
عملینظریعملینظری

 و اصول تنظیم بودجه2اصول حسابداری تخصصی-3مبانی حسابداری بخش عمومی-پایه-3رفتار سازمانی

-پایه-2(1)آمار کاربردی 
کنترل های داخلی و نظام راهبری 

شرکتی
(1)حسابداری میانه تخصصی-3

(2)حسابداری میانه تخصصی-3(1)حسابداری پیشرفته -تخصصی-4(1)اصول حسابداری 

(1)تربیت بدنی عمومی1-1ورزش -پایه-3اقتصاد خرد

 و حقوق تجارت2اصول حسابداری تخصصی-12مالیاتی -عمومی-3فارسی عمومی

1 و بهایابی 1حسابداری میانه تخصصی-2(1)زبان تخصصی -عمومی-11زبان مقدماتی 

2بهایابی تخصصی-3مبانی حسابداری مدیریت-پایه-3(1)ریاضی کاربردی 

1مالی پایه-23مالی جمع واحدها

جمع واحدها

عملینظری

عملینظری(1)ریاضی کاربردی پایه-3(2)ریاضی کاربردی 

کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتیتخصصی-3(1)اصول حسابرسی (1)آمار کاربردی پایه-2(2)آمار کاربردی 

2حسابداری میانه تخصصی-3(2)حسابداری پیشرفته (1)اصول حسابداری تخصصی-4(2)اصول حسابداری 

تخصصی-3حسابداری و حسابرسی بخش عمومیاقتصاد خردپایه-3اقتصاد کالن
مبانی حسابداری بخش عمومی و کنترل های 

داخلی و نظام راهبری شرکتی
2مالی تخصصی-2مدیریت سرمایه گذاری-پایه-3حقوق تجارت

(1)زبان تخصصی تخصصی-2(2)زبان تخصصی -پایه-2روانشناسی سازمانی

2 و اصول حسابداری 2آمار کاربردی پایه-3نرم افزارهای کاربردی در حسابداری1زبان مقدماتی عمومی-21زبان مقدماتی 

1مالیاتی تخصصی-22مالیاتی -عمومی-2انقالب اسالمی

-عمومی-2تاریخ تحلیلی صدر اسالمجمع واحدها

جمع واحدها

تعداد عملینظری

عملینظری-عمومی1-(1)تربیت بدنی 

(1)اصول حسابرسی تخصصی-3(2)اصول حسابرسی -عمومی-12اندیشه اسالمی 

تخصصی-2حسابداری ابزار و عقود مالی اسالمیاقتصاد کالنپایه-3پول و ارز و بانکداری
مدیریت سرمایه گذاری و مبانی حسابداری 

مدیریت

2 و بهایابی 1حسابداری پیشرفته تخصصی-2حسابداری موارد خاص(2)اصول حسابداری تخصصی-4(1)حسابداری میانه 

(2)اصول حسابداری تخصصی-13بهایابی 
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی 

اسالمی
پول و ارز و بانکداریپایه-3

حقوق تجارتپایه-2مکاتبات تجاری و گزارش نویسی(2)آمار کاربردی پایه-2روش تحقیق

مالیه عمومی و تنظیم 

خط مشی مالی دولت
-عمومی-2دانش خانواده و جمعیتاقتصاد کالنپایه-2

-عمومی-2اخالق اسالمی2زبان مقدماتی عمومی-31زبان مقدماتی 

-عمومی22اندیشه اسالمی -عمومی2آشنایی با دفاع مقدس

جمع واحدهاجمع واحدها

عملینظری

اصول و تنظیم کنترل بودجه 

دولت
پایه-2

مالیه عمومی و تنظیم 

خط مشی مالی دولت

50-پایه-3تحقیق در عملیات

24-عمومی-2تفسیر موضوعی قرآن
60(2)اصول حسابداری پایه-3(1) مالی 

137(1)حسابداری میانه تخصصی-4(2)حسابداری میانه 
1134بهایابی تخصصی-23بهایابی 

-عمومی-3زبان خارجی عمومی

جمع واحدها

پیش نیاز

19

نیمسال دوم

نام درس

نام درس
تعداد واحد

نام درسپیش نیاز
تعداد واحد

20

20

تعداد واحد

20

20

نیمسال سوم

نام درس
تعداد واحد

پیش نیاز
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نوع درسنوع درس

نوع درس

نوع درس

تعداد واحد
پیش نیازنوع درسنام درس

نیمسال ششم

نیمسال هفتم

تعداد واحد
پیش نیاز

20

نیمسال پنجمنیمسال اول

پیش نیازنوع درس نام درس

پیش نیازنوع درس نام درس

نیمسال چهارم

18

جمع واحدها پایه 

جمع واحدها عمومی

جمع واحدها تخصصی

جمع واحدها

جمع واحدهای موثر 


