
  کارشناسی حسابرسیترم بندی پیشنهادی  

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 کاربینی 1 - 32 32 

 2 اندیشه اسالمی 2 32 - 32 

 2و کاربرد آن در حسابداری ریاضیات  2 16 32 48 

 برنامه ریزی توسعه 2 16 32 48 

 مالی پیشرفته مدیریت 2 16 32 48 

 حقوق بازرگانی پیشرفته 2 16 32 48 

 سیستمهای اطالعاتی حسابداری 2 16 32 48 

 1زبان تخصصی حسابرسی  2 32 - 32 

 اصول حسابداری 2 32 - 32  جبرانی 

 ی حسابداری پیشرفتهاکاربرد نرم افزاره 2 16 48 64 

 ورزش 1 - 32 32 

 

 پیش نیاز
ساعت تعداد  تعداد  

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 اسالمی بانقال 2 32 - 32 

 مدیریت منابع انسانی 2 32 - 32 

 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 

 مبانی مدیریت و سرمایه گذاری 2 32 - 32 پیشرفتهمدیریت مالی 

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

 کاربرد استاندارد های حسابداری 2 32 - 32 سیستمهای اطالعاتی حسابداری

 و طراحی سیستم لتجزیه تحلی 2 16 32 48 کاربرد نرم افزارهی حسابداری پیشرفته
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 ترم بندی پیشنهادی  کارشناسی حسابرسی

 پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 (1کارورزی ) 2 - 240 240 کاربینی

 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 - 32 

 2پژوهش عملیاتی 2 16 32 48 1پژوهش عملیاتی 

2ی حسابرسزبان تخصصی  1 16 - 16 1زبان تخصصی حسابرسی   

 حسابرسی مالی پیشرفته 3 32 32 64 مبانی مدیریت و سرمایه گذاری

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

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

 

 پیش نیاز
 تعداد تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 تفسیر موضوعی قرآن 2 32 - 32 

 روانشناسی کار 2 32 - 32 

 حسابرسی مالیاتی پیشرفته 2 32 - 32 حسابرسی مالی پیشرفته

 کاربرد استاندارد های حسابرسی 2 32 - 32 کاربرد استاندارد های حسابداری

 وریمدیریت کیفیت و بهره  2 32 - 32 2پژوهش عملیاتی

 حسابداری و حسابرسی دولتی پیشرفته 3 32 32 64 بازار پول و سرمایه

 حسابرسی کامپیوتری پیشرفته 2 16 32 48 حسابرسی مالی پیشرفته

: حساابداری و حسابرسای دولتای    /پیشنیازنیازهم

 پیشرفته

 و مالی نهاد های پولی حسابداری داخلی 2 32 - 32

 

 پیش نیاز
 تعداد تعداد  ساعت

 واحد

 نام درس

 نظری عملی جمع

 2کارورزی  2 - 240 240 1کارورزی 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 32 - 32 

 پروژه حسابرسی 1 - 48 48 واحد 55پس ازگذراندن 

 

ت
ـرم  سوم

 

 

ت
ـرم  چهارم

 

 

ت
ن  

ـرم تابستا
 

 


