
 

 

 کاردانی پيوسته -حسابداري و بازرگانیرشته   ٤-٣-٢-١دروس پيشنهادي ترم هاي 

 تــــــــرم دوم تــــــــرم اول

 دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 کلیات حقوق 2 نظری -اصلی وق تجارتحق 13205 -------------- 2 نظری-اصلی کلیات حقوق 13203

 )خرد( 1اقتصاد  3 نظری -اصلی )کالن( 2اقتصاد  13206 -------------- 3 نظری-اصلی )خرد( 1اقتصاد  13201

 -------------- 2 نظری -اصلی سرپرستی سازمان 13207 -------------- 2 نظری-اصلی دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه 13202

 (1حسابداری صنعتی ) 3 نظری -تخصصی (2حسابداری صنعتی ) 13208 -------------- 3 نظری-تخصصی 1 بداری صنعتیحسا 13204

 همنیاز با حقوق تجارت 3 نظری-تخصصی (1حسابداری شرکتها ) 13209 -------------- 2 پایه ریاضی پیش دانشگاهی 55703

 ریاضی پیش دانشگاهی 3 نظری-پایه (1ریاضی عمومی ) 11210 -------------- 2 عمومی بان خارجه پیشز 55704

 زبان خارجه پیش 3 عمومی زبان خارجی  33201 -------------- 2 عمومی اخالق اسالمی 33203

 -------------- 1 ساعته 2عملی  تربیت بدنی 33401 -------------- 3 عمومی فارسی عمومی 33202

  20  جمع واحد   19  جمع واحد 
 

 
 

 
 

 تــــــــرم چهارم تــــــــرم سوم

 دروس پيش نياز واحد تعداد  نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 (2کاربرد کامپیوتر در حسابداری ) 2 عملی-نظری-اصلی (3) در حسابداری کاربرد کامپیوتر 13218 (2همنیاز با حسابداری شرکتها ) 2 عملی-نظری-اصلی 2در حسابداریکاربرد کامپیوتر  13211

 همنیاز با حسابداری مالی 3 نظری-اصلی مدیریت مالی 13219 (1حسابداری شرکتها ) 3 نظری -تخصصی (2حسابداری شرکتها ) 13212

 (2حسابداری شرکتها ) 3 نظری-تخصصی حسابداری مالی 13220 -------------- 2 عملی-نظری-تخصصی و پروژه کارآفرینی 13213

 (2حسابداری شرکتها ) 3 نظری-تخصصی (1حسابرسی ) 13221 دولتی اصول تنظیم و کنترل بودجه 3 نظری-تخصصی (1حسابداری دولتی ) 13214

 همنیاز با حسابداری مالی 1 عملی-تخصصی پروژه مالی 14222 حقوق تجارت 2 نظری-تخصصی حسابداری مالیاتی 13215

 زبان خارجی 2 نظری-اصلی زبان فنی 13223 (1ریاضی عمومی ) 3 نظری-پایه  (2عمومی ) ریاضی 11216

 -------------- 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 33209 -------------- 3 عملی-نظری-پایه روشهای آماری 11217

 -------------- 2 عمومی (1اسالمی )اندیشه  33204 -------------- 2 عمومی دانش خانواده و جمعیت 33403

 -------------- 2 عملی-تخصصی (2کارآموزی) 14224 )اختیاری(  2 عمومی آشنایی با دفاع مقدس 33210

  20  جمع   20  جمع واحد 

 


