
درسدرس

ريکل
نظ

ملی
ريکلپیش نیاز ع
نظ

ملی
پیش نیاز ع

-4اصول حسابداري ( 1) 1-22آشنایی با منابع اسالمی1
اصول حسابداري (1)4اصول حسابداري ( 2) 2-22اندیشه اسالمی 21
اصول حسابداري (2)4اصول حسابداري ( 3) 3اندیشه اسالمی 221اندیشه اسالمی 32
-22اخالق اسالمی4
-22انقالب اسالمی5
اصول حسابداري (3)4حسابداري میانه ( 1) 1-22تاریخ و تمدن اسالمی6
حسابداري میانه (1)4حسابداري میانه ( 2) 2-33زبان فارسی7
حسابداري میانه (2)3حسابداري پیشرفته ( 1) 3-33زبان انگلیسی عمومی8
حسابداري پیشرفته (1)3حسابداري پیشرفته ( 2) 4-11تربیت بدنی 91

اصول حسابداري (3)3حسابداري صنعتی ( 1) 5-11تربیت بدنی 102
حسابداري صنعتی (1)3حسابداري صنعتی ( 2) 6-11جمعیت و تنظیم خانواده11

حسابداري صنعتی (2)3حسابداري صنعتی ( 3) 7

3حسابرسی ( 1) 8
حسابرسی (1)3حسابرسی ( 2) 339روانشناسی عمومی1

اصول حسابداري (1)4حسابداري و حسابرسی دولتی3310مبانی جامعه شناسی2
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

اصول حسابداري (2)2حسابداري مالیاتی3311اصول علم اقتصاد ( 1) 3
حقوق بازرگانی

مالیه عمومی3اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی12اصول علم اقتصاد یک33اصول علم اقتصاد(2)4

پژوهش عملیاتی دو 33توسعه اقتصادي و برنامه ریزي5
اصول حسابداري (3)3مدیریت مالی (1)13اصول علم اقتصاد دو

حسابداري صنعتی (1)
مدیریت مالی (1)3مدیریت مالی (2)3314ریاضیات کاربرد 1( ریاضیات پایه) 6

ریاضیات پایه33ریاضیات کاربرد 72
سال آخر2مباحث جاري در حسابداري16مقدمات آمار

ریاضیات پایه44آمار و کاربرد آن در مدیریت8
و 172مقدمات آمار ---2زبان خارجی 1

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت33پژوهش عملیاتی ( 1) 9
و 184آمار و کاربرد آن در مدیریت و 22زبان خارجی 3 زبان خارجی 1

حسابداري و حسابرسی دولتی2بررسی موارد خاص در حسابرسی19پژوهش عملیاتی یک33پژوهش عملیاتی ( 2) 10

اصول علم اقتصاد دو33پول و ارز و بانکداري11
یا سال سوم ارائه شود

مالیه عمومی و خط مشی12
اصول علم اقتصاد دو33مالی دولت ها

33حقوق تجارت( بازرگانی) 13
آمار و کاربرد آن در مدیریت33مدیریت تولید و عملیات14
33مبانی سازمان و مدیریت15
سال دوم ارائه شود431مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت16

ریاضیات پایه33روش هاي تحقیق و ماخذ شناسی17
مقدمات آمار

1)دروس عمومی

یف
نام درسرد

تعدادواحد

3)دروس پایه

دروس تخصصی (5

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
مقطع کارشناسی پیوسته صورت واحدهاي درسی رشته حسابداري –

4)دروس اصلی

یف
نام درسرد

تعدادواحد


