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»خزر محمودآبادغیر دولتی–مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی «

)مقطع کارشناسی پیوسته(حسابداري گرایش حسابرسیرشته لیست ترم بندي دروس

۱۳۷: (بدون احتساب آزمایشگاه کامپیوتر)تعداد واحد هاي درسی

18تعدا واحد :سومترم : 17:آزمایشگاه کامپیوتر)(بدون احتساب تعداد واحداول       ترم :

ف
نام درسردی

تعداد واحد
فپیشنیازکد درس

نام درسردی
تعداد واحد

پیشنیازکد درس
عملینظريعملینظري

2اصول212218-4)3اصول حسابداري(21221614-4)1اصول حسابداري(1

2ریاضی212206-4آمار و کاربرد آن در مدیریت15-3فارسی2

3
ریاضیات و کاربرد آن در 

212201-3مبانی سازمان و مدیریت21220416-3)1مدیریت(

1اقتصاد212203-3)2اصول علم اقتصاد(17-3زبان عمومی4

2اصول212231-2)1زبان تخصصی حسابداري(1121221318حقوق و مقررات مدنی5

اخالق اسالمی(مبانی و 6
212250-2حسابداري مالیاتی19-2مفاهیم)

حقوق 
بازرگانی 

2و اصول

2-آزمایشگاه کامپیوتر-

18جمع163جمع

19واحد : دتعداچهارم ترم : 18تعداد واحد: دوم ترم : 

ف
نام درسردی
تعداد واحد

فپیشنیازکد درس
نام درسردی

تعداد واحد
پیشنیازکد درس

عملینظريعملینظري
3اصول212219-4)1حسابداري میانه (120اصول212217-4)2اصول حسابداري(7

8
ریاضیات وکاربرد در 

3اصول212223-3)1حسابداري صنعتی(121ریاضی212205-3)2مدیریت (

3اصول212226-3)1حسابرسی(21221022-3حقوق بازرگانی9

21220223-3)1اصول علم اقتصاد(10
مالیه عمومی و خط مشی 

2اقتصاد212208-3دولتها

224تفسیر موضوعی نهج البالغه11
اصول تنظیم و کنترل بودجه 

2اقتصاد212228-3دولتی

)*مبداء و 1اندیشه اسالمی (125-)1تربیت بدنی(12
معاد*

2-

تربیت 1-)2تربیت بدنی(26-2جمعیت تنظیم خانواده13
)1بدنی(

181جمع171جمع



٢

»محمودآبادغیر دولتی –مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی 

)مقطع کارشناسی پیوسته(حسابداري گرایش حسابرسیرشته لیست ترم بندي دروس

18واحد :تعداهفتمترم : 18تعداد واحد:پنجمترم : 

ف
نام درسردی

تعداد واحد
فپیشنیازکد درس

نام درسردی
تعداد واحد

پیشنیازکد درس
عملینظريعملینظري

212222-3)2حسابداري پیشرفته (139میانه212220-4)2حسابداري میانه (27
پیشرفته

1

و 2میانه212248-3)3حسابرسی(140صنعتی212224-3)2حسابداري صنعتی(28
2حسابرسی

212227-3)2حسابرسی(29
حسابرسی

1دولتی212230-3)2حسابداري دولتی (141و میانه1

30
روش هاي تحقیق و مأخذ 

پژوهش212214-3مدیریت تولیدو عملیات 42آمار212215-3شناسی

حسابرسی سیستم هاي 43آمار212207-3پژوهش عملیاتی 31
حسابداري کامپیوتري

حسابرسی11212249
2

2اقتصاد11پول و ارز و بانکداري44-2تاریخ اسالم32

)نبوت 2اندیشه اسالمی(45
وامامت

1اندیشه-2

162جمع18جمع

13تعدا واحد : هشتم  ترم :16تعداد واحد: ششمترم : 

ف
نام درسردی
تعداد واحد

فپیشنیازکد درس
نام درسردی

تعداد واحد
پیشنیازکد درس

عملینظريعملینظري

1حسابرسی212233-2حسابرسی دولتی246میانه212221-3)1حسابداري پیشرفته(33
2و دولتی

و 1اصول212229-3)1حسابداري دولتی (34
پیشرفته212251-2مباحث جاري در حسابداري47بودجه

2

حسابرسی212252-2جاري در حسابرسیمباحث248صنعتی212225-3)3حسابداري صنعتی(35
3

مبانی و کاربرد کامپیوتر در 249صنعتی11212234)1مدیریت مالی (36
21212211مدیریت

37
زبان تخصصی 

1مالی11212253)2مدیریت مالی (150زبان212232-2)2حسابداري(

212212-3مبانی رفتار سازمانی38
مبانی 
-2انقالب اسالمی51سازمان

112جمع151جمع


