
 

 دانشگاه مقدس اردبیلی   95ورودی  مهر و بهمن آرایش دروس کارشناسی پیوسته حسابداری 

 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

  پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 نام درس

 

 نوع درس

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 1اصول حسابداری   4 تخصصی 2اصول حسابداری  ------  4 تخصصی 1اصول حسابداری 

 -------  3 پایه 1اصول علم اقتصاد  -----  3 پایه ریاضیات پایه

 ------  2 عمومی )آیین زندگی اسالمیاخالق  -------  1 عمومی 1تربیت بدنی 

 ریاضیات پایه  3 پایه آن در مدیریت ریاضی و کاربرد ------  3 عمومی زبان عمومی 

 -----  3 پایه )تجارت( ازرگانیحقوق ب پیشنیاز  2 پیش دانشگاهی کلیات حقوق

 ------  3 پایه مبانی سازمان و مدیریت  ------  3 عمومی فارسی عمومی

  18  جمع  16  جمع

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم چهارم تـــــــــــــــــــــــــــــرم سوم

  پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 نام درس 

 

 سنوع در

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 3اصول حسابداری   3 تخصصی 1حسابداری صنعتی  2اصول حسابداری   4 تخصصی 3اصول حسابداری 

 3اصول حسابداری   3 تخصصی 1حسابرسی  1اصول علم اقتصاد   3 پایه کالن ( 2اصول علم اقتصاد )

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  3 پایه ش تحقیقرو ------  3 پایه جامعه شناسیمبانی 

 3اصول حسابداری   4 تخصصی 1حسابداری میانه  -------  2 عمومی انقالب اسالمی

 کالن ( 2اصول علم اقتصاد )  3 پایه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی --------  3 پایه عمومی روانشناسی

 -------  2 عمومی متون اسالمی)تفسیر موضوعی قرآن( کاربرد آن در مدیریت ریاضی و  4 پایه آمار و کاربرد آن در مدیریت

 جمع  19  جمع

 

 18  

  

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ششم تـــــــــــــــــــــــــــــرم پنجم

  پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 نام درس

 

 نوع درس

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 2حسابداری میانه   3 تخصصی 1حسابداری پیشرفته  1حسابداری میانه   4 تخصصی 2حسابداری میانه 

 2حسابداری صنعتی   3 تخصصی (3حسابداری صنعتی ) 1تربیت بدنی   1 عمومی  (2ورزش )تربیت بدنی

 1حسابداری صنعتی   3 تخصصی (2حسابداری صنعتی )

 2ابرسی سح

 

 2حسابداری صنعتی   3 تخصصی (1مدیریت مالی ) 1حسابرسی  3 تخصصی

 1پژوهش عملیاتی   3 پایه 2عملیاتی پژوهش 

 2اصول علم اقتصاد   3 پایه وخط مشی دولتهامالیه عمومی  ------  2 عمومی تاریخ اسالم

و کاربرد آن در کامپیوترمبانی  آمار و کاربرد آن در مدیریت  3 پایه 1عملیاتی پژوهش

 مدیریت 
 -------  3 پایه

      1زبان عمومی.حسابداری میانه   2 تخصصی 1زبان تخصصی 

     

  18  جمع  18  جمع



 

 

 

 واحد 22          دروس عمومی 

 واحد 52            دروس پایه    

 واحد 64         دروس تخصصی 

 واحد 2دروس پیش دانشگاهی    

 واحد  140                جمع           
        

 نکات مهم:

 رعایت آرایش دروس الزامی است -1

هر مرحله از تحصیل که مشخص شود درسی بدون رعایت پیشنیاز وهمنیاز رعایت دروس پیشنیاز وهمنیاز الزامی است در غیر اینصورت در -2

 انتخاب وپاس شده است نسبت به حذف آن اقدام خواهدشد 

 همنیاز به عهده دانشجو است رعایت پیشنیاز و -3

 را درهر ترم نداردواحد  13و کمتر از واحد  14دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از  -4

 واحد انتخاب نمایند 24وباالتر می توانند درهرترم حداکثر  17دانشجویان ترم آخر ومعدل  -5

 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم هشتم تـــــــــــــــــــــــــــــرم هفتم

  پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 نام درس

 

 نوع درس

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

ل اصول تنظیم و کنتر .1حسابرسی  4 تخصصی حسابداری و حسابرسی دولتی 1حسابداری پیشرفته   3 تخصصی 2حسابداری پیشرفته 

 بودجه

 2حسابرسی  2 تخصصی بررسی موارد خاص در حسابرسی 2 مدیریت مالی  3 تخصصی 2مدیریت مالی 

 -------  2 عمومی 1معارف اسالمی 

 2حسابداری پیشرفته   2 تخصصی حسابداریمباحث جاری در  مالیه عمومی وخط مشی دولتها  3 تخصصی دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه

 )کالن(2اصول علم اقتصاد   3 پایه ل و ارز و بانکداریپو

 ------  2 عمومی 2معارف اسالمی  آمار و کاربرد آن در مدیریت  3 پایه مدیریت تولید

 ------  2 عمومی دانش خانواده 1زبان تخصصی  2 تخصصی 2زبان تخصصی 

 .حقوق تجارت2اصول حسابداری   2 تخصصی حسابداری مالیاتی

          

  17  جمع  16  جمع


