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جوععولینظزی
2202انذیطه اسالهی 1جوععولینظزی

202انمالة اسالهی ایزاى یب آضنبیی بب لبنوى اسبسی جوهوری اسالهی ایزاى2-112هذیزیت هبلی پیطزفته1
202تبریخ تحلیلی صذر اسالم یب تبریخ فزهنگ و توذى یب تبریخ اهبهت3-112حموق ببسرگبنی پیطزفته2
202تفسیز هوضوعی لزآى یب تفسیز هوضوعی نهج البالغه4-112کبربزد نزم افشراهبی حسببذاری پیطزفته3
1011ورسش 5هذیزیت هبلی پیطزفته202هببنی هذیزیت سزهبیه گذاری4
-112سیستن هبی اطالعبت حسببذاری5
(1)پضوهص عولیبتی 112(2)پضوهص عولیبتی 6
هببنی هذیزیت سزهبیه گذاری202ببسار پول و سزهبیه7
جوععولینظزیحموق ببسرگبنی پیطزفته202اخالق حزفه ای در تجبرت8
202ههبرت هبی هسئله یببی و تصوین گیزی1آهبر و کبربزد آى در حسببذاری112روش تحمیك در حسببذاری9
202هذیزیت هنببع انسبنی2کبربزد نزم افشارهبی حسببذاری پیطزفته112تجشیه و تحلیل وطزاحی سیستن10
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جوععولینظزی-202بورط کبالهبی فزهنگی و هنزی1
1112حسببذاری بهبی توبم ضذه 1هذیزیت هبلی پیطزفته1213حسببذاری خذهبت فزهنگی 2
213حسببذاری ضزکت هبی غیزسهبهی2-1213حسببذاری بهبی توبم ضذه تخصصی 3
213حسببذاری هوسسبت خذهبتی و ببسرگبنی3-202التصبد و فزهنگ4
......(دارنذگبى هذارن هعبدل کبردانی)کبرآفزینی 4-202آضنبیی بب ببسار کبالهبی فزهنگی و هنزی ایزاى و جهبى5
......(دارنذگبى هذارن هعبدل کبردانی)کبربزد فنبوری اطالعبت و ارتببطبت 15حسببذاری خذهبت فزهنگی 2213حسببذاری خذهبت فزهنگی6
-202سببى تخصصی7
1حسببذاری بهبی توبم ضذه تخصصی 2112حسببذاری بهبی توبم ضذه تخصصی8

-202ارسیببی کبال و خذهبت فزهنگی و هنزی9
-101تبلیغبت و ببساریببی فزهنگی و هنزی10
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دروط ههبرت هطتزن

( واحد جبرانی8+  واحد 70جمع کل واحدها )(حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری) سرفصل دروس دوره کارشناسی حسابداری
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دروط پبیه

پیص نیبستعذاد واحذنبم درطردیف
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دروط اصلی

5جوع
دروط عووهی

(اس ثبت نبم دانطجوتب پیص اس پبیبى نیوسبل اول)ابتذای دوره 

پبیبى نیوسبل دوم
پبیبى دوره
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دروط جبزانی

تعذاد واحذنبم درطردیف
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تعذاد واحذنبم درطردیف
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هوسش در هحیط کبرآدروط 
سهبى اجزاتعذاد واحذنبم درطردیف

در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز واحذ - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1: توضیحبت

اخذ - 3 ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ). واحذ می باشذ14انتخابی تزم، 

امکان ). اخذ دو درس اس گزوه معارف در هز تزم ممنوع می باشذ- 4. درس مهارت مشتزک در نیمسال اول ممنوع است

در نیمسال بعذی ) مشزوط بوده 12دانشجو  با معذل سیز - 5 (اخذ چنذ درس اس گزوه معارف در تزم آخز وجود دارد

در مقطع - 6. تزم دانشجو اخزاج خواهذ شذ2و در صورت مشزوط شذن  ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ14حذاکثز 

 واحذ جبزانی اخذ 6کارشناسی ناپیوسته در صورتی که رشته با رشته مقطع کاردانی غیز مزتبط باشذ دانشجو می بایست 
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