
 ؟ظرفیت:      تکه:گرو       501رشته: کد       کارشناسیمقطع:      1 ترم:         99مهر:ورودي         حسابداري خدمات و آثار فرهنگی رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1  خانمحمدي ... ...  ...

  2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداري  1  1  جوادي  سه شنبه  18-16  ...

 1پژوهش عملیاتی 1 1 جوادي چهارشنبه 20-18  ...

 مدیریت مالی پیشرفته 1 1 جعفري دوشنبه 16-18 502مشترك با  ...

 حقوق بازرگانی پیشرفته 1 1 حسنی دوشنبه 14-16 502مشترك با  ...

 سیستم هاي اطالعات حسابداري 1 1 جعفري دوشنبه 18-20 502مشترك با  ...

 کاربرد نرم افزارهاي حسابداري پیشرفته 1 1  شنبه 16-18 502مشترك با  ...

 1ورزش 0 1 به دلخواه  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

  (جبرانی) 1حسابداري بهاي تمام شده  1 1        ...

  جمع واحدها:  2+16 



 7؟+ظرفیت:     تکگروه:      502کد رشته:      کارشناسیمقطع:     2ترم:        98بهمنورودي:        حسابداري خدمات و آثار فرهنگی تحصیلی:رشته 

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 آمار و کاربرد آن در حسابداري 2 0 آریان مهر  شنبه 18-20  2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداري

 2پژوهش عملیاتی 1 1 آریان مهر شنبه 14-16  1پژوهش عملیاتی

 مدیریت مالی پیشرفته 1 1 جعفري دوشنبه 18-16  ...

 حقوق بازرگانی پیشرفته 1 1 حسنی دوشنبه 16-14  ...

 حسابداريسیستم هاي اطالعات  1 1 جعفري دوشنبه 20-18  ...

 کاربرد نرم افزارهاي حسابداري پیشرفته 1 1  شنبه 18-16  ...

 1کارورزي 0 2 جعفري ... ...  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18 



 30ظرفیت:     تکگروه:      503کد رشته:      کارشناسیمقطع:     3ترم:        98مهرورودي:        حسابداري خدمات و آثار فرهنگی رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 مبانی مدیریت سرمایه گذاري 2 0 شفیع زاده شنبه 14-16  مدیریت مالی پیشرفته

 اخالق حرفه اي در تجارت 2 0 سلمان سه شنبه 18-20  پیشرفتهحقوق بازرگانی 

 روش تحقیق در حسابداري 1 1 سلمان سه شنبه 16-18  آمار و کاربرد آن در حسابداري

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 1 1 ایجی  شنبه 16-18  کاربرد نرم افزارهاي حسابداري پیشرفته

 1حسابداري خدمات فرهنگی 1 1 اتحادفر چهارشنبه 15-18  مدیریت مالی پیشرفته

 زبان تخصصی 2 0 اتحادفر چهارشنبه 20-18  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  17  



  20ظرفیت:  A      گروه:      504کد رشته:      کارشناسیمقطع:     4ترم:        97بهمنورودي:        حسابداري خدمات و آثار فرهنگی رشته تحصیلی:
 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 بازار پول و سرمایه 2 0 ویلکی پنجشنبه 14-16  مدیریت سرمایه گذاريمبانی 

 2حسابداري خدمات فرهنگی 2 1 خانمحمدي سه شنبه 14-17  1فرهنگیحسابداري خدمات 

 2حسابداري بهاي تمام شده تخصصی 2 1 عبداله پور سه شنبه 17-20  1حسابداري بهاي تمام شده تخصصی

 2 0 آریان مهر پنجشنبه 14-12  ...
آشنایی با بازار کاالهاي 

 فرهنگی و هنري ایران و جهان

 2 0 ایجی پنجشنبه 12-10  ...
ارزیابی کاال و خدمات فرهنگی 

 و هنري

 0 1 آریان مهر پنجشنبه 10-08  ...
تبلبغات و بازاریابی فرهنگی و 

 هنري

 پروژه 0 1 خانمحمدي ... ...  نیمسال آخر

 2کارورزي 0 2 عبداله پور ... ...  نیمسال آخر

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18  



  20ظرفیت:  B      گروه:      505کد رشته:      کارشناسیمقطع:     4ترم:        97بهمنورودي:        حسابداري خدمات و آثار فرهنگی رشته تحصیلی:
 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 بازار پول و سرمایه 2 0 ویلکی پنجشنبه 16-18  مبانی مدیریت سرمایه گذاري

 2حسابداري خدمات فرهنگی 2 1 خانمحمدي سه شنبه 17-20  1حسابداري خدمات فرهنگی

 2حسابداري بهاي تمام شده تخصصی 2 1 عبداله پور سه شنبه 14-17  1حسابداري بهاي تمام شده تخصصی

 2 0 آریان مهر پنجشنبه 12-10  ...
بازار کاالهاي آشنایی با 

 فرهنگی و هنري ایران و جهان

 2 0 ایجی  پنجشنبه 14-12  ...
ارزیابی کاال و خدمات فرهنگی 

 و هنري

 0 1 ایجی پنجشنبه 10-08  ...
تبلبغات و بازاریابی فرهنگی و 

 هنري

 پروژه 0 1 خانمحمدي ... ...  نیمسال آخر

 2کارورزي 0 2 عبداله پور ... ...  نیمسال آخر

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18 
 


