
 واحد 70تعداد کل واحد:                              کاردانی پیوستهمقطع:                       حسابداری بازرگانی: نام رشته

 به بعد 1399 مهرمختص ورودی 

 ترم:اول

 واحد 19

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم:دوم

 واحد 17

 ترم:سوم 

 واحد 18

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد 16

 (1بهایابی )نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 

 (2بهایابی ) نام درس:

 واحد 2 تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 (1بهایابی )نياز:  پيش
 

 (1) نام درس: مالياتی

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1:واحد عملیتعداد 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز:  پيش

 

 (2) نام درس: مالياتی

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 نوع درس: تخصصی

 (1مالياتی ) نياز:  پيش

 

 نام درس:اقتصاد خرد

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی:

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 

  تحقيق و مهارت ارائهروش نام درس: 

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 مهارت عمومی نوع درس:

 -نياز: پيش

 

 آشنایی با بورس اوراق بهادار نام درس:

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 اختيارینوع درس: 

 -نياز: پيش

 

 (1) نام درس: مالی

 واحد 2 تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 

 نام درس:حقوق تجارت

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 

 (1) هانام درس:حسابداری شرکت

 واحد2تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش
 

 (2) هاحسابداری شرکتنام درس: 

 واحد 2 تعداد واحد نظری:

 واحد 1 تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 (1ها )حسابداری شرکتنياز:  پيش

 کنترل های داخلی نام درس:

 واحد 1تعداد واحد نظری: 

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 

 1 نام درس:ریاضی عمومی

 واحد 3نظری:تعداد واحد 

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: پایه

 -نياز: پيش
 

 مبانی عمومی رایانه  نام درس:

 واحد 1 تعداد واحد نظری:

 واحد 1 تعداد واحد عملی:

 پایه نوع درس:

 -نياز: پيش

نرم افزارهای کاربردی در  نام درس:

 حسابداری

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی:

 درس: تخصصینوع 

 مبانی عمومی رایانهنياز:  پيش

 کارگاه حسابدارینام درس: 

 -:  تعداد واحد نظری

 واحد 2 :تعداد واحد عملی

 نوع درس: تخصصی

 (2) هارکتحسابداری شنياز: پيش

 

 نام درس:زبان خارجی

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نياز:  پيش

 کارنام درس:حقوق 

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش
 

 حسابداری حقوق و دستمزدنام درس:

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 اختياری نوع درس:

 -نياز: پيش

 

 حسابداری پيمانکارینام درس:

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 اختياری نوع درس:

 -نياز: پيش

 

 نام درس:زبان فارسی

 واحد 3تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 نام درس:دانش خانواده

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس:عمومی

 -نياز: پيش
 

 نام درس: زبان فنی

 واحد 2واحد نظری:تعداد 

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 زبان خارجینياز:  پيش

 نام درس:کارآموزی

 -تعداد واحد نظری: 

 واحد 2تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 ترم آخرنياز: پيش

 

 1نام درس: اندیشه اسالمی

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 نام درس:اخالق کاربردی

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 (1) نام درس: حسابداری مالی

 واحد 2 تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 

 (2) نام درس: حسابداری مالی

 واحد 2تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 (1حسابداری مالی )نياز: پيش

 

 1نام درس:تربيت بدنی 

 -تعداد واحد نظری:

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -نياز: پيش

 

 نام درس:کارآفرینی 

 واحد 1تعداد واحد نظری:

 واحد 1 تعداد واحد عملی:

 نوع درس: تخصصی

 -نياز: پيش

 

 

 واحد 5 دروس پایه:

 واحد 2:مهارت عمومیدروس 

 واحد 44دروس تخصصی:

 واحد 13دروس عمومی:

 واحد 6:اختياری سدرو

      

 

 01/07/9139تاریخ ویرایش:                        مسئولیت رعایت پیش نیاز دروس برعهده دانشجو است.

 
 

 

 
 


