
 واحد 97تعداد کل واحد:                     کاردانی پیوستهمقطع:                 حسابداری بازرگانی: نام رشته

 ترم:اول

 واحد02

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم:دوم

 واحد02

 ترم:سوم 

 واحد97

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد02
 ریاضی پیش دانشگاهینام درس:

 واحد2: نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 جبرانی نوع درس:

 -:پیشنیاز

 اسالمی و تربیت نام درس:اخالق

 واحد 2:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 زبان فارسینام درس:

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس: عمومی

 -پیشنیاز:

 1دولتیحسابداری نام درس:

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 اصول تنظیم و کنترل بودجه پیشنیاز:

 

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

 -: عملی تعداد واحد

 جبرانی نوع درس:

 -:پیشنیاز

 نام درس:زبان خارجی

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 عمومینوع درس: 

 زبان پیش دانشگاهیپیشنیاز:

 زبان فنی نام درس:

 واحد 2:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس:اصلی

 زبان خارجی پیشنیاز:

 روش های آمارینام درس: 

 واحد 2: نظری تعداد واحد

 واحد 1عملی: تعداد واحد

 پایهنوع درس:

 -پیشنیاز: 

 

 1اندیشه اسالمی نام درس:

 واحد 2:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 عمومی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 1نام درس:ریاضی عمومی

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس: پایه

 ریاضی پبش دانشگاهیپیشنیاز:
 

 2هاحسابداری شرکت نام درس:

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 تخصصی نوع درس:

 1هاحسابداری شرکت پیشنیاز:

 حسابرسینام درس:

 واحد 3: نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 2حسابداری شرکتهاپیشنیاز:

 

 سرپرستی سازماننام درس:

 واحد 2:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس:اصلی

 -پیشنیاز: 

 
 

 اقتصاد کالننام درس:

 واحد 3: نظری واحدتعداد 

 -: عملی تعداد واحد

 اصلینوع درس:

 اقتصاد خردپیشنیاز:

 
 

کاربرد کامپیوتر در نام درس:

  2حسابداری

 واحد 1:نظری تعداد واحد

 واحد1:عملی تعداد واحد

 اصلینوع درس:

 2هاهمنیاز حسابداری شرکتپیشنیاز:

 

 مدیریت مالینام درس:

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 اصلینوع درس:

 همنیاز حسابداری مالیپیشنیاز:

 

 

 کلیات حقوقنام درس:

 واحد 2:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 
 

 2حسابداری صنعتینام درس:

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 1حسابداری صنعتیپیشنیاز: 

 
 

 2ریاضی عمومینام درس: 

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 پایهنوع درس: 

 1ریاضی عمومیپیشنیاز: 

 

کاربرد کامپیوتر در نام درس:

 3حسابداری

 واحد 1:نظری تعداد واحد

 واحد 1:عملی تعداد واحد

 اصلینوع درس:

کاربرد کامپیوتر در پیشنیاز: 

 2حسابداری

 

 حسابداریاصول نام درس:

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 واحد 1:عملی تعداد واحد

 جبرانینوع درس: 

 -پیشنیاز:

 
 

 حقوق تجارتنام درس:

 واحد 2:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 اصلینوع درس:

 کلیات حقوقپیشنیاز:

 
 

 حسابداری مالیاتینام درس:

 واحد 2:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 درس:تخصصینوع 

 حقوق تجارتپیشنیاز: 

 

 حسابداری مالینام درس: 

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 2حسابداری شرکتهاپیشنیاز:

 

 اقتصاد خردنام درس:

 واحد 3:نظری تعداد واحد

 -:عملی تعداد واحد

 پایهنوع درس: 

 -پیشنیاز:

 

 

 1هاحسابداری شرکتنام درس:

 واحد 3:نظری واحد تعداد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس: تخصصی

 همنیاز حقوق تجارتپیشنیاز:

 

 

 تنظیم خانوادهنام درس:

 واحد 1:نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

 

 پروژه مالینام درس:

 -:نظری تعداد واحد

 واحد 1: عملی تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 همنیاز حسابداری مالیپیشنیاز:

 

 1حسابداری صنعتینام درس:
 واحد 2:نظری تعداد واحد

 واحد 1:عملی تعداد واحد

 نوع درس: :تخصصی

 -:پیشنیاز

 
 

 تربیت بدنینام درس:

 -:نظری تعداد واحد

 واحد 1: عملی تعداد واحد

 عمومینوع درس: 

 -پیشنیاز:

 

 کارآفرینی و پروژهنام درس:

 واحد 1:نظری تعداد واحد

 واحد 1عملی: تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

 

 نام درس:کارآموزی

 واحد -: نظری تعداد واحد

 واحد 2: عملی تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 ترم آخرپیشنیاز:

 

 اصول تنظیم و کنترل بودجهنام درس:     

 واحد 2: نظری تعداد واحد

 -: عملی تعداد واحد

 اصلینوع درس: 

  

 
 

 
 
 



 -پیشنیاز:

 

 تعداد واحد درسی
 واحد 12دروس پایه:

 واحد 22دروس اصلی:

 واحد 22دروس تخصصی:

 واحد 12دروس عمومی:

 واحد 8دروی جبرانی:

 

      

 توجه:
 واحد است. 18سقف انتخاب واحد همراه با کارآموزی)حتی اگر دانشجو ترم آخر یا معدل الف باشد(نهایتا  -1

واحد می توانند انتخاب نمایند.سقف واحد  21و فارغ التحصیالن نهایتا  12واحد و دانشجویان با معدل باالی  22واحد انتخاب نماید.دانشجوی عادی  11نهایتا می تواند دانشجوی مشروط در نیسال بعد  -2

 واحد است 6در ترم تابستان 

 رعایت سقف واحد و پیش نیاز و یا همنیاز بعهده خود دانشجو می باشد. -3

 شده در هر ترم بصورت پیشنهادی است و ممکن است به تشخیص مدیر گروه تغییر نمادید. دروس ذکر -1

 توصیه می شود دانشجویان قبل از انتخاب واحد با مسئولین گروه خود مشورت نمایند تا از صحت انتخاب واحد خود مطمئن گردند. -5

 جزو سنوات تحصیلی محسوب می گردد. ترم است و مرخصی تحصیلی و حذف ترم 1سنوات مجاز تحصیل نهایتا  -6

 

 *مسئولیت رعایت پیش نیاز دروس برعهده دانشجو است.
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