابداری

 آشنایی، هدف از این مقاله د. می تواند به متولیان برنامه ریزی آموزشی کمک کن حسابداری

 حسابداری دکتری سواالت نمونهو  حسابداری دکتری دروسبا  96 حسابداری دکتریداوطلبان 

 می باشد. 96

 96 آزاد دانشگاه حسابداری دکتری

مطرح  90تا قبل از سال  حسابداری دکترییکی از مهمترین اعتراضاتی که از سوی داوطلبان 

اس بر اس دانشگاه و اساتید اغلب، نحوه پذیری دانشجوی دکتری حسابداری بوده است که  بود

این اعتراضات محملی شد  .ردندمیل و سلیقه شخصی اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری می ک

پذیرش در دوره دکتری به صورت متمرکز انجام گیرد  89برای وزارت علوم و تحقیقات تا از سال 

 ابداریحس دکتری مقطع در دانشجو پذیرشلیقه اساتید و دانشگاه گرفته شود. و جلوی اعمال س

به دو  96 حسابداری دکتری منابعبا توجه به این مصوبه با آخرین تغییرات  96 آزاد دانشگاه

 بخش آزمون و مصاحبه تقسیم می شود.



  96حسابداری دکتری کنکور منابع

با هم مشترک  حسابداری دکتری آزمون منابعدر دانشگاه آزاد و سراسری یک سری از دروس 

 حسابداری دکتری منابعمی باشند. از  حسابداری ارشد منابعاند و یک سری درس ها نیز از 

دانشگاه آزاد مشترک اند ، می توان  96 حسابداری دکتری کنکور منابعو که با دروس  سراسری

 به موارد زیر اشاره کرد :

 حسابداری مدیریت 

 حسابرسی 

  تئوری حسابداری 

 96 سراسری حسابداری دکتری منابعدو درس آمار و ریاضی نیز از درس هایی می باشند که در 

قرار گرفته اند و به جای این دو درس در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ، درس مدیریت مالی از 

 می باشد. حسابداری دکترا منابع

 96 حسابداری دکتری دروس

 حسابداری دکتری آزمونو قبولی در  حسابداری دکتری آزمون منابعداوطلبان بعد از مطالعه 

واحد  20واحد آموزشی و  30را که شامل  96 حسابداری دکتری دروسواحد از  50، باید  96

 پایان نامه می باشد را بگذرانند. لیست دروس به شرح زیر است :

 دروس عمومی 

 نگارش و تحقیق شناسی روش .1

 انسانی روابط و مدیریت ئوریهایت .2



 بازرگانی آمار و ریاضیات .3

 اقتصادی های سیستم و تئوریها .4

 گیری تصمیم و حسابداری در کامپیوتر از استفاده طرز .5

 پیشرفته مالی مدیریت .6

 دروس تخصصی 

  حسابداری تئوریهای .1

  کامپیوتری حسابداری های سیستم .2

  کامپیوتری های سیستم حسابرسی .3

  گذاری سرمایه و بهادار اوراق مدیریت .4

  حسابداری تجربی تحقیقات .5

  پیشرفته بودجه و دولتی حسابداری .6

  حسابداری مقررات .7

  المللی بین حسابداری .8

 حسابداری های سیستم تحلیل و تجزیه .9

 96 حسابداری دکتری آزمون منابع

ارای د حسابداری دکتری آزمون منابعدر آزمون دکتری با توجه به اینکه اطالع  و انتخاب درست 

اهمیت باالیی است ، شرکت کنندگان باید از منابعی که استفاده می کنند اطمینان داشته باشند. 

، زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی می باشد و درس  96 حسابداری دکتری آزمونعناوین درسی 

 پایه به شرح زیر است : 



 اصول مدیریت مالی 

 اصول حسابداری 

  کاربردیآمار و ریاضی 

 حسابداری پیشنهادی  دکتری آزمون برخی از منابع

 مالی مدیریت اصول 

 نوو پی ریموند مالی مدیریت .1

 شوری مجتبی و جهانخانی دکتر ترجمه نوین، مالی مدیریت .2

 فر احمدپویان و راعی رضا دکتر پیشرفته گذاریسرمایه مدیریت .3

 جعفری ابوالفضل ، پناهی شریعت مجید سید ، ریسک و گذاریسرمایه مدیریت .4

 سعیدی علی و راعی رضا دکتر ، ریسک مدیریت و مالی مهندسی مبانی .5

 (نوربخش عسگر ـ تهرانی رضا دکتر) گذاریسرمایه مدیریت .6

 حسابداری اصول 

 انتشارات ، حسابداری استانداردهای ، (1389) حسابداری استانداردهای تدوین کمیته .1

 حسابرسی سازمان

 حسابرسی سازمان انتشارات ، حسابداری عمومی های روش و مبانی .2

  کرمی و نوروش ترجمه - 1 حسابداری اصوب .3

 کاربردی ریاضی و آمار 

 شریف مدرسان انشارات ، ریاضی کتاب .1

 شریف مدرسان آمار کتاب .2



 (جعفری سعید و مومنی منصور و آذر عادل دکتر) ، مدیریت در آن کاربرد و آمار .3

 

 

 


