
 )بازنگری شده( حرفه ای حسابداری بهای تمام شدهکاردان چارت دروس رشته :

 ترم اول                                                                                     ترم دوم                                                              

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

 مبانی علوم اقتصادی  2 اقتصاد مقاومتی   3 مبانی علوم اقتصادی

 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی  2 اصول حسابرسی   2 حقوق تجارت

 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 1 2 حسابداری شرکتهای غیرسهامی  1 2 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

   2 مبانی ریاضیات در حسابداری   2 رفتار سازمانی

   2 زبان تخصصی حسابداری   3 زبان خارجی

 حقوق تجارت  2 قوانین مالی و محاسباتی   3 فارسی

   2 درس مهارت مشترک  1  کاربینی

   2 درس گروه معارف اسالمی    

  1  درس عمومی    

        

 ترم چهارم                   ترم سوم                                                                                                                            

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس
 عملی تئوری عملی تئوری

 حسابداری شرکتهای سهامی  3 مبانی کنترل و تصمیمات مالی مبانی ریاضیات حسابداری 1 1 آمار مقدماتی

 حسابداری شرکتهای سهامی 1 1 ومیحسابداری و حسابرسی بخش عم حسابداری شرکتهای غیرسهامی 1 2 (1بهایابی )

 حسابداری شرکتهای سهامی 1 1 حسابداری مالیاتی کاربرد فناوری اطالعات 1 1 کاربرد رایانه در حسابداری

 حسابداری شرکتهای سهامی 1 1 واحدهای خدماتی و بازرگانیبرنامه ریزی و بودجه ریزی  حسابداری شرکتهای غیرسهامی 1 2 های سهامیحسابداری شرکت 

 حسابداری شرکتهای سهامی 1 2 حسابداری مالی  1 1 مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی

   2 درس مهارت مشترک   2 درس مهارت مشترک

   2 اسالمیدرس گروه معارف    2 درس مهارت مشترک

       2 درس گروه معارف اسالمی

 دروس عمومی ،مهارت مشترک و کارورزی نیز باید تا پایان فارغ التحصیلی گذرانده شود. وقبه همراه دروس ف

 تعداد واحد دروس مهارت مشترک

 واحد نظری 2 کاربرد فناوری اطالعات

 نظریواحد  2 کارآفرینی

 واحد نظری 2 مهارتها و قوانین کسب وکار

 واحد نظری 2 مستندسازی
 

 

 

 

 

وجود دارد و در صورتیکه درس گروه معارف اسالمی را اخذ نموده و موفق به پاس نمودن درس نشده اید )غیبت  یک درس از گروه معارف اسالمیدر هر ترم فقط امکان اخذ *

 نمایید.واحد امتحانی نباشد( می توانید با یک درس گروه معارف دیگر به صورت همزمان انتخاب 

 واحد عملی 4دروس کارورزی جمعاً 

 قابل اخذ از ترم دوم یا نیمسال تابستان اول )اولویت انتخاب در تابستان( 1کارورزی

-1کارورزیقابل اخذ در ترم آخر یا آخرین تابستان و در صورت پاس شدن  2کارورزی

 است. 1درس کارورزی 2پیشنیاز کارورزی

 دروس عمومی و گروه معارف اسالمی

 دروس گروه معارف اسالمی درس عمومی

 واحد نظری 2)انسان در اسالم(  1اندیشه اسالمی واحد نظری 3زبان خارجی 

 واحد نظری 2اخالق اسالمی )عرفان عملی اسالم(  واحد نظری 3زبان فارسی 

 واحد نظری 2دانش خانواده و جمعیت  واحد عملی 1بدنی تربیت 


