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 دوره کارشناسی حسابداری )مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد و کالج گریفیث کشور ایرلند( 

عالي   آموزش  مي رساند شوراي گسترش  استحضار  مورخ   1400/12/1مورخ    951براساس مصوبه  به  ابالغي 

بنابراين، مطابق    ايرلند موافقت نموده است.با ايجاد رشته حسابداري دوره مشترك با كالج گريفيث    1401/1/24

بر اساس روال معمول )كنکور سراسري و انتخاب رشته مطابق با ضوابط سازمان سنجش(   1401با ضوابط از سال  

 ر دوره معمول كارشناسي آغاز خواهد شد. اين دوره در كنا

پاسخگوي سواالت احتمالي   10تا    9در صورت هر گونه سوال، مدير گروه حسابداري شنبه ها صبح ساعت  

 خواهند بود. 

 05138806346تلفن: 

 

 معرفی دوره:  

کشور   کالج گریفیثنام دوره: دوره کارشناسی حسابداری )مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد و 

 یرلند( ا

 مشخصات: 

یک مدرک کارشنااین   از دانشنگاه رددوین  مشنود و حسناددار   مدرک کارشنااین     یکدانش آموختگان این دوره،   .1

 الج گدیفیث دریارت م  نمایاد. حساددار  و مدیدیت مال  از ک

دانشنوویان این دوره، ینس ینال هشنش مدت میلنی  ی در  داشند.  طول دوره، چوار ینال هششنت مدت میلنی  ی م  .2

  نمایاد. و یک یال هدو مدت میلی   آخدی را در کالج گدریث میلیل م مشود دانشگاه رددوی  

 شود.  در طول مدت میلیل در ایدان، ددخ  از دروس دس زدان انگ یس  یا دا شمکار  ایتادان کالج گدیفیث ارایس م  .3

مدت شنشنگ گارانده    انیپا  شا  مادرج در ددنامس را ماحداقل واحد  دی، دانشنوو داثیفیاعزات دانشنوو دس کالج گد   ددا .4

 . ددخوردار داشد ی6  تسیزدان خوب هحداقل معادل آ ی موانا ازو داشد ی 20هاز  14معدل حداقل   داشد، دارا
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ماایب را ما پایان مدت ششگ کسب کااد، دس    موارت شا  زدان، دانشوویان  کس نتوانستس اند  ثدا موارقت کالج گدیفی .5

 اعزات م  شوند. ث، دس کالج گدیفیثدر کالج گدیفیانگ یس  شدط شدکت در کالس شا  زدان 

کس متقاضن  حونور در کالج گدیفیث زودمد از مدت شنشنگ شسنتاد، قادل ددرین  اینت.   موانماد اعزات دانشنوویان   .6

 ان میلیل در ایدلاد را ارزایش م  دشد.ددیو  ایت، این امد، مدت زم

 : مزایا

دوره کارشنااین  ارشند    درمواناد  ، م قانون ددخوردار  از شندای  عموم   دانش آموختگان مورق این دوره، در صنورت   .7

. دس طور خاص، دانشنگاه رددوین  مشود هددون کاکوری ادامس میلنیل دشاددانشنگاه رددوین  مشنود یا کالج گدیفیث  

و کالج گدیفیث این آمادگ  را دارند کس ینس نفد از دوتدین دانش آموختگان این دوره را در مقع  کارشنااین  ارشند 

دانشنگاه رددوی  مشود، ددا  دانش آموختگان مزدور، امتیاز معیا  ددا  نمده ملاحهس دوره دکتد  پایدش نمایاد.  

 گددد. ار ، قایل م حسادد

کالج     یرا میت شندا   مال  تیدیو مد   ارشند حسناددار   کارشنااین  دورهمواناد     مدانش آموختگان مورق این دوره،   .8

دانش  از   تینحمنا   اقندامنات مزت را ددا ثینفی، کنالج گدنیددیننناناند. عالوه دد ا  انیندنس پنا "لکسنننای"در   ثینفیگد

 انوات خواشد داد. هویزا  دو یالسی آموختگ دانش کار   زایو در اخا آموختگان

ی،  6.5   تسیزدان مااینب حداقل معادل آ  ی و موانا  20از    17دخش هکسنب معدل حداقل    تیدر صنورت عم کدد رضنا .9

از کالج    فیو مخف  دانشنگاه رددوین  مشنوداز  اختلناصن     مسنویالت مال دریارت  دس  میق    دوره  نیا  انیدانشنوو

 خواشاد دود.  ثیفیگد

ی مورد  درس  13هاز   درس  9از    این دوره  انی، دانشنووانومن حسنادداران خهده انگ سنتان و  ثیفیطهق موارق کالج گد .10

 شوند.  معاف م یACCA  حساددار خهده هالم   نیو د  حدرس ااخا مدرک   ددا ازین

درتد   تیمورد حما  ، شغ    ردصتوا جوت دیتدی  دس،  دورهپس از اممات    انی، دانشنووثیفیطهق موارق دا کالج گد .11

 قدار خواشاد گدرت. ثیفیمشاغل کالج گد

شنوند ما    م   معدر  دانشنگاه رددوین  مشنوددر     سنیزدان انگ   کالجدس   این دوره،  وویاندر صنورت لزوت، دانشن .12

 خواشد دود. گانیزدان را تیمقو  دشاد. شدکت در کالس شا شیخود را ارزا  سیزدان انگ   شا تیقاد 

 :  هزینه ها

شزیاس شا  میلنیل ددا  دانشنوویان در طول میلنیل هشنش مدتی در دانشنگاه رددوین  مشنود رایگان اینت.  .13

یورو م  داشند. شزیاس شا  زندگ  در کشنور ایدلاد در    6،452کالج گدیفیث در حدود  ینامنس  شمچاین، کل شنودیس  

 شود.یورو ددآورد م  10،000حدود 

و در    دانشنگاه رددوین  مشنود، مشنمول مقدرات آموزشن   دانشنگاه رددوین  مشنوددر طول میلنیل در  دانشنوویان   .14

 خواشاد دود.  گدیفیث، مشمول مقدرات آن کالجطول میلیل در کالج 
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خوددار  کااد یا موانای /شندای  مزت ددا  ادامس   ثدانشنوویان  کس دس شد دلی   از ادامس میلنیل در کالج گدیفی .15

شنودیس مشنمول  و نیز میسنوب م  شنوند    دس عاوان دانشنوویان نودت دوت،  نداشنتس داشنادلنیل در کالج گدیفیت را  می

 .الم ل دانشگاه رددوی  مشود خواشاد شددانشوویان دینمیلیل 

 


