
 

 حسابداری کارشناسی پیوستهچارت 

 

 

 نوع درس پیش نیاز نظری   عملی  نام درس

 پایه ---  3  ریاضیات پیش

 پایه ---  3  اقتصاد خرد

 تخصصی ---  4  1اصول حسابداری

 پایه --- 1 2    حقوق بازرگانی

 پایه ---  3  مبانی سازمان مدیریت

 

 

 نوع درس پیش نیاز  عملی     نظری    نام درس

 پایه اقتصاد خرد  3  اقتصاد کالن

ریاضیات و کاربرد آن در 

 1مدیریت

 پایه ریاضی پیش  3 

 تخصصی 1اصول حسابداری  4  2اصول حسابداری

 پایه ---  3  مالیه عمومی و خط مشی دولتها      

 پایه ---  3  روانشاسی عمومی

 

 

 نوع درس پیش نیاز  ملیعنظری    نام درس

ریاضیات و کاربرد آن در 

 2مدیریت

 پایه 1ریاضیات    3 

 پایه 1ریاضیات    4  آمار و کاربردآن در مدیریت

 تخصصی 2اصول حسابداری   4  3اصول حسابداری 

 پایه اقتصاد کالن  1 1  پول و ارز بانکداری

 تخصصی 2اصول حسابداری   3  1حسابداری صنعتی

 

 

 نوع درس نیازپیش   نظری عملی    نام درس

 تخصصی زبان عمومی   2  1زبان تخصصی

 تخصصی وحقوق بازرگانی2اصول  1 1  حسابداری مالیاتی

 تخصصی 3اصول حسابداری    3  1حسابرسی

 پایه آمار و کاربردآن در مدیریت   3  ولیدتمدیریت 

 1حسابداری دولتی 

 
 تخصصی 1اصول حسابداری   3 

 

 

 نوع درس نیاز پیش  نظری عملی  نام درس

 تخصصی 3اصول حسابداری   4  1حسابداری میانه 

 تخصصی مالیه عمومی   3  اصول و تنظیم کنترل بودجه ای

 تخصصی 1حسابداری صنعتی  1   1  1مدیریت مالی

 تخصصی 1حسابداری صنعتی   3  2حسابداری صنعتی

 تخصصی ریاضیات و آمار   3  1پژوهش عملیاتی 

 

 



 

 

 

 

 

 نوع درس پیش نیاز  نظری عملی    نام درس

 تخصصی 2میانه   3  1حسابداری پیشرفته

 پایه 2مدیریت مالی   3  توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

 تخصصی 1پژوهش عملیاتی   3  2پژوهش عملیاتی

 تخصصی 1حسابداری پیشرفته   3  2حسابداری دولتی

 تخصصی میانهحسابداری    3  2حسابرسی

 

 

 نوع درس پیش نیاز  نظری عملی  نام درس

 تخصصی 2همنیاز با پیشرفته   2  مباحث جاری

 پایه ----   3  روشهای تحقیق و ماخذشناسی

 تخصصی 1حسابداری پیشرفته   3  2حسابداری پیشرفته

 تخصصی 1مدیریت مالی   1 1  2مدیریت مالی

 

 دروس عمومی:

 تعداد واحد نام درس

 3 فارسی عمومی

 3 زبان خارجی

 2 اخالق اسالمی

 2 تاریخ اسالم

 2 انقالب اسالمی

 2 تفسیر موضوعی قران

 2 1معارف اسالمی 

 2 2معارف اسالمی

 1 1تربیت بدنی

 1 2تربیت بدنی

 2 فارسی پیش

 2 زبان پیش

 2 دانش خانواده

 2 دفاع مقدس

 

 واحد 82              : دروس عمومی

 واحد24              دروس پایه:    

 واحد 47: و اصلی  دروس تخصصی

 144مجموع دروس              

 

 نوع درس پیش نیاز  نظری  عملی   نام درس

 تخصصی 1زبان تخصصی   2  2زبان تخصصی 

 تخصصی 1حسابداری میانه   4  2حسابداری میانه 

 اصلی آمارو کاربرد آن در مدیریت   3  مدیریت تولید

 تخصصی 2حسابداری صنعتی   3  3حسابداری صنعتی 

مبانی و کاریرد کامپیوتر در 

 مدیریت

 تخصصی ---  1 2 

    


