
 اه مقدس اردبیلی دانشگ  96مهر 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

 1حسابداری  اصول  4 تخصصی 2اصول حسابداری  پیشنیاز  2 پیش دانشگاهی زبان پیش دانشگاهی

 -------  3 پایه اقتصاد خرد پیشنیاز  2 پیش دانشگاهی ریاضی پیش دانشگاهی

 ------  3 عمومی زبان خارجه عمومی -----  4 تخصصی 1اصول حسابداری 

 -------  3 پایه 1ریاضی کاربردی  -----  3 پایه حقوق تجارت )بازرگانی(

 ------  3 پایه انی رفتار سازم ----- 1  عمومی 1تربیت بدنی 

 -------  2 عمومی )مبدا و معاد(1اندیشه اسالمی  -----  2 عمومی )تاریخ تحلیلی صدر اسالم(تاریخ اسالم

 ----------  2 پایه سازمانی روانشناسی --------  3 عمومی فارسی عمومی

  20  جمع  17  جمع

 ـــــــــــــــــــــــــــرم چهارمتــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــرم سوم

  پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 نام درس 

 

 نوع درس

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 1حسابداری میانه   4 تخصصی 2حسابداری میانه  3اصول حسابداری  4 تخصصی 1 هحسابای میان

 1آمار کاربردی  2 پایه 2آمار کاربردی  1دیریاضی کاربر  3 پایه 2ریاضی کاربردی 

 1بهایابی  3 تخصصی 2بها یابی  -------  2 پایه آمار کاربردی

 2اصول حسابداری  3 پایه 1مالی  حقوق تجارت  2 پایه تجاری و گزارش نویسی مکاتبات

و نظام راهبری  داخلیهای کنترل  2اصول حسابداری  3 تخصصی 1بها یابی 

 شرکتی

 1حسابداری میانه   3 تخصصی

و تنظیم خط مشی مالی  مالیه عمومی ------  2 عمومی )آیین زندگی(اخالق اسالمی

 دولت

 اقتصادکالن  2 پایه

 -------  2 عمومی )انقالب اسالمی ایران(انقالب اسالمی  اقتصاد خرد  3 پایه اقتصاد کالن

  19  جمع  19  جمع

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ششم پنجمتـــــــــــــــــــــــــــــرم 

  پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 نام درس

 

 نوع درس

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 2حسابداری میانه   3 تخصصی 2حسبداری پیشرفته  2حسابداری میانه   3 تخصصی 1حسابداری پیشرفته 

 1اصول حسابرسی   3 تخصصی (2حسابرسی )اصول   1مالی   3 پایه  2مالی 

کنترل های داخلی و نظام راهبری   3 تخصصی  1حسابرسی اصول 

 شرکتی

 2. اصول حسابداری2آمار کاربردی   3 پایه نرم افزار های کاربردی در حسابداری اقتصاد کالن  3 پایه پول وارزو بانکداری

 2حقوق تجارت. اصول حسابداری  2 تخصصی 1مالیاتی 

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی   2 پایه دولتاصول تنظیم و کنترل بودجه 

 دولت

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت.   3 تخصصی مبانی حسابداری بخش عمومی

 2اصول حسابداری

 1ی زبان تخصص  2 تخصصی 2زبان تخصصی  2بهایابی   3 تخصصی مبانی حسابداری مدیریت

 2مالی   2 تخصصی مدیریت سرمایه گذاری 1. حسابای میانه  1بهایابی   2 تخصصی 1زبان تخصصی 

)تفسیر آشنایی با منابع اسالمی 1تربیت بدنی  1  عمومی 2تربیت بدنی 

 موضوعی قرآن(

 ---------  2 عمومی

  20  جمع  20  جمع



 

 

 

 

 

 

           

 واحد 20    دروس عمومی    

 واحد 50         دروس پایه    

 واحد 60دروس تخصصی       

 واحد 130               جمع        

 واحد 4         دروس پیشنیاز  

 

 

 نکات مهم:

 رعایت آرایش دروس الزامی است -1

ت دروس پیشنیاز وهمنیاز الزامی است در غیر اینصورت درهر مرحله از تحصیل که مشخص شود درسی بدون رعایت پیشنیاز وهمنیاز انتخاب وپاس رعای -2

 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

 

 

 

 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــرم هفتم

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری

مبانی حسابداری بخش عمومی.   3 تخصصی حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

کنترل های داخلی و نظام راهبری 

 شرکتی

 ارز و بانکداریپول و   3 پایه بازار سرمایه و ابزار تامین مالی

 -------  3 پایه تحقیق در عملیات 

 -------  2 عمومی وجمعیت دانش خانواده

 1مالیاتی   2 تخصصی 2مالیاتی 

 2.بهایابی 1حسابداری پیشرفته   2 تخصصی حسابداری موارد خاص

 2آمار کاربردی   2 پایه روش تحقیق

رمایه گذاری. مبانی مدیریت س  2 تخصصی حسابداری ابزار و عقود اسالمی

 حسابداری مدیریت

     

  19  جمع


