
                                                                                          زاًطىسُ ػلَم اًساًی گزٍُ آهَسضی

 (ػلوی واربززی  )        وارضٌاسی ًاپیَستِ حسابساری 

 

 

 

 

 زرٍط رضتِ

 تزم سَم تزم زٍم تزم اٍل
 پیطٌیاس ع ى ػٌَاى ًَع پیطٌیاس ع ى ػٌَاى ًَع پیطٌیاس ع ى ػٌَاى ًَع

 -  2 تارید تحلیلی صسر اسالم   -  3 آهار ٍاحتواالت   -  2 2اًسیطِ اسالهی  

 1پضٍّص ػولیاتی  1 1 2پضٍّص ػولیاتی   -  2 پَل ٍ ارس باًىساری   -  3 ریاضی واربززی  

 - 1 1 2سباى ترصصی   ریاضی واربززی  1 1 1پضٍّص ػولیاتی   -  2 هالیِ ػوَهی 

 -  3 بزًاهِ ریشی ٍ تَسؼِ   -  2 اًمالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى   -  3 2هسیزیت هالی  

سزهایِ گذاری زر بَرط   - 1 2 2حسابساری زٍلتی  

 اٍراق بْازار
 -  2 اهَر هالی بیي الولل  2هسیزیت هالی  1 1

 1حسابساری پیطزفتِ  1 2 2حسابساری پیطزفتِ   حسابساری هیاًِ  1 2 3حسابساری صٌؼتی   -  4 حسابساری هیاًِ  

 حسابساری هیاًِ 1 2  2حسابزسی   حسابساری هیاًِ 1 2 1حسابساری پیطزفتِ   - 1  2تزبیت بسًی  

  4 13   - 1 1 سیستن اطالػاتی حسابساری    2 16  

  17 جوغ ول  19 جوغ ول  18 جوغ ول

   تزم چْارم 

 

 بسوِ تؼالی
 

 ٍاصلِ اس ساسهاى هزوشی 13/3/89 هَرخ 96727/36 احتزاهاً ، ًظز بِ برطٌاهِ 

زاًطجَیاى زارای هسرن پایِ وارزاًی پیَستِ حسابساری ٍ وارزاًی زاًطگاُ 

جاهغ ػلوی واربززی ٍ وارزاًی ًاپیَستِ رضتِ ّای سیزهجوَػِ حسابساری اس 

ٍ وارزاًی ًاپیَستِ زر سایز رضتِ ... جولِ گزایطْای هالی ٍ حسابزسی ٍ هالیاتی ٍ 

 2حسابساری هیاًِ  زر  ٍاحس ًظزی4ػالٍُ بز زرٍط فَق هلشم بِ گذراًسى
 .طبك ًظز هسیز گزٍُ هی باضٌس 

 

 ٍاحس ،                       9 ٍاحس   ،                                  زرٍط پایِ 9زرٍط ػوَهی  پیطٌیاس ع ى ػٌَاى ًَع

  ٍاحس 29 ٍاحس ،                                   زرٍط ترصصی 23زرٍط اصلی 

  ٍاحس                                      4: زرٍط جبزاًی 

  ٍاحس74:                                       جوغ ول ٍاحس 

 

 
 : تَجِ 

 : زاًطجَیاًی وِ زر هماطغ پاییي تز زرٍط 

  (رُ  )ٍصایای اهام  .1

 زاًص ذاًَازُ  .2

 آهَسش لزآى وزین  .3

  .را گذراًسُ اًس ًیاسی بِ گذراًسى هجسز زرٍط فَق ًسارًس 

 بِ بؼس هلشم بِ گذراًسى زرط تارید فزٌّگ 1391زاًطجَیاى ٍرٍزی  .4

 . ٍاحس ًظزی  هی باضٌس 2ٍ توسى اسالم ٍ ایزاى بِ ارسش 
 

 -  2 تفسیز هَضَػی لزآى  

 - 1 2 هسیزیت تَلیس  

واربزز ًزم افشار رایاًِ ای زر  

 حسابساری 
1 2 - 

 تزم آذز 3  وارآهَسی  

  2حسابساری پیطزفتِ  3  2پزٍصُ هالی  

  (ّوٌیاس  )

هباحث جاری زر  

 حسابساری 

 2حسابساری پیطزفتِ   2

  7 9  

  16 جوغ ول

 

 

 
                    

                                                                                                                  



 گشیسُ ای اس ًىات ٍ همزرات آهَسضی 
 

 . ٍاحس بیطتز باضس 20 ٍاحس ووتز ٍ اس 12تؼساز ٍاحسّای اًترابی زر یه ًیوسال تحصیلی ًوی تَاًس اس  -1

 . ٍاحس زرسی بالی هاًسُ زاضتِ باضس هی تَاًس توام ٍاحسّای زرسی بالیواًسُ را زر  ًیوسال آذز اذذ ًوایس 24زر صَرتیىِ زاًطجَ بزای فزاغت اس تحصیل حساوثز  -2

 . ٍاحس است 7 ٍاحس است ٍبزای زاًطجَیاًی وِ زر تابستاى فارؽ التحصیل هی گززًس 6حساوثز ٍاحسّای اًترابی بزای زٍرُ تابستاى  -3

 ٍاحس زرسی را ًسارز زر غیز ایٌصَرت زرٍط اضافی اس طزف گزٍُ حذف ٍ ضْزیِ آى 14حك اًتراب بیص اس  ( باضس 12هیاًگیي ًوزات زر ًیوسال  ووتز اس  )زاًطجَیاًی وِ هطزٍط هی ضًَس  -4

 .زرٍط بزگطت ًوی ضَز  

زاًطجَیاى هلشم بِ رػایت پیطٌیاس ٍ ّوٌیاس زرٍط هی باضٌس زر غیز ایٌصَرت زرٍسی وِ پیطٌیاس آًْا رػایت ًطسُ است تَسط گزٍُ آهَسضی حذف ذَاّس ضس ٍزاًطجَ حك ّیچ گًَِ اػتزاضی  -5

 .ًرَاّس زاضت 

را حساوثز تا لبل اس اتوام هْلت حذف ٍاضافِ زر آى تزم اًجام زٌّس زر غیز ایٌصَرت زرٍسی اضافی تَسط گزٍُ آهَسضی  (حذف یا اضافِ )زاًطجَیاى هَظفٌس ولیِ تغییزات زر ٍاحس ّای زرسی  -6

 .حذف ٍضْزیِ پززاذتی هستزز ًرَاّس گززیس 

 .تزم تابستاى حذف ٍ اضافِ ًسارز ٍ زرٍط اذذ ضسُ ٍ ضْزیِ آى بزگطت زازُ ًرَاّس ضس لذا زاًطجَیاى زر ایي سهیٌِ هی بایس زلت بیطتزی فزهایٌس  -7

 

 

 

 

 

 زرٍط ػوَهی

 پیص ًیاس تؼساز ٍاحس ًام زرط

 - 2 2اًسیطِ اسالهی 

 - 2 اًمالب اسالهی ایزاى 

 - 2 تارید تحلیلی صسر اسالم 

 - 2 تفسیز هَضَػی لزآى 

 - ػولی1 2تزبیت بسًی 

  بِ بؼس91ٍرٍزی  2 تارید فزٌّگ توسى اسالهی ٍایزاى


