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

 ترم اول                                                                                     ترم دوم                                                              

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 1 1 پژوهش عملیاتی  1 1 حقوق بیمه تامین اجتماعی و کار

 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 1 1 آمار و کاربرد آن در حسابداری   2 برنامه ریزی توسعه

   2 اخالق حرفه ای در تجارت   2 در حسابداری ریاضیات و کاربرد آن

   2 قوانین بورس و حسابداری  1 1 تکنیک های مدیریت مالی

 تکنیک های سرمایه گذاری  2 مدیریت سرمایه گذاری  1 1 سیستم های اطالعاتی حسابداری

 اطالعاتی حسابداریسیستم های  1 1 نرم افزارهای کاربردی در حسابداری   2 گروه معارف اسالمی

 3بهایابی  2 حسابداری مدیریت  1 2 3بهایابی

   2 درس مهارت مشترک  1 1 1حسابداری پیمانکاری

  1  درس عمومی  1  کاربینی

        

 ترم چهارم                   ترم سوم                                                                                                                            

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

 حسابداری مدیریت  2 ارزشحسابداری  حسابداری مدیریت 1 2 مدیریت هزینه و ارزیابی طرح ها

 2حسابداری پیمانکاری 1 1 حسابداری عملکرد 1حسابداری پیمانکاری 1 1 2حسابداری پیمانکاری

 2حسابداری پیمانکاری 1 1 حسابداری تورمی آمار و کاربرد آن در حسابداری 1 1 روش تحقیق در حسابداری

  1  حسابداریپروژه  مدیریت سرمایه گذاری 1 2 بازار پول و سرمایه

    درس گروه معارف اسالمی   2 زبان تخصصی حسابداری 
    درس گروه معارف اسالمی سیستم های اطالعاتی حسابداری 1 1 کنترلرهای داخلی و پاسخگویی مالی

       2 درس مهارت مشترک

       2 درس مهارت مشترک

       2 درس گروه معارف اسالمی

        

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

 تعداد واحد دروس مهارت مشترک
 واحد نظری 2 مدیریت کسب و کار و بهره وری

 واحد نظری 2 مهارتهای مساله یابی

 واحد نظری 2 روانشناسی کار
 

 

 

 

 

 

وجود دارد و در صورتیکه درس گروه معارف اسالمی را اخذ نموده و موفق به پاس نمودن درس نشده اید )غیبت  معارف اسالمی یک درس از گروهدر 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

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

 است. 1درس کارورزی 2پیشنیاز کارورزی

 دروس عمومی و گروه معارف اسالمی

 دروس گروه معارف اسالمی درس عمومی

نظری واحد 2 امامت تاریخ )واحدعملی 1)1 ورزش  

 نظری واحد 2 (سیاسی اجتماعی حقوق) 2 اسالمی اندیشه 

 نظری واحد 2 (اساسی قانون با آشنایی) ایران اسالمی انقالب 

 نظری واحد 2 (البالغه نهج موضوعی تفسیر) قرآن موضوعی تقسیر 


