
 حسابداري ترم پيشنهادي دوره کارشناسي رشته هشت برنامه

 ترم دوم ترم اول

 پيش نياز واحد عنوان کد درس
 نوع واحد

نوع  پيش نياز واحد عنوان کد درس

 واحد

 تخصصي 13-21-271 4 2اصول حسابداري  13-21-272 تخصصي - 4 1اصول حسابداري  271-21-13

 پایه 13-21-261 3 اقصاد کالن 13-21-262 پایه - 3 اقتصادخرد 261-21-13

 پایه  3 وقانون کارو بيمهحقوق تجارت  13-21-267 عمومي - 1 تربيت بدني  

 پایه - 2 روانشناسي سازماني 13-21-257 عمومي - 3 فارسي عمومي 

 پایه  2 ریاضي عمومي 13-21-258 عمومي - 3 زبان عمومي 

 عمومي - 2 2اسالمي اندیشه   عمومي - 2 1اندیشه اسالمي  

   -     -  

   -       

   16 جمع    16 جمع 

          

 ترم چهارم ترم سوم

 پيش نياز واحد عنوان کد درس
 نوع واحد

نوع  پيش نياز واحد عنوان کد درس

 واحد

 تخصصي 13-21-273 4 2حسابداري ميانه  13-21-274 تخصصی 13-21-272 4 1حسابداري ميانه  273-21-13

 تخصصي 13-21-275 3 2بهایابي  13-21-276 تخصصی 13-21-272 3 1بها یابي  275-21-13

 تخصصي 17913 3 کنترلهاي ذاخلي و نظام راهبردي شرکتي 13-21-280 پایه  3 تحقيق در عمليات 270-21-13

 پایه  3 آمار و احتماالت 13-21-260 پایه 13-21-262 3 پول ارز و بانکداري 263-21-13

 تخصصي  3 1مالي  13-21-293 پایه 13-21-262 2 ماليه عمومي وتنظيم مشي مالي دولت 265-21-13

 پایه 13-21-265 2 تنظيم و کنترل بودجه دولتي 13-21-266 تخصصی 13-21-267 2 1الياتي م 287-21-13

      عمومی  2 دروس عمومي گروه معارف 

        -  

   18 جمع    19 جمع 

          

 ترم ششم ترم پنجم

 پيش نياز واحد عنوان کد درس
 نوع واحد

نوع  پيش نياز واحد عنوان کد درس

 واحد

 تخصصی 13-21-278 3 2حسابداري پيشرفته   13-21-279 تخصصی 13-21-274 3 1حسابداري پيشرفته  278-21-13

 تخصصی 13-21-281 3 2حسابرسي   13-21-282 تخصصی 13-21-280 3 1حسابرسي  281-21-13

 تخصصی 13-21-و زبان عمومي275و273 2 1زبان تخصصي   13-21-285 تخصصی 13-21-276 3 حسابداري مدیریت 277-21-13

 تخصصی 13-21-260 2 نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري 13-21-296 پایه 13-21-258 3 ریاضي کاربردي 259-21-13

 تخصصی 13-21-287 2 2مالياتي   13-21-288 تخصصی 13-21-293 2 مدیریت سرمایه گذاري 290-21-13

 تخصصی 13-21-266 3 مباني حسابداري بخش عمومي 13-21-283 پایه 13-21-263 3 بازارسرمایه و ابزار تامين مالي اسالمي 264-21-13

 تخصصی 13-21-290و277 2 حسابداري ابزار و عقود اسالمي 13-21-289 عمومی  2 دروس عمومي گروه معارف 

        -  

   17 جمع    19 جمع 

          

 تمشترم ه ترم هفتم

  پيش نياز واحد عنوان کد درس نوع واحد پيش نياز واحد عنوان کد درس

 تخصصی واحد 100حداقل  2 مباحث جاري در حسابداري 13-21-297 پایه 13-21-267- 2 مکاتبات تجاري و گزارش نویسي 269-21-13

 تخصصی واحد 100حداقل  2 کارآموزي 13-21-300 تخصصی 13-21-285 2 2زبان تخصصي  286-21-13

 مهارتی  2 اصول و فنون مذاکره 13-21-253 تخصصی 13-21-293 3 2مالي  294-21-13

 عمومی  2 دانش خانواده  تخصصی 13-21-283و280 3 ي و حسابرسي بخش عموميحسابدار 284-21-13

 اختیاری  3 حسابداري بيمه و بانک 13-21-301 تخصصی 13-21-278 2 حسابداري موارد خاص 291-21-13

یک درس ازگروه  تاریخ و تمدن   تخصصی 13-21-279 2 کارگاه حسابداري 299-21-13

 اسالمي 
 عمومی  2



   2 1ورزش   اختیاری - 3 آشنایي با بورس و اوراق بهادار 303-21-13

        2 یک درس ازگروه درسي انقالب اسالمي 

   14 جمع    19 جمع 

 


