
 

 داًطکذُ ػلَم اًساًی                                                                    

 (حسابذاری)گزٍُ آهَسضی کارداًی ًاپیَستِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را بگذراًٌذ   (رياضی ، سباى  ٍ فارسی  )درٍس پیص  ًبايذ بِ بؼذ  92ٍرٍدی ّای :  لابل تَجِ داًطجَياى گزاهی 

 

 

 درٍس رضتِ

 تزم سَم تزم دٍم تزم اٍل

 پیطٌیاس ٍاحذ ػٌَاى ًَع پیطٌیاس ٍاحذ ػٌَاى ًَع پیطٌیاس ع ى ػٌَاى ًَع

 (2)اصول حسابداری  4 (3)اصَل حسابذاری  اصلی   (1)اصول حسابداری  4  (2)اصَل حسابذاری  اصلی  - - 4 1اصَل حسابذاری  اصلی

 (1)اصول حسابداری  3 حسابذاری دٍلتی اصلی فارسی پیش دانشگاهی 3 فارسی ػوَهی  عمومی - - 2 فارسی پیص داًطگاّی پیش

 - 2 (اخالق کاربزدی  )آئیي سًذگی  عمومی زبان پیش دانشگاهی  3 سباى خارجی عمومی - - 2 سباى پیص داًطگاّی  پیش

رياضیات ٍ کاربزد آى در  پایه ریاضی پیش دانشگاهی  3 رياضیات پايِ پایه  - - 2 رياضی پیص داًطگاّی  پیش

 هذيزيت

 ریاضیات پایه 3

 ریاضیات پایه 4 آهار ٍ کاربزد آى در هذيزيت پایه - 2 (1)اًذيطِ اسالهی  عمومی - - 3 هباًی ساسهاى ٍ هذيزيت  پایه 

 - 1 (رُ  )ٍصايای اهام  عمومی (1)اصول علم اقتصاد  3 (2)اصَل ػلن التصاد  پایه - - 3 حمَق باسرگاًی پایه

  (2 )اصول علم اقتصاد  3 هالیِ ػوَهی ٍ خط هطی دٍلتْا پایه - 2 داًص خاًَادُ  عمومی - - 3 1اصَل ػلن التصاد  پایه

 - 1 آهَسش لزآى کزين عمومی     - 1 - (1)تزبیت بذًی  عمومی

   تزم چْارم 

 پیطٌیاس ٍاحذ ػٌَاى ًَع

 
 

  ٍاحذ   ،                15درٍس ػوَهی 

  ٍاحذ ،         28 درٍس پايِ 

  ٍاحذ ،                      32 درٍس اصلی 

  ٍاحذ81:  جوغ کل ٍاحذ 
 

 

  (3)اصول حسابداری  3 1حسابذاری صٌؼتی  اصلی 

  (3)اصول حسابداری  4 (1 )حسابذاری هیاًِ  اصلی

  (3)اصول حسابداری  3 (1)حسابزسی  اصلی 

 زبان خارجی 2 سباى تخصصی اصلی

 (2)اصول علم اقتصاد  3 پَل ٍ ارس ٍ باًکذاری پایه

 اصَل تٌظین ٍ کٌتزل   اصلی 

  بَدجِ دٍلتی

 مالیه عمومی و  2

 خط مشی دولتها

 1حسابداری صنعتی  3 2حسابذاری صٌؼتی  اصلی

 

 

 
                    

                                                                                                                  



 

 

 گشيذُ ای اس ًکات ٍ همزرات آهَسضی 
 

 . ٍاحذ بیطتز باضذ 20 ٍاحذ کوتز ٍ اس 12تؼذاد ٍاحذّای اًتخابی در يک ًیوسال تحصیلی ًوی تَاًذ اس  -1

 . ٍاحذ درسی بالی هاًذُ داضتِ باضذ هی تَاًذ توام ٍاحذّای درسی بالیواًذُ را در  ًیوسال آخز اخذ ًوايذ 24در صَرتیکِ داًطجَ بزای فزاغت اس تحصیل حذاکثز  -2

 ٍاحذ درسی را ًذارد در غیز ايٌصَرت درٍس اضافی اس طزف گزٍُ حذف ٍ 14حك اًتخاب بیص اس  ( باضذ 12هیاًگیي ًوزات در ًیوسال  کوتز اس  )داًطجَياًی کِ هطزٍط هی ضًَذ  -3

 .ضْزيِ آى درٍس بزگطت ًوی ضَد  

داًطجَياى هلشم بِ رػايت پیطٌیاس ٍ ّوٌیاس درٍس هی باضٌذ در غیز ايٌصَرت درٍسی کِ پیطٌیاس آًْا رػايت ًطذُ است تَسط گزٍُ آهَسضی حذف خَاّذ ضذ ٍداًطجَ حك ّیچ  -4

 .گًَِ اػتزاضی ًخَاّذ داضت 

را حذاکثز تا لبل اس اتوام هْلت حذف ٍاضافِ در آى تزم اًجام دٌّذ در غیز ايٌصَرت درٍسی اضافی تَسط  (حذف يا اضافِ )داًطجَياى هَظفٌذ کلیِ تغییزات در ٍاحذ ّای درسی  -5

 .گزٍُ آهَسضی حذف ٍضْزيِ پزداختی هستزد ًخَاّذ گزديذ 

 .را حذاکثز تا پاياى تزم دٍم تحصیل خَد اخذ ٍ بگذراًٌذ (هطابك کارًاهِ آسهَى )داًطجَياى هَظفٌذ کلیِ درٍس پیص داًطگاّی  -6

 .تزم تابستاى حذف ٍ اضافِ ًذارد ٍ درٍس اخذ ضذُ ٍ ضْزيِ آى بزگطت دادُ ًخَاّذ ضذ لذا داًطجَياى در ايي سهیٌِ هی بايذ دلت بیطتزی فزهايٌذ  -7

 

 

 

 

 درٍس ػوَهی

 تؼذاد ٍاحذ ًام درس

 2 1اًذيطِ اسالهی 

 2 آئیي سًذگی 

 2 داًص خاًَادُ 

  ػولی1  1تزبیت بذًی 

 3 فارسی ػوَهی 

 3 سباى خارجی ػوَهی 

 1 ٍصايای اهام 

 1 آهَسش لزآى 


