
 از آن ( بعدو  96 ) ورودی  برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری به تفکیک نیمسال

 دوم نیمسال اول نیمسال

 پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 - 3 عمومی عمومیخارجی زبان   - 2 پایه سازمانیروانشناسی  

 - 2 عمومی اخالق اسالمی  - 3 پایه 1کاربردی ریاضیات  

 - 2 عمومی انقالب اسالمی  - 2 عمومی مبانی نظری اسالم 

 اقتصاد خرد 3 پایه اقتصاد کالن  - 3 پایه اقتصاد خرد 

 1ریاضیات کاربردی  3 پایه 2ریاضیات کاربردی   - 3 پایه حقوق تجارت 

 - 3 پایه سازمانیرفتار   - 4 تخصصی 1اصول حسابداری  

 1اصول حسابداری  4 تخصصی 2اصول حسابداری    3 عمومی فارسی عمومی 

 20   جمع واحد 20   جمع واحد

 چهارمنیمسال  سومنیمسال 

 پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 
مکاتبات تجاری و 

 گزارش نویسی
  2 عمومی آشنایی با منابع اسالمی  حقوق تجارت 2 پایه

 2اصول حسابداری  3 پایه 1مالی   2اصول حسابداری  3 تخصصی 1بهایابی  

 مالیه عمومی 2 پایه اصول تنظیم بودجه  - 2 پایه 1آمار کاربردی  

 1 حسابداری میانه 4 تخصصی 2حسابداری میانه   اقتصاد کالن 3 پایه پول و ارز و بانکداری 

 1آمار کاربردی  2 پایه 2آمار کاربردی   اقتصاد کالن 2 پایه مالیه عمومی 

 1حسابداری میانه  3 تخصصی حاکمیت شرکتی   - 2 عمومی دانش خانواده 

 - 1 عمومی 1تربیت بدنی   - 2 عمومی تاریخ و تمدن اسالمی 

 1بهایابی  3 تخصصی 2بهایابی   2اصول حسابداری  4 تخصصی 1حسابداری میانه  

 20   جمع واحد 20   جمع واحد

 ششمنیمسال  پنجمنیمسال 

 پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

 2مالی  2 تخصصی مدیریت سرمایه گذاری  2آمار کاربردی  2 پایه روش تحقیق 

 1زبان تخصصی  2 تخصصی 2تخصصی  زبان  1تربیت بدنی  1 عمومی 2تربیت بدنی  

 1حسابرسی  3 تخصصی 2حسابرسی   2حسابداری میانه  3 تخصصی 1حسابداری پیشرفته  

 
حسابداری مبانی 

 مدیریت
 1حسابداری پیشرفته  3 تخصصی 2حسابداری پیشرفته   2بهایابی  3 تخصصی

  حاکمیت شرکتی  3 تخصصی 1حسابرسی  
بازار سرمایه و ابزار 

 مالی اسالمیتامین 
 پول و ارز و بانکداری 3 پایه

  - 3 پایه تحقیق در عملیات 
مبانی حسابداری بخش 

 عمومی
 3 تخصصی

 بودجه

 2اصول حسابداری 

 2 تخصصی حسابداری موارد خاص  1مالی  3 پایه 2مالی  
 2بهایابی 

 1حسابداری پیشرفته 

 2 تخصصی 1زبان تخصصی  
 1میانه حسابداری 

 2 تخصصی 1 مالیاتی 
 حقوق تجارت

 2اصول حسابداری  1بهایابی 

 20   جمع واحد 20   جمع واحد

 نیمسال هفتم

 پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس پیش نیاز واحد نوع درس نام درس شماره درس

1250 
حسابداری و حسابرسی 

 بخش عمومی
 3 تخصصی

 حاکمیت شرکتی 

مبانی حسابداری      

 بخش عمومی

      1 مالیاتی 2 تخصصی 2 مالیاتی 1227

22062023 
ابزار و عقود حسابداری 

 اسالمی
 2 تخصصی

 حسابداری مدیریت

مدیریت سرمایه      

 گذاری

 3 پایه نرم افزار های کاربردی 22062002
 2اصول حسابداری 

     
 2آمار کاربردی 

 10  جمع واحد 

 کل واحدهای دوره کارشناسی 
 واحد 20 دروس عمومی  

 واحد 50 دروس پایه     

 واحد 60 دروس تخصصی     



 

 واحد 130 مجموع واحد های دوره     

     

      

     


