
 ترم بندی

 واحد  70تعداد کل واحدها           کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتیرشته تحصیلی: 

 2اندیشه اسالمی-انقالب اسالمی-تفسیر موضوعی قرآن-تاریخ امامت-1واحد: ورزش 9شامل  دروس عمومی

 روانشناسی کار-مدیریت منابع انسانی-یابیمهارتهای مساله واحد:  6شامل  دروس مهارت مشترک

یا  1به بعد در ترم تابستان قابل اخذ می باشد و یا در صورت انتخاب در نیمسال اول یا دوم به همراه کارورزی 951با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع برای ورودی های  2و کارورزی  1دروس کارورزی

 واحد درسی وجود دارد. 12امکان اخذ  2

 فقط در ترم آخر ارائه می گردد. 2است.و درس کارورزی 2پیشنیاز درس کارورزی 1کارورزی درس

 دروس پیش نیاز برای دارندگان مدرک کاردانی غیر مرتبط در وب سایت مرکز مشخص شده است.

 تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز نام درس

 ترم اول

 عملی تئوری

  1 1 حقوق بازرگانی پیشرفته

   2 2اندیشه اسالمی 

   2 کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته

  1 1 پیشرفتهمدیریت مالی 

  1 1 2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 

  1 1 برنامه ریزی توسعه

  1 1 سیستم های اطالعاتی پیشرفته

  1  کاربینی 

  2 ریاضی و کاربرد آمار و کاربرد آن در حسابداری

 ترم دوم

  2 حقوق بازرگانی پیشرفته اخالق حرفه ای تجارت

  2 مدیریت مالی پیشرفته گذاریمبانی مدیریت سرمایه 

  2  مهارت مشترک

  2  1زبان تخصصی 

 1 1 ریاضی و کاربردی 1پژوهش عملیاتی 

    درس عمومی

 1 1 حسابداری پیشرفته  کاربرد نرم افزار تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 ترم سوم

  2 گذاری مبانی مدیریت سرمایه بازار پول و سرمایه

  2 1عملیاتی پژوهش تولید و عملیاتمدیریت 

   1عملیاتی پژوهش مدیریت کیفیت و بهره وری

  2  مهارت مشترک

 1 2 گذاری مبانی مدیریت سرمایه حسابداری بهای تمام شده پیشرفته

 1 1 1پژوهش عملیاتی 2پِژوهش علمیاتی

 1 1 ان در حسابداری آمار و کاربرد روش تحقیق در حسابداری

    درس عمومی

  1 1زبان تخصصی 2زبان تخصصی

 ترم چهارم

  2 و بهره وری مدیریت کیفیت ارزیابی طرحهای اقتصادی

  2 2پژوهش عملیاتی برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

 1 2 حسابداری بهای تمام شده پیشرفته حسابداری مدیریت هزینه

 1 1 حسابداری بهای تمام شده پیشرفته حسابداری قرارداد بلندمدت پیمانکاری

 1 1 2پژوهش عملیاتی 3پژوهش عملیاتی 

  2  مهارت مشترک

 1   پروژه

    درس عمومی


