
    عناوین و کد دروس رشته حسابداري مقطع کاردانی پیوسته

  کد کامپیوتري   پیش نیاز   واحد  نام درس   کد درس

)واحد  13( دروس عمومی و معارف اسالمی  –الف 

  911  ــــ  2  1اندیشه اسالمی   01

 905  2 دانش خانواده 05

 916 ــــ 2 ) مبانی و مفاهیم( اخالق اسالمی  06

 907 ـــ 3 فارسی  07

 928 زبان پیش دانشگاهی 3 زبان خارجی 08

 909 ــــ 1 1تربیت بدنی  09

  ) واحد  9( دروس پایه  –ب 

  111401  ریاضی پیش دانشگاهی   3  1ریاضیات عمومی   11

 111402  1ریاضی عمومی   3  2ریاضیات عمومی   12

 111403  ــــ  3  روشهاي آماري   13

  )واحد 53(دروس اصلی و تخصصی –پ 

 111405  ــــ  2  کلیات حقوق   21

 111406  کلیات حقوق   2  حقوق تجارت   22

 111407  همنیاز حسابداري مالی   3  مدیریت مالی  23

 111408  ــــ  3  اقتصاد خرد  24

  111409  زبان خارجی  2  زبان فنی  25

 111410  اقتصاد خرد  3  اقتصاد کالن   26

  111411  ــــ  2  سازمانسرپرستی   27

  111412  ــــ  2  اصول تنظیم و کنترل بودجه   28

  111413  2ز حسابداري شرکتهااهمنی  2  2کاربرد کامپیوتر در حسابداري   29

  111414   2کاربرد کامپیوتر در حسابداري   2  3کاربرد کامپیوتر در حسابداري   30

  111415  ــــ  3  1حسابداري صنعتی   31

  111416  1حسابداري صنعتی   3  2صنعتی حسابداري   32

  111417  کلیات حقوق  2  حسابداري مالیاتی   33

  111418  همنیاز با کلیات حقوق  3   1حسابداري شرکتها   34

  111419  1حسابداري شرکتها   3  2حسابداري شرکتها   35

  111420  2حسابداري شرکتها  3   1 حسابرسی  36

  111421  کنترل بودجه  3  1حسابداري دولتی   37

  111422  2حسابداري شرکتها  3  حسابداري مالی   38



کلیه واحدهاي  پس از گذراندن  2  کارآموزي   39

  تخصصی

111423  

  111424  ــــ  2  کارآفرینی و پروژه  40

  111425  حسابداري مالی همنیاز   1  پروژه مالی  41

  )واحد2(يدروس اختیار - ج

  927  ــــ  2  آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس  42

،  زبان پیش ) 100008  کامپیوتريبا کد ( دانشجویان رشته حسابداري موظف به گذراندن درس ریاضیات پیش دانشگاهی  �

 .  می باشد  ) 100002با کد کامپیوتري  (دانشگاهی 
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