
بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري

موسسه آموزش عالی خزر (غیردولتی)
:حسابداريپیوسته فنی تعریف و هدف رشته کاردانی 

حسابداري یکی از دوره هاي تحصیلی آموزش عالی است و هدف از آن آموزش و تربیت پیوسته فنی دوره کاردانی 
ی الزم را براي احراز مشاغلی در زمینه حسابداري در سطحی میانی را خواهد داشت و بخشی از افرادي است که پس از گذراندن دوره توانای

.هاي کشور تامین می گرددنیاز
حسابداريپیوسته فنی برنامه درسی دوره کاردانی 

مالیاتی-برنامه درسی دوره کاردانی رشته حسابداري
و دروس دروس اصلی دروس علوم پایهدروس عمومی

صیتخص
جمع

129232872

الف) دروس عمومی
تعداد نام درسکد  درسردیف

واحد
جمع ساعت

ساعت
پیش نیاز 

عملینظري
-32-232)1معارف اسالمی (1
-32-232اخالق و تربیت اسالمی2
-48-348فارسی3
-48-348زبان خارجی4
-3232-1)1تربیت بدنی (5
-16-116بهداشت و تنظیم خانواده6

-1217632208جمع

ب) دروس علوم پایه
تعداد نام درسکد  درسردیف

واحد
جمع ساعت

ساعت
پیش نیاز 

عملینظري
-48-348)1ریاضی عمومی (1
ریاضی عمومی 48-348)2ریاضی عمومی(2

)1(
-3324880روشهاي آماري3

-912848176جمع



ج) دروس اصلی
تعداد نام درسکد  درسردیف

واحد
جمع ساعت

ساعت
پیش نیاز 

عملینظري
32-232کلیات حقوق1
کلیات حقوق32-232حقوق تجارت2

زبان خارجی32-232زبان فنی3

ي مالیحسابدار48-348مدیریت مالی4

2حسابداري شرکتها 2166480)2کاربرد کامپیوتر در حسابداري (5

کاربرد کامپیوتر در 2166480)3کاربرد کامپیوتر در حسابداري (6
)1حسابداري (

48-348)1اصول علم اقتصاد (7
)1اصول علم اقتصاد (48-348)2اصول علم اقتصاد (8

32-232کنترل بودجه دولتیاصول تنظیم و9
32-232سرپرستی سازمان10

23336128464جمع

تخصصید) جدول دروس 
تعداد نام درسکد  درسردیف

واحد
جمع ساعت

ساعت
یا پیش نیاز
همنیاز عملینظري

48-348)1حسابداري صنعتی (1
)1بداري صنعتی (حسا48-348)2حسابداري صنعتی (2

حقوق تجارت32-232حسابداري مالیاتی3

حقوق تجارت48-348)1حسابداري شرکتهاي(4

)1حسابداري شرکتهاي(48-348)2حسابداري شرکتهاي(5

)2حسابداري شرکتهاي(48-348)1حسابرسی (6

اصول تنظیم و کنترل 48-348)1دولتی (حسابداري 7
ودجه دولتیب

)2حسابداري شرکتهاي(48-348حسابداري مالی8

حسابداري مالی6464-1پروژه مالی9

2164864کارآفرینی و پروژه 10
پس از پایان کلیه واحد 240240-2)2کارآموزي (11

هاي تخصصی در ترم آخر

-28384352736جمع
باشند.ویان ملزم به گذراندن درس آزمایشگاه کامپیوتر عالوه بر درس فوق میدانشج*



کاردانی پیوسته فنی  حسابداريتقویم آموزشی

نیمسال اول
کد  ردیف

درس
نوع نام درس

درس
تعداد 
واحد

پیش نیاز یا همزمان

-3عمومیزبان خارجی1102315
-2اصلیکلیات حقوق2201004
-3اصلی)1اصول علم اقتصاد (3201010
-3پایه)1ریاضی عمومی (4201001
-3تخصصی)1حسابداري صنعتی (5201014
2اصلیاصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی6201012
-2عمومیاخالق و تربیت اسالمی7102313
آزمایشگاه کامپیوتر8

-18جمع

نیمسال دوم
کد  فردی

درس
نوع نام درس

درس
تعداد 
واحد

پیش نیاز یا همزمان

کلیات حقوق2اصلیحقوق تجارت1201005
حقوق تجارت3تخصصی)1حسابداري شرکتهاي(2201017
)1اصول علم اقتصاد (3اصلی)2اصول علم اقتصاد (3201011
زبان خارجی2اصلیزبان فنی4201006
)1ریاضی عمومی (3پایه)2یاضی عمومی(ر5201002
-2اصلیسرپرستی سازمان6201013
-3عمومیفارسی7102314

-18-جمع



نیمسال سوم
کد  ردیف

درس
نوع نام درس

درس
تعداد 
واحد

پیش نیاز یا همزمان

)1حسابداري صنعتی (3تخصصی)2حسابداري صنعتی (1201015
حقوق تجارت2تخصصیحسابداري مالیاتی2201016
)1شرکتهاي(حسابداري3تخصصی)2حسابداري شرکتهاي(3201018
-3پایهروشهاي آماري4201003
)2حسابداري شرکتهاي(2اصلی)2کاربرد کامپیوتر در حسابداري (5201008
ترل اصول تنظیم و کن3تخصصی)1حسابداري دولتی (6201020

بودجه دولتی
-2عمومی)1معارف اسالمی (7102312

-18-جمع

نیمسال چهارم
کد  ردیف

درس
نوع نام درس

درس
تعداد 
واحد

پیش نیاز یا همزمان

)2حسابداري شرکتهاي(3)1حسابرسی (1201019
)2حسابداري شرکتهاي(3حسابداري مالی2201021
حسابداري مالی1مالیپروژه 3201022
-2کارآفرینی و پروژه 4201023
پس از پایان کلیه واحد هاي 2)2کارآموزي (5201024

تخصصی در ترم آخر

حسابداري مالی3مدیریت مالی6201007
کاربرد کامپیوتر در حسابداري 2)3کاربرد کامپیوتر در حسابداري (7201009

)2(
-1)1بدنی (تربیت8101304
-1بهداشت و تنظیم خانواده9101316

-18جمع


