به نام خداوند جان و خرد
طرح درس حسابرسي پيشرفته  -دانشكده اقتصاد و مديريت



مشخصات مدرس:

دکتر پرويز پيری دانشيار گروه حسابداری دانشگاه اروميه -پايه 25
 مشخصات درس:

نام درس :حسابرسي پيشرفته -دوره کارشناسي ارشد حسابداری تعداد واحد 2 :نظری نيمسال1397-1:
 منابع درسي:

.1
.2
.3
.4
.5

فلسفه حسابرسي تاليف دکتر حساس يگانه
دستورالعمل تهيه و تنظيم گزارش حسابرسي موجود در سايت جامعه حسابداران رسمي ايران
Auditing assurance, 2th ed. Ainapure
آخرين دستورالعمل ها و بخشنامه های حسابرسي موجود در سايت جامعه حسابداران رسمي ايران
جزوه حسابرسي  1و  2دانشگاه اروميه – دکتر پيری

 سرفصل مباحث:

 -1کليات حسابرسي و مروری بر مفاهيم و استاندارد های حسابرسي ايران و جهان و محيط در حال تغيير
 -2حسابرسي در بخش عمومي و بازرگاني
 -3کيفيت حسابرسي و عوامل موثر ،عرضه و تقاضای حسابرسي
 -4جايگاه حسابرسي و کميته حسابرسي
 -5انواع حسابرسي مبتني بر سيستم و ريسك و مباني آنها
 -6حسابرسي صورتهای مالي و اهداف رسيدگي ها حسابرسي مبتني بر ريسك
 -7حسابرسي مالياتي و مباني و داليل لغو در سال 1395
 -8فلسفه حسابرسي فصل اول -نياز به حسابرسي و چرايي آن و تاريخ نگاری
 -9فلسفه حسابرسي -مباني نطری و اقتصادی،
 -10فلسفه حسابرسي – شك و ترديد حرفه ای
 -11فلسفه حسابرسي -فرضيات بديهي
 -12فلسفه حسابرسي -استقالل و ابعاد آن
 -13فلسفه حسابرسي -شواهد حسايرسي ،اهميت در حسابرسي و مستند سازی حسابرس
 -14فلسفه حسابرسي -آيين رفتار حرفه ای
 -15فلسفه حسابرسي – مستند سازی و رسيدگي
 -16تهيه گزارشات حسابرسي و آشنايي با انواع  5گانه گزارشات حسابرسي و دستور العمل های مربوطه



نحوه طرح مطالب:

مباحث و سرفصل های فوق توسط استاد و دانشجويان هر يك در يك يا دو جلسه درسي طرح مي شود.
 ارزشيابي درس:

ارزيابي کالسي و ارائه دانشجو
چكيده در  3صفحه تايپ شده  100سطر
تحليل گزارش حسابرسي يك شرکت بورسي در يك صفحه مربوط به سال 1394
آزمون ميان ترم
آزمون پايان ترم

4نمره
 1نمره
 1نمره
 3نمره
 11نمره

جمع

 20نمره

