
  داری مالیکارشناسی حسابترم بندی پیشنهادی 

توضیحات-پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 کاربینی 1 - 32 32 حتما باید ترم اول اخذ گردد

 2 اندیشه اسالمی 2 32 - 32 متمرکز*

 2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری  2 16 32 48 

 برنامه ریزی توسعه 2 16 32 48 

 مدیریت مالی پیشرفته 2 16 32 48 

 حقوق بازرگانی پیشرفته 2 16 32 48 

 سیستمهای اطالعاتی حسابداری 2 16 32 48 

 1 مالیزبان تخصصی  2 32 - 32 

 ی حسابداری پیشرفتهاکاربرد نرم افزاره 2 16 48 64 

 ورزش 1 - 32 32 

 حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی 3 16 32 48 درس جبرانی برای کاردانی غیر مرتبط

 

توضیحات-پیش نیاز  
ساعت تعداد  تعداد  

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 اسالمی بانقال 2 32 - 32 متمرکز*

 مدیریت منابع انسانی 2 32 - 32 متمرکز*

 آمار و کاربرد آن در حسابداری 2 32 - 32 2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 

 1پژوهش عملیاتی  2 16 32 48 2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 

 سرمایه گذاریمبانی مدیریت و  2 32 - 32 مدیریت مالی پیشرفته

 اخالق حرفه ای  در تجارت 2 32 - 32 حقوق بازرگانی پیشرفته

 حسابداری منابع انسانی 2 16 32 48 سیستمهای اطالعاتی حسابداری

 تجزیه تحلیل و طراحی سیستم 2 16 32 48 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

 تجارت الکترونیک 2 32 - 32 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

  

ت
ـرم اول 

 

 

ت
ـرم دوم

 

 



 کارشناسی حسابداری مالیترم بندی پیشنهادی 

توضیحات-پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

اخذ شود یا تابستان اول ترم این حتما باید (1کارورزی ) 2 - 240 240   

متمرکز*  مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 - 32 

1پژوهش عملیاتی  2پژوهش عملیاتی 2 16 32 48   

2ی مالزبان تخصصی  1 16 - 16 1 مالیزبان تخصصی   

1 مالی پیشرفته داریحساب 3 32 32 64 مبانی مدیریت و سرمایه گذاری  

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 32 - 32 در صورت رتبه الف بودن

 بازار پول و سرمایه 2 32 - 32 مبانی مدیریت و سرمایه گذاری

 

توضیحات-پیش نیاز  
ساعت  تعداد تعداد  

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

متمرکز*  تفسیر موضوعی قرآن 2 32 - 32 

متمرکز*  روانشناسی کار 2 32 - 32 

2 ی مالی پیشرفتهدارحساب 3 32 32 64 1 ی مالی پیشرفتهدارحساب  

 کاربرد استاندارد های حسابداری 2 32 - 32 1حسابداری مالی پیشرفته 

بانکداری و بیمهمدیریت  2 32 - 32 مبانی مدیریت و سرمایه گذاری  

1حسابداری مالی پیشرفته   مباحث جاری در حسابداری مالی 2 32 - 32 

 حسابداری تلفیقی 2 32 - 32 1حسابداری مالی پیشرفته 

 روش تحقیق در حسابداری 2 16 32 48 آمار و کاربرد آن در حسابداری

  

 

توضیحات-پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

2کارورزی  2 - 240 240 حتما باید ترم اخر یا تابستان آخر اخذ شود  

واحد 55بعد از گذارندن   پروژه مالی 1 - 48 48 
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