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 ترم دوم  ترم اول
 نیاز پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیاز پیش احد  تعداد و نوع درس نام درس کددرس

 5داري تئوري حساب 2 تخصصي 3تئوري حسابداري 353322  2 تخصصي 5تئوري حسابداري  353322

  2 پایه حسابداري مدیریت 353322  3 الزامي ختیاريا آماري تحلیل 353352

  2 پایه حسابداري بخش عمومي   353351  3 الزامي اختیاري پیشرفته  روش تحقیق 353352

  3 پایه حسابرسي پیشرفته 353321  3 الزامي اختیاري بررسي موارد خاص در حسابداري 353359
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 چهارمترم  ترم سوم

 نیاز پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیاز پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  1 - پایان نامه 353353  3 يتخصص داريمباحث جاري در حساب 353322

       3 پایه هاي اطالعاتي حسابداري سیستم 353352

       3 پایه گیري در مسائل مالي و سرمایه گذاري تصمیم 353351

       1 _ پایان نامه 353353
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 نكات قابل توجه : 

 خواهند بود. 2حسابرسيو  2پيشرفته ، حسابداري 3حسابداري صنعتيجبراني )به تشخيص گروه( موظف به گذراندن دروس  مرتبط نیمهدانشجويان داراي مدرك كارشناسي  -1

 خواهند بود. 1و حسابرسي 1، حسابداري ميانه 1حسابداري صنعتيجبراني )به تشخيص گروه( موظف به گذراندن دروس  غیرمرتبطدانشجويان داراي مدرك كارشناسي  -2

 با تشخيص گروه خواهد بود.، ديگربه همراه دروس جبراني اخذ همزمان دروس -3

 مي باشد.در ابتداي نيمسال دوم مربوط به پايان نامه م نمودن مقدمات به فراهدانشجو موظف  -4

تعيين شده و با تشخيص مدير گروه براي هر ورودي قابل تغيير بوده و دانشجويان  دروسي هستند كه توسط گروه از بين دروس اختياري مشخص شده از سوي وزارت علوم ،الزامي دروس انتخابي -5

 ي باشند.موظف به گذراندن آنها م

 ) بدون احتساب درس جبراني ( واحد ميباشد .14 و حداكثر  8حداقل واحدهاي انتخابي در هر ترم با احتساب واحدهاي جبراني  -6

   


