
بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري

موسسه آموزش عالی خزر (غیردولتی)
:حسابداريپیوستهکارشناسی نا تعریف و هدف رشته 

حسابداري یکی از دوره هاي تحصیلی آموزش عالی است و هدف از آن آموزش ویوسته پنا کارشناسی دوره
رفته باشد.کمینه هاي حسابداري صنعتی دولتی و مالی فرازر دم را دانش و مهارتهاي الزتربیت افرادي است که 

:برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته حسابداري
جمع کلدروس جبرانیدروس تخصصی اجباريدروس اصلی دروس پایهدروس عمومی

992329676

دروس عمومی:-الف

تعداد نام درسکد درسردیف
واحد

تعداد ساعت
یاز پیشن

جمععملینظري

-34-234)2اندیشه اسالمی (1102306

-34-234انقالب اسالمی ایران2102307

تاریخ فرهنگ و تمدن 3102308
-34-234اسالمی

-34-234تفسیر موضوعی قرآن4102309

-3434-1)2تربیت بدنی (5102310

913634170جمع

دروس پایه:-ب

تعداد واحدنام درسکد درسردیف
تعداد ساعت

پیشنیاز
جمععملینظري

51-351ریزي و توسعهبرنامه1201201

51-351آمار و احتماالت2201202

51-351ریاضی کاربردي3201203

153-9153جمع



دروس اصلی :-ج

تعداد ام درسنکد درسردیف
واحد

تعداد ساعت
پیشنیاز یا همزمان

جمععملینظري

2173451201203)1پژوهش عملیاتی (1201204

2173451201204)2پژوهش عملیاتی (2201205

3343468مدیریت تولید3201206

51-351)2مدیریت مالی(4201207

2173451تی حسابداريهاي اطالعاسیستم5201208

2173451201207سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار6201209

34-234مالیه عمومی7201210

34-234پول و ارز و بانکداري8201211

31796113کاربرد نرم افزارهاي رایانه اي در حسابداري9201212

34-234امورمالی بین المللی10201213
23272266538جمع

د) دروس تخصصی:

تعداد نام درسکد درسردیف
واحد

تعداد ساعت
و همنیازپیشنیاز 

جمععملینظري

68-468)2حسابداري میانه (1201214
3343468201214)1حسابداري پیشرفته (2201215
3343468201215)2حسابداري پیشرفته (3201216
34201216-234مباحث جاري در حسابداري4201217
3343468201214)3حسابداري صنعتی (5201218
3343468)2حسابداري دولتی (6201219
3343468201214)2حسابرسی (7201220
144144201216-3)2پروژه مالی (8201221
2173451)2زبان تخصصی (9201222
ترم آخر360360-3کارآموزي10201223

29289708997جمع

تذکر: دوروس جبرانی براي دانشجویانی ارائه می شود که داراي مدرك کاردانی در رشته اي غیر از حسابداري باشند.



کارشناسی ناپیوسته حسابداريتقویم آموزشی
نیمسال اول

نام درسکد درسفردی
تعداد نوع درس

واحد

پیش نیاز یا تعداد ساعت
همزمان عملینظري

2عمومی2معارف اسالمی1102306

3علوم پایهریاضی کاربردي2201203

3علوم پایهآمار و احتماالت3201202

2اصلیپول و ارز و بانکداري4201211

4تخصصی)2ري میانه(حسابدا5201214
2تخصصی)2(زبان تخصصی6201222

16-جمع

نیمسال دوم

یف
نام درسکد درسرد

تعداد نوع درس
واحد

پیش نیاز یا تعداد ساعت
همزمان عملینظري

2عمومیانقالب اسالمی و ریشه هاي آن1102307

3پایهو توسعهبرنامه ریزي 2201201

2201203اصلی1وهش عملیاتی پژ3201204
2اصلیالعاتی حسابداريطسیستمهاي ا4201208

3201214تخصصی)1(یشرفتهپحسابداري5201215
3201214تخصصی)3حسابداري صنعتی (6201218
3201214تخصصی)2(حسابرسی 7201220

18جمع

نیمسال سوم

یف
نام درسدرسکدرد

نوع
درس

تعداد 
واحد

پیش نیاز یا تعداد ساعت
همزمان عملینظري

2عمومیتاریخ اسالم1102308

1عمومی)2تربیت بدنی (2102310

2201204اصلی2وهش عملیاتی پژ3201205
3اصلی)2مدیریت مالی (4201207

2اصلیمالیه عمومی5201210

کاربرد نرم افزارهاي رایانه اي 6201212
حسابداري

3اصلی

3تخصصی)2(حسابداري دولتی 7201219

2201215تخصصی)2(یشرفتهپحسابداري8201216
19جمع

نیمسال چهارم

یف
نام درسکد درسرد

تعداد نوع درس
واحد

پیش نیاز یا تعداد ساعت
همزمان ملیعنظري

2عمومیمتون اسالمی1102309

3اصلیمدیریت تولید2201206

2201207اصلیداري در بورس اوراق بهادارگسرمایه 3201209
2اصلیامور مالی بین المللی4201213

2201216تخصصیحسابداريمباحث جاري در5201217
3201216تخصصی)2روزه مالی (پ6201221
ترم آخر3تخصصیکار آموز ي7201223

17جمع




