
 واحد 18تعداد کل واحد:                              کاردانی پیوستهمقطع:                       حسابداری بازرگانی: نام رشته
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 ترم:دوم

 واحد20

 ترم:سوم 
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 ترم:چهارم

 واحد22

 دانشگاهی ریاضی پیشنام درس:
 واحد2: نظری تعداد واحد

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: جبرانی

 -نیاز: پیش

 1هانام درس:حسابداری شرکت

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 حقوق تجارت:همنیاز 

 

 نام درس: اصول تنظیم و کنترل بودجه

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 درس: اصلینوع 

 -نیاز: پیش

 1حسابداری دولتینام درس:

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:تخصصی

 اصول تنظیم و کنترل بودجهنیاز:  پیش

 

 نام درس: زبان پیش دانشگاهی
 واحد 2:تعداد واحد نظری

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: جبرانی

 -نیاز: پیش

 نام درس:حقوق تجارت

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:اصلی

 کلیات حقوقنیاز: پیش

 

 زبان فنی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:اصلی

 زبان خارجی نیاز: پیش

 نام درس: روش های آماری

 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 نوع درس:پایه

 -نیاز:  پیش

 

 نام درس:اصول حسابداری

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 نوع درس: جبرانی

 -نیاز: پیش

 

 1نام درس:ریاضی عمومی

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: پایه

 ریاضی پبش دانشگاهینیاز: پیش
 

 2هاحسابداری شرکت نام درس:

 واحد 3نظری:تعداد واحد 

 -تعداد واحد عملی: 

 تخصصی نوع درس:

 1هاحسابداری شرکت نیاز: پیش

 نام درس:حسابرسی

 واحد 3تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:تخصصی

 2حسابداری شرکتهانیاز: پیش

 

 نام درس:سرپرستی سازمان

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:اصلی

 -نیاز:  پیش
 

 نام درس:اقتصاد کالن

 واحد 3تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:اصلی

 اقتصاد خردنیاز: پیش

 
 

  2کاربرد کامپیوتر در حسابدارینام درس:

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد1تعداد واحد عملی:

 نوع درس:اصلی

 نیاز: پیش

 2هاهمنیاز حسابداری شرکت

 درس:مدیریت مالینام 

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:اصلی

 حسابداری مالی:همنیاز 

 

 

 نام درس:کلیات حقوق

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:اصلی

 -نیاز: پیش
 

 2نام درس:حسابداری صنعتی

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 درس:تخصصینوع 

 1نیاز: حسابداری صنعتی پیش

 
 

 2نام درس: ریاضی عمومی

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: پایه

 1نیاز: ریاضی عمومی پیش

 

 3حسابداری کاربرد کامپیوتر درنام درس:

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 نوع درس:اصلی

 2کامپیوتر در حسابداریکاربرد : نیاز پیش

 نام درس:اقتصاد خرد

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی:

 نوع درس: اصلی

 -نیاز: پیش
 

 نام درس:اخالق کاربردی

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نیاز: پیش

 نام درس:حسابداری مالیاتی

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -واحد عملی: تعداد 

 نوع درس:تخصصی

 حقوق تجارتنیاز:  پیش

 

 نام درس: حسابداری مالی

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:تخصصی

 2حسابداری شرکتهانیاز: پیش

 

 1نام درس:حسابداری صنعتی
 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی:

 نوع درس: :تخصصی

 -نیاز: پیش
 

 درس:زبان خارجینام 

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 زبان پیش دانشگاهینیاز: پیش

 نام درس:دانش خانواده

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:عمومی

 -نیاز: پیش

 

 نام درس:کارآفرینی و پروژه

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 نوع درس:تخصصی

 -نیاز: پیش

 

 1نام درس: اندیشه اسالمی

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نیاز: پیش

 1نام درس:تربیت بدنی

 -تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نیاز: پیش

 

 نام درس:زبان فارسی

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نیاز: پیش

 نام درس:کارآموزی

 واحد -تعداد واحد نظری: 

 واحد 2تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:تخصصی

 نیاز:ترم آخر پیش

 

 نام درس:پروژه مالی      

 -تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:تخصصی

 حسابداری مالی:همنیاز 
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