
مشخصات کلی رشته کارشناسی حسابداريمشخصات کلی رشته کارشناسی حسابداري  

اطالعات آموزشی

کارشناسی حسابداري
جمع واحدماهیت

واحد21دروس عمومی

واحد40دروس پایه

واحد74دروس اصلی و تخصصی

واحد135جمع کل

ب  . دروس جبرانی

تعداد نام درسکد درسردیف
واحد

جمع 
ساعت

ساعت 
نظري

ساعت 
عملی

پیشنیاز 
یا 

همزمان
----0آزمایشگاه زبان انگلیسی1
----0آزمایشگاه کامپیوتر2111111

----0جمع واحد
دروس آزمایشگاه زبان انگلیسی و کامپیوتر اگرچه دروس صفر واحدي هستند ولی دانشجو ملزم به گذراندن آن است .

هاي تحصـیلی هاي عمومی براي تمام رشـته: دروس عمومی: فرهنگ و عقاید اسالمی و آگاهیپ
دوره کارشناسی 

تعداد نام درسکد درسردیف
واحد

جمع 
ساعت

ساعت 
نظري

ساعت 
عملی

پیشنیاز 
یا 

همزمان
--23232مبدأ و معاد1اسالمی اندیشه1102312
102312-23232امامتنبوت و 2اسالمیاندیشه2102306
--23232(مبانی و مفاهیم)اخالق اسالمی 3102313
--23232انقالب اسالمی 4102307
--23232اسالم تحلیلی صدر تاریخ 5102308
--23232البالغهتفسیر موضوعی نهج6102309
--34848فارسی7102314
--34848زبان خارجی8102315
--11616تنظیم خانوادهاصول 9101316
-32-1132تربیت بدنی 10101304
32101304-2132تربیت بدنی 11102310

----21جمع واحد

»1«»2«



مشخصات کلی رشته کارشناسی حسابداريمشخصات کلی رشته کارشناسی حسابداري  

حسابداري: دروس پایه دوره کارشناسی ج
تعداد نام درس کد درس ردیف

واحد
جمع 

ساعت 
ساعت 
نظري 

ساعت 
عملی 

پیشنیاز یا 
همزمان 

--34848روانشناسی عمومی1201301
--34848مبانی جامعه شناسی2201302
--134848اصول علم اقتصاد 3201303
201303-234848اصول علم اقتصاد 4201304
--34848ریاضیات پایه5201305
201304-34848اقتصادي و برنامه ریزيتوسعه 6201306
201305-34848ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت7201307
201307-46464آمار وکاربردآن در مدیریت8201308
201304-34848پول و ارز و بانکداري9201309
--34848حقوق بازرگانی10201310
--34848ومدیریتمبانی سازمان 11201311
-3481632مبانی و کاربرد کامپیوتر12201312
34848201308روشهاي تحقیق و ماخذ شناسی13201313

40جمع واحدها 

حسابداريتخصصی دوره کارشناسی رشته و : دروس اصلی چ
کد ردیف

تعداد نام درسدرس
واحد

جمع 
ساعت

ساعت 
نظري

ساعت 
پیشنیاز یا همزمانعملی

201308-134848پژوهش عملیاتی 1201314
201314-234848پژوهش عملیاتی 2201315
201304-34848مالیه عمومی وخط مشی دولتها3201316
201315-34848مدیریت تولید4201317
--146464اصول حسابداري 5201318
201318-246464حسابداري  اصول 6201319
201319-346464اصول حسابداري 7201320
201320-146464حسابداري میانه 8201321
201321-246464حسابداري میانه 9201322
201322-134848حسابداري پیشرفته 10201323
201323-234848حسابداري پیشرفته 11201324
201320-134848حسابداري صنعتی 12201325
201325-234848حسابداري صنعتی 13201326
201326-334848حسابداري صنعتی 14201327
201320-134848حسابرسی 15201328
201328-234848حسابرسی 16201329
201318-201332-46464حسابداري وحسابرسی دولتی17201330
201319-23232حسابداري مالیاتی18201331
201304-34848تنظیم و کنترل بودجه دولتی19201332
201320-201325-134848مدیریت مالی 20201333
201333-234848مدیریت مالی 21201334
102315-123232زبان  تخصصی 22201335
201335-223232زبان تخصصصی 23201336
201324-23232مباحث جاري در حسابداري24201337

7411841184جمع



مشخصات کلی رشته کارشناسی حسابداريمشخصات کلی رشته کارشناسی حسابداري  

سال اولنیمسال: اول

یف
واحد عملیواحد نظرينام درسکد درسرد

--آزمایشگاه زبان انگلیسی1
--آزمایشگاه کامپیوتر2111111
-14اصول حسابداري 3201318
-3ریاضیات پایه4201305
-3روانشناسی عمومی5201301
-3فارسی6102314
-3زبان خارجه7102315
-2اخالق اسالمی8102313

18جمع

اولسال نیمسال: دوم

یف
رد

واحد عملیواحد نظرينام درسکد درس

-24اصول حسابداري1201319
-13اصول علم اقتصاد 2201303
-3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت3201307
-3حقوق بازرگانی4201310
-2تفسیر موضوعی نهج البال غه5102309
1-1تربیت بدنی 6101304
-1اصول تنظیم خانواده7101316

17جمع

سال: دومنیمسال: سوم

یف
واحد عملینظريواحدنام درسکد درسرد

-3مبانی جامعه شناسی1201302
-3مبانی سازمان ومدیریت2201311
-23اصول علم اقتصاد 3201304
-34اصول حسابداري 4201320
-4آماروکاربرد آن در مدیریت5201308
-2)1اندیشه اسالمی(6102306

19جمع

سال:دومنیمسال:چهارم
یف

واحد عملیواحد نظرينام درسکد درسرد

-14حسابداري میانه 1201321
-13حسابداري صنعتی 2201325
-13حسابرسی 3201328
21مبانی و کاربرد کامپیوتر4201312
-3مالیه عمومی و خط مشی دولتها5201316
-12زبان تخصصی6201335
1-)2تربیت بدنی (7102310

19جمع
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سال: سومیمسال: پنجمن

یف
واحدعملیواحد نظرينام درسکد درسرد

-23حسابرسی 1201329
23حسابداري صنعتی 2201326
-24حسابداري میانه 3201322
-13پژوهش عملیاتی 4201314
-3روش تحقیق و ماخذ شناسی5201313
16جمع6

سال: سومنیمسال: ششم

یف
جمع ساعتتعداد واحدنام درسکد درسرد

-13حسابداري پیشرفته 1201323
-33حسابداري صنعتی 2201327
-23پژوهش عملیاتی 3201315
-13مدیریت مالی 4201333
-3اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی5201332
-22زبان تخصصی 6201336
17جمع7

سال:چهارمنیمسال: هفتم 

یف
رد

جمع ساعتتعداد واحدنام درسکد درس

-23حسابداري پیشرفته 1201324
-3پول وارز و بانکداري2201309
-23مدیریت مالی 3201334
-4حسابداري و حسابرسی دولتی4201330
-22اندیشه اسالمی 5
-3مدیریت تولید6201317
18جمع7

سال: چهارمهشتمنیمسال: 

یف
جمع ساعتواحد نظرينام درسکد درسرد

2مباحث جاري در حسابداري1201337
2حسابداري مالیاتی2201331
2انقالب اسالمی ایران3102307
2اسالمتاریخ تحلیلی صدر 4102308
3توسعه اقتصادي و برنامه ریزي5201306
11جمع6


