
   94-95اس هْزهاُ سالتحصیلی داًشگاُ هقذس اردبیلیفٌی آرایش درٍس دٍرُ کارداًی حسابذاری 

 تزم دٍم تزم اٍل

 پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

 کلیات حقَق  2 تخصصی حقَق تجارت   3 ػوَهی سباى فارسی

   3 پایِ  1اقتصاد    2 تخصصی اصَل تٌظین ٍ کٌتزل بَدجِ

 حقَق تجارتبا  ّوٌیاس  3 تخصصی 1حسابذاری شزکتْا    2 تخصصی سزپزستی ساسهاى

   3 ػوَهی سباى خارجِ ػوَهی   3 پایِ 1ریاضی ػوَهی 

 1ریاضی ػوَهی   3 پایِ 2ریاضی ػوَهی    2 پایِ کلیات حقَق

  1 2 پایِ رٍشْای آهاری   3 تخصصی 1حسابذاری صٌؼتی

   2 ػوَهی (1هباًی ًظزی اسالم )هؼارف   2 ػوَهی اخالق اسالهی )آییي سًذگی(

 ٍاحذ19 جوغ ٍاحذ 17 جوغ

 تزم چْارم تزم سَم

ًَع  ًام درس پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس

 درس

 پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

 اصَل تٌظین ٍ کٌتزل بَدجِ  3 تخصصی  1حسابذاری دٍلتی  1حسابذاری صٌؼتی  3 تخصصی 2صٌؼتی  حسابذاری

 با حسابذاری هالی ّوٌیاس  3 تخصصی هذیزیت هالی سباى خارجی ػوَهی  2 تخصصی سباى فٌی

 2کاربزد کاهپیَتز در حسابذاری 1 1 تخصصی 3حسابذاری کاربزد کاهپیَتز در  2با حسابذاری شزکتْای  ّوٌیاس 1 1 تخصصی 2کاربزد کاهپیَتز در حسابذاری

 2حسابذاری شزکتْا   3 تخصصی حسابذاری هالی 1حسابذاری شزکتْا   3 تخصصی 2حسابذاری شزکتْا 

 2حسابذاری شزکتْا   3 تخصصی 1حسابزسی  حقَق تجارت  2 پایِ  حسابذاری هالیاتی

   2 تخصصی 2کارآهَسی   1 2 تخصصی  کارآفزیٌی

      1اقتصاد   3 پایِ 2اقتصاد 

 ٍاحذ 16 جوغ ٍاحذ 18 جوغ

 

 17ٍاحذ         درٍس پایِ: 43ٍاحذ             دٍس تخصصی:  11درٍس ػوَهی: 

 ٍاحذ 71جوغ تؼذاد ٍاحذ:                                          

 

 



 

 ًکات هْن:

 رػایت آرایش درٍس الشاهی است. .1

آى درس پیشٌیاس الشاهی است در غیز ایٌصَرت در ّز هزحلِ اس تحصیل کِ هشخص شَد درسی بذٍى رػایت پیش ًیاس اًتخاب ٍ پاس شذُ است ًسبت بِ حذف رػایت درٍس  .2

 اقذام خَاّذ شذ.

 رػایت پیش ًیاس بؼْذُ داًشجَ هی باشذ. .3

 ذارد.را در ّز تزم ًٍاحذ  13ٍ کوتز اس ٍاحذ  14داًشجَی هشزٍط حق اًتخاب بیش اس  .4

 ٍاحذ اًتخاب ًوایٌذ. 24ٍ باالتز هی تَاًٌذ در ّز تزم حذاکثز  17داًشجَیاى تزم آخز ٍ هؼذل  .5

 ٍاحذ را در ّز ًیوسال تحصیلی ًذارًذ. 14داًشجَیاى حق اًتخاب کوتز اس  .6

 

 

 

 

 

 

 


