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برنامه درسی تئوری های پیشرفته حسابداری

تعدادواحد3 :

نوع واحد :سمینار و گزارش تحقیقی

هدف :هدف اولیهی این درس ،توسعهی دانشی عمیق از تئوریهای حسابداری است .این درس در نظر دارد تا با آشنایی با مبانی فلسفی
و روششناسی دانش حسابداری ،مروری بر تئوریهای پیشین ،پارادایمهای موجود ،چالش ها و بحرانهای دانش حسابداری به بررسی
تئوریهای جدید در حسابداری بپردازد .امید است با درک عمیق فلسفه و تئوری های حسابداری ،بتوان دیدگاه دانشجویان را در زمینه
تحقیقات و نظریهپردازی در حسابداری توسعه دهیم.
سرفصلها:
بخش اول:
)1
)2
)3
)4

مقدمهای بر تئوریهای حسابداری

بیانیهای درباره تئوری حسابداری و پذیرش آن
چارچوب نظری گزارشگری مالی
نگرش فلسفی به تئوری اثباتی حسابداری
خالصه تئوری اثباتی حسابداری

بخش دوم:

Accounting Theories
12345678-

Introduction to financial accounting theory
The financial reporting environment
The regulation of financial accounting
International accounting
Normative theories of accounting—the case of accounting for changing prices
Normative theories of accounting—the case of conceptual framework projects
Positive accounting theory
Unregulated corporate reporting decisions: considerations of systems-oriented
theories
9- Extended systems of accounting—the
incorporation of social and environmental factors within external reporting
10- Reactions of capital markets to financial reporting
11- Reactions of individuals to financial reporting: an examination of behavioural
research
12- Critical perspectives of accounting

بخش سوم:
)1
)2
)3

تحلیلی جامعهشناختی بر تئوریهای حسابداری

 -1-3پیشفرضهایی درباره ماهیت علوم اجتماعی
 -2-3پیشفرض هایی درباره ماهیت جامعه
 -3-3چهار پارادایم جامعهشناختی

دکتر رضا غالمی جمکرانی
)4
)5
)6
)7
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 -4-3تئوریهای حسابداری کارکردگرا
 -5-3پارادایم تفسیری و تئوریهای حسابداری
 -6-3پارادایم تفسیری و تئوریهای حسابداری
 -7-3ساختارگرایی بنیادی و تئوریهای حسابداری

بخش چهارم:

موضوعات جدید در حوزه تئوریهای حسابداری

در این بخش هر یک از دانشجویان موظف به بررسی و ارائه حداقل یک موضوع یا مقاله معتبر در حوزه تئوریهای
حسابداری میباشد.
 انتخاب و تایید موضوع حداکثر تا پایان هفته ششم گزارش پیشرفت کار حداکثر تا پایان هفته هشتم تکمیل و ارائه کار حداکثر تا پایان هفته دوازدهمچارچوب گزارش تحقیقی میبایست مشابه ساختار مقاله علمی باشد .تاخیر در انجام بموقع مراحل کار مشمول کسر امتیاز میگردد و موضوع
حداقل در داخل کشور میبایست جدید باشد و اخذ تایید استاد در خصوص آن ضروری است.
بخش پنجم:
سایر مباحث حسب ضرورت.
شیوه ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

 25امتیاز

آزمون نهایی

 141امتیاز شامل:
بخش اول 41
بخش دوم 41
بخش سوم 41
مباحث مطروحه در کالس 21

گزارش تحقیقی

 35امتیاز

Resources:
Financial Accounting Theory Craig Deegan & Jeffrey Unerman
Positive Accounting Theory
Zimmerman and Watts
Sociological Paradigms and Organisational Analysis Gibson Burrell & Gareth Morgan

جهت هرگونه سوال ،انتقاد و پیشنهاد از طریق ایمیل زیر مکاتبه نمایید:
accountghom@gmail.com
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