
 

  

 

  

دٍم تحصیلی  ًیوسال  

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ پیص نیاس

1اصول حسابذاری  2اصول حسابذاری  4   5061417 

1اصول ػلن التصاد  3 ریاضی پیص  5061202 

 5061204  1ریاضیات و کاربزد آى در هذیزیت  3 ریاضی پیص

 5061210  (باسرگانی)حموق تجارت  3 کلیات حموق

 5061104 سباى خارجی ػووهی 3 سباى پیص

1انذیطه اسالهی  2انذیطه اسالهی  2   5061102 

  جوغ  18 

 

 ًیوسال اٍل  تحصیلی 

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ پیص نیاس

1اصول حسابذاری  4 -  5061416 

 5061156 کلیات حموق 2 -

 5061155 ریاضی پیص 4 -

 5061154 سباى پیص 4 -

1انذیطه اسالهی  2 -  5061101 

 5061103 فارسی ػووهی  3 -

  جوغ  19 

 

گرایش حسابرسی-چارت تحصیلی کارشٌاسی پیَستِ حسابداری  

 ًیوسال چْارم تحصیلی 

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ پیص نیاس

3اصول حسابذاری  1حسابذاری صنؼتی  3   5061423 

ریاضیات و کاربزد آى در 

2هذیزیت    
 5061206 آهار و کاربزد آى در هذیزیت 4

 5061212 هبانی رفتار ساسهانی 3 هبانی ساسهاى و هذیزیت 

2اصول ػلن التصاد   5061209 پول و ارس و بانکذاری 2 

 5061108 تفسیز هوضوػی لزآى 2 -

3اصول حسابذاری  1حسابزسی  3   5061426 

1تزبیت بذنی  1 -  5061109 

 اصول –حموق تجارت 

2حسابذاری   
 5061450 حسابذاری هالیاتی  2

  جوغ 20 

 

 ًیوسال سَم  تحصیلی 

 پیص نیاس
تؼذاد 

 واحذ
 کذ درس نام درس

2اصول حسابذاری  3اصول حسابذاری  4   5061418 

1اصول ػلن التصاد  2اصول ػلن التصاد  3   5061203 

 3  1ریاضیات و کاربزد آى در هذیزیت 
ریاضیات و کاربزد آى در 

2هذیزیت    
5061205 

 5061201 هبانی ساسهاى و هذیزیت  3 -

 3 ریاضی و سباى پیص 
هبانی و کاربزد کاهپیوتز در 

 هذیزیت
5061211 

 5061213 حموق و همزرات هذنی 2 کلیات حموق

 5061106 فزهنگ و توذى اسالهی 2 -

  جوغ  20 

 

گرایش حسابرسی-چارت تحصیلی کارشٌاسی پیَستِ حسابداری  



 

 

 ًیوسال ّشتن تحصیلی 

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ پیص نیاس

1حسابذاری پیطزفته  2حسابذاری پیطزفته  3   5061422 

1حسابذاری دولتی  2حسابذاری دولتی  3   5061430 

3حسابزسی   5061452 هباحث جاری در حسابزسی 2 

2هونیاس حسابذاری پیطزفته   5061451 هباحث جاری در حسابذاری  2 

هونیاس - 1حسابزسی 

  2حسابذاری دولتی 
 5061433 حسابزسی دولتی  2

  تنظین خانواده   

  دفاع همذس  

  جوغ 12 

 

 ًیوسال ّفٌن تحصیلی 

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ پیص نیاس

2حسابذاری هیاته  1حسابذاری پیطزفته  3   5061421 

2حسابزسی - 2حسابذاری هیاته  3حسابزسی  3   5061448 

1 اصول حسابذاری –اصول تنطین بودجه  1حسابذاری دولتی  3   5061429 

1هذیزیت هالی   5061453  2هذیزیت هالی  2 

 5061214 هذیزیت تولیذ و ػولیات 3 پژوهص ػولیاتی 

کاربزد کاهپیوتز در - 2حسابزسی 

 هذیزیت
2 

حسابزسی سیستن های 

 کاهپیوتزی 
5061449 

 5061157 حموق اساسی  2 -

  جوغ 18 

 

گرایش حسابرسی-چارت تحصیلی کارشٌاسی پیَستِ حسابداری  

 ًیوسال ششن تحصیلی 

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ پیص نیاس

1حسابذاری هیاته  2حسابذاری هیاته  4   5061420 

2حسابذاری صنؼتی   5061425  3حسابذاری صنؼتی  3 

1حسابزسی - 1حسابذاری هیاته   5061427  2حسابزسی  3 

1تزبیت بذنی  2تزبیت بذنی  1   5061110 

2سباى تخصصی حسابذاری  2  1سباى تخصصی حسابذاری   5061432 

2حسابذاری صنؼتی  1هذیزیت هالی  2   5061434 

 5061215 روش تحمیك و هأخذ ضناسی 3 آهار و کاربزد آى در هذیزیت

 5061106 تاریخ اسالم  2 -

  جوغ 20 

 

 ًیوسال پٌجن تحصیلی 

 کذ درس نام درس تؼذاد واحذ پیص نیاس

3اصول حسابذاری  1حسابذاری هیاته  4   5061419 

 5061207 پژوهص ػولیاتی  3 آهار و کاربزد آى در هذیزیت

2اصول ػلن التصاد   5061208 هالیه ػووهی و خط هطی هالی دولتها 3 

1حسابذاری صنؼتی  2حسابذاری صنؼتی  3   5061424 

2اصول ػلن التصاد   5061428 اصول و هبانی تنطین بودجه دولتی 3 

اصول - سباى خارجی ػووهی

1حسابذاری   
 5061431  1سباى تخصصی حسابذاری  2

 5061107 انمالب اسالهی و ریطه های آى 2 -

  جوغ 20 

 

. ٍاحد هیرسد147 ٍاحد پیش بِ آى اضافِ شدُ ٍ در هجوَع بِ 12 ٍاحد هیباشد کِ 135تعداد ٍاحدّای ایي دٍرُ   


