
 

  94-95تحصیلی  اس هْزهاُ سال داًطگاُ همذس اردبیلیصٌؼتی  هذیزیتکارضٌاسی پیَستِ آرایص درٍس 

 ترم دوم ترم اول

 ًیاس پیص تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس ًیاس پیص تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

   2 ػوَهی 2هؼارف اسالهی     2 ػوَهی 1 هؼارف اسالهی

   3 پایِ خزدالتصاد    3 ػوَهی خارجیسباى 

 1اصَل حسابذاری   3 پایِ 2اصَل حسابذاری    3 تخصصی  رٍاًطٌاسی صٌؼتی

   3 پایِ یات پایِریاض   3 پایِ 1اصَل حسابذاری 

 خارجیسباى   2 تخصصی 2ٍ1سباى تخصصی    3 پایِ هباًی هذیزیت اسالهی ٍ الگَّای آى

 هباًی هذیزیت اسالهی ٍ الگَّای آى  3 تخصصی هباًی ساسهاى ٍ هذیزیت    2 پایِ حمَق اساسی

  1  ػوَهی تزبیت بذًی      

 ٍاحذ 17  جوغ ٍاحذ 16        جوغ

 ترم چهارم ترم سوم

ًَع  ًام درس ًیاس پیص تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس

 درس

 ًیاس پیص تؼذاد ٍاحذ

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

   3 ػوَهی فارسی    2 ػوَهی ٍ تزبیت اسالهیالق اخ

   3 پایِ 1هار ٍ کاربزد آى در هذیزیت آ ریاضیات پایِ  3 پایِ ریاضیات ٍ کاربزد آى در هذیزیت

 التصاد کالى /هباًی ساسهاى ٍ هذیزیت  3 تخصصی باساریابی ٍ هذیزیت باسار التصاد خزد  3 پایِ التصاد کالى

هباااااًی ساااااسهاى ٍ هااااذیزیت/   3  تخصصی هذیزیت رفتار ساسهاًی

 رٍاًطٌاسی صٌؼتی

 هذیزیت رفتار ساسهاًی  3 تخصصی هذیزیت هٌابغ اًساًی

 ریاضیات ٍ کاربزد آى در هذیزیت  3 تخصصی 1 تحمیك در ػولیات 2اصَل حسابذاری   3 تخصصی 1حسابذاری صٌؼتی 

 2ٍ1سباى تخصصی   2 تخصصی 4ٍ3سباى تخصصی  ریاضیات پایِ  3 تخصصی کاهپیَتز ٍ کاربزد آى در هذیزیت

  1  عمومی 1ٍرسش      

 ٍاحذ 18                                      جوغ ٍاحذ 17 جوغ

 

 



 

 ترم ششم ترم پنجم

ًَع  ًام درس پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس

 درس

 پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

   2 یػوَه تاریخ اسالم   2 ػوَهی اسالهی ٍ ریطِ ّای آىاًمالب 

 1آهار ٍ کاربزد آى در هذیزیت   3 تخصصی رٍش تحمیك 1آهار ٍ کاربزد آى در هذیزیت   3 پایِ 2آهار ٍ کاربزد آى در هذیزیت 

 2حسابذاری صٌؼتی   3 تخصصی 3صٌؼتی حسابذاری  التصاد کالى / 2اصَل حسابذاری   3 تخصصی              هذیزیت هالی

 2آهار ٍ کاربزد آى در هذیزیت   3 تخصصی کٌتزل کیفیت آهاری 1تحمیك در ػولیات   3 تخصصی 2تحمیك در ػولیات 

 هذیزیت تَلیذ یا ّوشهاى  3 تخصصی سیستن ّای خزیذ، اًبار داری ٍ تَسیغ 1حسابذاری صٌؼتی   3 تخصصی 2حسابذاری صٌؼتی 

 هذیزیت رفتار ساسهاًی  3 اختیاری رٍابط صٌؼتی 1تحمیك در ػولیات   3 تخصصی هذیزیت تَلیذ

 باساریابی ٍ هذیزیت باسار  3 اختیاری باساریابی بیي الوللی     

 ٍاحذ 19 جوغ ٍاحذ 17           جوغ

 ترم هشتم ترم هفتم

 پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درس ًام درس

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

   2 ػوَهی هتَى اسالهی   2 ػوَهی داًص خاًَادُ
 فٌَى تجشیِ ٍ تحلیل ٍ طزاحی سیستن ّا  3 اختیاری سیستن ّای اطالػاتی هذیزیت هباًی ساسهاى ٍ هذیزیت  3 اختیاری فٌَى تجشیِ ٍ تحلیل ٍ طزاحی سیستن ّا

 / هذیزیت تَلیذ2تحمیك در ػولیات   3 تخصصی ذیزیت کارخاًِه  2/تحمیك در ػولیات2آهار ٍ کاربزد   2 اختیاری ْاآى در ساسهاًٍ تحلیل  تجشیِ ری ٍٍبْزُ

 هذیزیت تَلیذ یا ّوشهاى  3 تخصصی حفاظت صٌؼتی 2هذیزیت تَلیذ/تحمیك در ػولیات  3 تخصصی طزح ریشی ٍ تؼویزات ٍ ًگْذاری

 1التصاد کالى/ حسابذاری صٌؼتی   3 تخصصی بزرسی التصادی طزح ّای صٌؼتی 2تَلیذ/تحمیك در ػولیاتهذیزیت   3 تخصصی کارسٌجی ٍ رٍش سٌجی

 / هذیزیت تَلیذ2تحمیك در ػولیات   2 تخصصی کٌتزل پزٍصُ 2تحمیك در ػولیات   3 تخصصی 3تحمیك در ػولیات 

       3  تخصصی پزٍصُ

 ٍاحذ 16 جوغ ٍاحذ 19 جوغ

 

 

 

 واحذ 75دروس تخصصی:   واحذ       22دروس عمومی:

 واحذ 14واحذ            دروس اختیاری:  29دروس پایه: 

 واحذ 144جمع تعذاد واحذ: 



 

 نکات مهم:

 رػایت آرایص درٍس الشاهی است. .1

ضَد درسی بذٍى رػایت پیص ًیاس اًتخاب ٍ پاس ضذُ است ًسبت بِ صَرت در ّز هزحلِ اس تحصیل کِ هطخص  ًیاس  الشاهی است در غیز ایي ًیاس ٍ ّن رػایت درٍس پیص .2

 حذف آى درس الذام خَاّذ ضذ.

 ػْذُ داًطجَ هی باضذ.ًِیاس ب رػایت پیص ًیاس ٍ ّن .3

 ٍاحذ را در ّز تزم ًذارد. 13ٍاحذ ٍ کوتز اس  14داًطجَی هطزٍط حك اًتخاب بیص اس  .4

 ٍاحذ اًتخاب ًوایٌذ. 24ذ در ّز تزم حذاکثز ٍ باالتز هی تَاًٌ 17داًطجَیاى تزم آخز ٍ هؼذل  .5

 ٍاحذ را در ّز ًیوسال تحصیلی ًذارًذ. 14داًطجَیاى حك اًتخاب کوتز اس  .6

 

 


