
واحدترم اول - پیشنیاز مربوطه عنوان درس
4-------------------------------------------------------اصول حسابداري 1

3--------------------------------------------------------اقتصاد خرد
3--------------------------------------------------------ریاضیات کاربردي 1

3--------------------------------------------------------رفتار سازمانی
3--------------------------------------------------------حقوق تجارت

2--------------------------------------------------------اندیشه اسالمی 1
1--------------------------------------------------------تربیت بدنی 1

19

واحدترم دوم - پیشنیاز مربوطه عنوان درس
4اصول حسابداري 1اصول حسابداري 2

3اقتصاد خرداقتصاد کالن
3ریاضیات کاربردي 1ریاضیات کاربردي 2

2--------------------------------------------------------آمار و کاربردي 1
2حقوق تجارتمکاتبات تجاري و گزارش نویسی

3--------------------------------------------------------تحقیق در عملیات
2--------------------------------------------------------دروس عمومی-گروه اخالق اسالمی

19

واحدترم سوم- پیشنیاز مربوطه عنوان درس
4اصول حسابداري 2حسابداري میانه 1

2اصول حسابداري 2 و  حقوق تجارت مالیاتی 1
2اقتصاد کالنمالیه عمومی و خط مشی مالی دولت

2آمار و کاربردي 1آمار و کاربردي 2
3اصول حسابداري 2بهایابی 1

3--------------------------------------------------------زبان خارجی عمومی
2--------------------------------------------------------دانش  خانواده و جمعیت

2--------------------------------------------------------دروس عمومی - گروه انقالب اسالمی
20

واحدترم چهارم - پیشنیاز مربوطهعنوان درس
4حسابداري میانه 1حسابداري میانه 2

3بهایابی 1بهایابی 2
3حسابداري میانه 1کنترلهاي داخلی و نظام راهبري شرکتی
2مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتاصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

2 مالیاتی 1مالیاتی 2
3اصول حسابداري 2مالی 1
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2حسابداري میانه 1 و بهایابی 1زبان تخصصی 1
19

واحدترم پنجم - پیشنیاز مربوطهعنوان درس
3حسابداري میانه 2حسابداري پیشرفته 1

3بهایابی 2مبانی حسابداري مدیریت
3کنترلهاي داخلی و نظام راهبري شرکتی اصول حسابرسی 1

3اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتمبانی حسابداري بخش عمومی
2زبان تخصصی 1زبان تخصصی 2

3 مالی 1 مالی 2
2--------------------------------------------------------دروس عمومی - گروه تاریخ و تمدن اسالمی

19جمع

واحدترم ششم - پیشنیاز مربوطه عنوان درس
3حسابداري پیشرفته 1حسابداري پیشرفته 2

3مبانی حسابداري بخش عمومی و کنترلهاي داخلی و نظام راهبري شرکتیحسابداري و حسابرسی بخش عمومی
3 اصول حسابرسی 1 اصول حسابرسی 2

2حسابداري پیشرفته 1- بهایابی 2حسابداري موارد خاص
2مالی 2مدیریت سرمایه گذاري

2آمار کاربردي 2روش تحقیق
3اقتصاد کالنپول و ارز و بانکداري

2دروس عمومی - گروه آشنایی با منابع اسالمی
20جمع

واحدترم هفتم -  پیشنیاز مربوطه عنوان درس
2مدیریت سرمایه گذاري - مبانی حسابداري مدیریتحسابداري ابزار و عقود مالی اسالمی

3پول و ارز و بانکداريبازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسالمی
3آمار کاربردي 2 - اصول حسابداري 2نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري
2-دروس عمومی - گروه مبانی نظري اسالم

2-روان شناسی سازمانی
1تربیت بدنی 2

3فارسی عمومی
16
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