
                                                 دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                         واحد( 72عوجمم)

 (0011مهر  )ويرايش                                                           و بعد از آن ( 0011)ورودی مهر   یحسابدارعلمي کاربرد ی کارشناسي ناپيوسته  رشته                                                                    گروه مهندسي صنايع
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 نياز دروس پيش واحدتعداد  نوع درس نام درس کد درس نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس کددرس

  2 تخصصی تنظیم و کنترل بودجه دولتی 442299  3 تخصصی اقتصاد کالن 442299

  2 تخصصی بازار پول و سرمایه 442299  3 صیتخص حسابداری مدیریت 442293

  3 تخصصی 1حسابداری مالی پیشرفته  442299  2 تخصصی زبان تخصصی 442299

  3 پایه آمار و احتماالت 442239  3 پایه ریاضی کاربردی 423919

  2 تخصصی -اختیاری  سیستم مالی شرکتها 442294  3 تخصصی 1حسابرسی  442292

 1حسابرسی  3 تخصصی 2حسابرسی  442299  2 اصلی ریت کسب و کارمدی 112294

  2 عمومی 2اندیشه اسالمی  931912
  2 عمومی آشنایی با قانون اساسی 931932

  1 عمومی 1ورزش  429992

 واحد 01جمع   واحد 01جمع  
  

 ترم چهارم ترم سوم
 نياز دروس پيش واحدتعداد  نوع درس نام درس کد درس نياز دروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 2حسابداری مالی پیشرفته  442291
 تخصصی

 2حسابداری بخش عمومی  442299 1حسابداری مالی پیشرفته  3
 تخصصی

3 
حسابداری بخش 

 1عمومی 

 - 2 تخصصی عقود اسالمیحسابداری ابزار و  112299 - 2 تخصصی مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 442292

 1حسابداری بخش عمومی  442293
 تخصصی

3 
تنظیم و کنترل 

 بودجه دولتی
 2مالی  442299

 تخصصی
3 - 

 2حسابرسی  2 تخصصی حسابرسی داخلی 442294 ریاضی کاربردی 2 تخصصی تحقیق در عملیات 442299

 - 2 تخصصی -اختیاری  سابداری موارد خاصح 442299  3 تخصصی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 442299

 - 2 تخصصی -اختیاری  حسابداری صندوق سرمایه گذاری 442291  3 تخصصی مباحث جاری در حسابداری 442299

 واحد 99گذراندن  2 عملی کارآموزی 442292  2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن 931991
     

  2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن  931991
     
 واحد 01جمع   واحد 01جمع  

         :توجه 
 نيمسال تحصيلي است. 5الف(حداکثر طول دوره تحصيلي برای کليه دانشجويان         
 ب(کليه دانشجويان موظفند دروس مندرج در اين جدول را اخذ و بگذرانند.)بدون توجه به دروس گذرانده در دوره کارداني(         
    واحد ( 3) 0مالي  - واحد (3)بهايابي  -  واحد(0)ميانه  یحسابدارج(دانشجوياني که رشته کارداني آنها غير از حسابداری است،موظفند عالوه بر دروس جدول دروس را نيز به عنوان پيش نياز بگذرانند.          

      


