
  94-95آرایش درٍط کارشٌاسی ًاپیَستِ حسابذاری داًشگاُ هقذط اردبیلی اس هْزهاُ سالتحصیلی 

 تزم دٍم تزم اٍل

 پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درط ًام درط پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درط ًام درط

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

  1 2 تخصصی 2حسابذاری دٍلتی    2 ػوَهی 2اًذیشِ اسالهی 

   2 ػوَهی اًقالب اسالهی ٍ ریشِ ّای آى   3 پایِ بزًاهِ ریشی ٍ  تَسؼِ

   3 پایِ آهار ٍ احتواالت   3 پایِ ریاضی کاربزدی

 ریاضی کاربزدی 1 1 اختیاری 1پضٍّش ػولیاتی    4 تخصصی حسابذاری هیاًِ 

  2 1 تخصصی حسابذاریکاربزد ًزم افشار رایاًِ ای   1 1 تخصصی حسابذاریسیستن اطالػاتی 

 حسابذاری هیاًِ  1 2 تخصصی 1حسابذاری پیشزفتِ     3 اختیاری 2هذیزیت هالی 

 2هذیزیت هالی  1 1 تخصصی سزهایِ گذاری در بَرط     

 ٍاحذ 11 جوغ ٍاحذ 11 جوغ

 تزم چْارم تزم سَم

 پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درط ًام درط پیشٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درط ًام درط

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

   2 پایِ اهَر هالی بیي الوللی حسابذاری هیاًِ 1 2 تخصصی 2حسابزسی 

   2 ػوَهی تفسیز هَضَػی قزآى )هتَى اسالهی(   2 ػوَهی تاریخ اسالم

   2 ػوَهی داًش خاًَادُ   2 پایِ هالیِ ػوَهی

  1 1 تخصصی 2سباى تخصصی  1پضٍّش ػولیاتی  1 1 اختیاری 2پضٍّش ػولیاتی 

 تزم آخز 3  تخصصی کارآهَسی حسابذاری هیاًِ 1 2 تخصصی 3حسابذاری صٌؼتی 

 2حسابذاری پیشزفتِ   2 تخصصی هباحث جاری در حسابذاری 1حسابذاری پیشزفتِ  1 2 تخصصی 2حسابذاری پیشزفتِ 

  1 2 اختیاری هذیزیت تَلیذ )ّوٌیاس( 2حسابذاری پیشزفتِ  3  تخصصی 2پزٍصُ هالی 

   2 پایِ پَل ٍ ارس ٍ باًکذاری     

 ٍاحذ 11 جوغ ٍاحذ 11 جوغ

 

 

 

 واحذ 01 :دروس عووهی              واحذ        63 :دروس تخصصی

 واحذ 01 :دروس اختیاری              واحذ             01  :دروس پایه

 واحذ 10جوع تعذاد واحذ:                          



 نکات ههن:

 رعایت آرایش دروس الشاهی است. .0

شذه است نسثت ته حذف  رعایت دروس پیشنیاس و هونیاس  الشاهی است در غیز اینصورت در هز هزحله اس تحصیل که هشخص شود درسی تذوى رعایت پیش نیاس انتخاب و پاس .2

 آى درس اقذام خواهذ شذ.

 رعایت پیش نیاس و هونیاس تعهذه دانشجو هی تاشذ. .6

 واحذ را در هز تزم نذارد. 06واحذ و کوتز اس  04نشجوی هشزوط حق انتخاب تیش اس دا .4

 واحذ انتخاب نواینذ. 24و تاالتز هی تواننذ در هز تزم حذاکثز  01دانشجویاى تزم آخز و هعذل  .1

 واحذ را در هز نیوسال تحصیلی نذارنذ. 04دانشجویاى حق انتخاب کوتز اس  .3

هلشم ته گذرانذى دروس جثزانی تشزح سیز در دوره  دارنذ عالوه تز دروس هذکور 04ره کاردانی آنها حساتذاری نیست ولی هعذل تاالی دانشجویانیکه رشته تحصیلی دو .1

 واحذ( 6) 0حساتذاری دولتی  –واحذ(  6) 0کارشناسی هستنذ: هذیزیت هالی 

 واحذ جثزانی ته قزار سیز خواهنذ تود: 24ووده انذ هلشم ته گذرانذى کسة ن04دانشجویانیکه کاردانی پیوسته غیزهزتثط را گذرانذه انذ و هعذل سیز  .8

واحذ( 6)0حساتزسی  –واحذ(  6ریاضیات پایه )  –واحذ(  6) 2حساتذاری صنعتی  -واحذ( 4) 0حساتذاری هیانه  –واحذ(  6) 0حساتذاری دولتی  –واحذ(  6) 0هذیزیت هالی 

 واحذ( 2تزرسی هالیاتی ) –واحذ(  6هثانی و کارتزد کاهپیوتز )  –

 


