
  مقطع کارشناسی –عناوین و کد دروس رشته حسابداري

کد 

  درس

  کد کامپیوتري   پیش نیاز   واحد  نام درس 

  )واحد  21( دروس عمومی و معارف اسالمی  –الف 

واحد از بین دروس اعالم شده در جدول دروس معارف اسالمی و  12گذراندن  12 دروس عمومی معارف اسالمی  --- 

 .باشد خانواده اجباري می دانشنیز درس 

  907  ـــ  3  فارسی   07

  908  زبان پیش دانشگاهی  3  زبان خارجی  08

  909  ــــ  1  1تربیت بدنی   09

  910  1تربیت بدنی   1  2تربیت بدنی   10

  )واحد  52( دروس پایه  –ب 

  111101  ــــ  3   1اصول علم اقتصاد   11

 111102  1اصول علم اقتصاد  3   2اصول علم اقتصاد   12
 112103  دانشگاهی ریاضی پیش  3  ریاضیات پایه و مقدمات آمار   13
 112104  ریاضیات پایه و مقدمات آمار  3  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت    14
 112105  ریاضیات پایه و مقدمات آمار  4  آمار و کاربرد آن در مدیریت   15
 112106  2اقتصاداصول علم   3  مالیه عمومی وخط مشی مالی دولتها   16
 112107  ــــ  3  )تجارت(حقوق بازرگانی    17
 112108  ــــ  3  کامپیوتر در مدیریت کاربرد مبانی و   18
 112109  2اصول علم اقتصاد  3  توسعه اقتصادي و برنامه ریزي   19
  112110  ــــ  3  مبانی سازمان و مدیریت  20

 و آمار- مدیریت و کاربرد آن در ریاضیات   3  1پژوهش عملیاتی   21

  کاربردآن در مدیریت 

112111  

  112112  1پژوهش عملیاتی   3   2پژوهش عملیاتی   22

  112113  2اصول علم اقتصاد  3  پول و ارز و بانکداري   23

  112114  آمار و کاربرد آن در مدیریت  3  مدیریت تولید  24

  112115  ــــ  3  مبانی جامعه شناسی  25

  112116  ــــ  3  روانشناسی عمومی   26

  112117  ریاضیات پایه و مقدمات آمار  3  روشهاي تحقیق و ماخذ شناسی  27

  )واحد 62(دروس اصلی و تخصصی –پ 

 112120  ــــ  4  1اصول حسابداري   31
 112121  1اصول حسابداري  4  2اصول حسابداري   32
 112122  2اصول حسابداري  4   3اصول حسابداري   33
 112123  3حسابداري اصول  4  1حسابداري میانه   34
  112124  1حسابداري میانه  4  2حسابداري میانه   35

 112125  3اصول حسابداري  3   1حسابرسی   36
  112126  1حسابرسی  3  2حسابرسی   37



  112127  مالیه عمومی وخط مشی مالی دولتها  3  اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی  38

اصول تنظیم و کنترل بودجه  - 1حسابدارياصول   4  حسابداري و حسابرسی دولتی   39

  دولتی

112128  

  112129  3اصول حسابداري  3   1حسابداري صنعتی   40

  112130  1حسابداري صنعتی  3  2حسابداري صنعتی  41

  112131  2حسابداري صنعتی  3  3حسابداري صنعتی  42

  112132  1حسابداري میانه  3  1حسابداري پیشرفته   43

  112133  1حسابداري پیشرفته   3  2حسابداري پیشرفته   44

  112134  حقوق بازرگانی  - 2اصول حسابداري  2  حسابداري مالیاتی  45

  112135  1حسابداري صنعتی  3  1مدیریت مالی   46

  112136  1مدیریت مالی   3  2مدیریت مالی   47

  112137  1همنیاز با حسابداري پیشرفته   2  مباحث جاري در حسابداري  48

  112138  زبان خارجی  2  1زبان تخصصی   49

  112139  1زبان تخصصی   2  2زبان تخصصی   50

  )واحد 2(دروس اختیاري  - ج

  927  ------   2  آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس  51

، زبان پیش ) 100001  کامپیوتريبا کد ( دانشجویان رشته حسابداري موظف به گذراندن درس ریاضیات پیش دانشگاهی  �

 .  می باشد )  100003با کد کامپییوتري (و آزمایشگاه کامپیوتر  ) 100002با کد کامپیوتري  (دانشگاهی 
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