
عملینظریعملینظری

-- عمومی2انقالب اسالمی7912-- عمومی12اندیشه اسالمی 1906

4تخصصی24اصول حسابداری 8303346-- پیش3ریاضی پیش26120

5پایه3اقتصاد کالن9303347-- پیش3زبان پیش36121

2پایه13ریاضی کاربردی10303348-- تخصصی14اصول حسابداری 4303340

-- پایه3حقوق تجارت11303349-- پایه3اقتصاد خرد5303341

3عمومی3زبان خارجی عمومی12114-- پایه3رفتار سازمانی6303344

-- پایه2روانشناسی سازمانی13303351

عملینظریعملینظری

-- عمومی22اندیشه اسالمی 22907-- عمومی1تربیت بدنی14205

-- عمومی1ورزش823210تخصصی14حسابداری میانه15303352

15تخصصی24حسابداری میانه824303359تخصصی13بهایابی16303353

16تخصصی23بهایابی 825303360پایه13مالی17303354

1026303361پایه23ریاضی کاربردی18303355
کنترل های داخلی و نظام 

راهبردی شرکتی
15تخصصی3

11,8تخصصی12مالیاتی 27303362-- پایه12آمار کاربردی19303356

20303357
مکاتبات تجاری و گزارش 

نویسی
17پایه23مالی 1128303363پایه2

21303358
مالیه عمومی و تنظیم خط 

مشی مالی دولت
19پایه22آمار کاربردی 929303364پایه2

18

پیش نیازنوع درس

جمع واحد

جمع واحدجمع واحد

20جمع واحد20

نام درسشماره درسردیفپیش نیاز
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

نام درس
تعداد واحد

نوع درس

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

20

پیش نیاز نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

شماره درسردیفپیش نیازنوع درس

(1صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته حسابداری 
: شماره بازنگری 

:کد فرم 

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 



عملینظریعملینظری

30903
تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم 

و ایران
-- عمومی2اخالق اسالمی38956-- عمومی2

24تخصصی23حسابداری پیشرفته2439303372تخصصی13حسابداری پیشرفته31303365

33تخصصی23اصول حسابرسی 2540303373تخصصی3مبانی حسابداری مدیریت32303366

2641303374تخصصی13اصول حسابرسی33303367
مبانی حسابداری بخش 

عمومی
36و8تخصصی3

34تخصصی22زبان تخصصی 16,1542303375تخصصی12زبان تخصصی 34303368

28تخصصی2مدیریت سرمایه گذاری2743303376تخصصی22مالیاتی35303369

36303370
اصول تنظیم و کنترل بودجه 

دولت
9پایه3پول و ارز و بانکداری2144303377پایه2

37303371
نرم افزار های کاربردی در 

حسابداری
29پایه2روش تحقیق29,845303378پایه3

عملینظری

-- عمومی3فارسی عمومی46113

-- عمومی2تفسیر موضوعی قرآن47904

-- عمومی2دانش خانواده و جمعیت4811277

25,31تخصصی2حسابداری موارد خاص49303379

50303380
حسابداری و حسابرسی 

بخش عمومی
26,41تخصصی3

51303381
حسابداری ابزار وعقود مالی 

اسالمی
43,31تخصصی2

52303382
بازار سرمایه و ابزار تامین 

مالی اسالمی
44پایه3

-- پایه3تحقیق در عملیات53303383

20

20

(2صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته حسابداری 
:کد فرم 

: شماره بازنگری 

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس پیش نیاز

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 

جمع واحدجمع واحد

جمع واحد

20

نیمسال اول –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس

نام درسشماره درسردیف نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس


