
 

١ 

 
 و به بعد) 96هاي (ورودي حسابداريبرنامه هشت ترمی دانشجویان رشته 

  

  حسابداريتعداد واحد درسی رشته 

  تعداد واحد  نوع درس

  22  عمومی

  50  پایه

  60  و تخصصی  اصلی

  -  اختیاري

  132      جمع

  

  

  

  

  

  

  

 

  ترم نخست

  نیاز درسپیش  نوع درس  تعداد واحد  نام انگلیسی درس  نام درس

 Organizational  سازمانیروانشناسی 
Psychology 

  ندارد  پایه  2

  ندارد  پایه  Microeconomics  3  اقتصاد خرد

  ندارد  عمومی  1    1تربیت بدنی 

 Applied  )1ریاضیات کاربردي (
Mathematics (1)  

  ندارد  پایه  3

  ندارد  عمومی  3    زبان خارجه عمومی

  ندارد  عمومی  3    عمومی فارسی

 Accounting  )1اصول حسابداري (
Principles (1)  

  ندارد  تخصصی  4

      19  جمع



 

٢ 

  

 
 
  

  

  دومترم 

  نیاز درسپیش  نوع درس  تعداد واحد  نام انگلیسی درس  نام درس

 Accounting  )2اصول حسابداري (
Principles (2) 

  )1اصول حسابداري (  تخصصی  4

  اقتصاد خرد  پایه  Macroeconomics  3  اقتصاد کالن

 Applied  )2کاربردي (یاضیات ر
Mathematics (2)  

  )1ریاضی کاربردي (  پایه  3

  ندارد  پایه  Business Law  3  حقوق تجارت

 Applied  )1آمار کاربردي (
Statistics (1)  

  ندارد  پایه  2

  عمومی  2    معارف عمومی
به صفحه آخر مراجعه 

  شود

 Organizational  رفتار سازمانی
Behavior  

  ندارد  پایه  3

      20  جمع

  سوم ترم

  نیاز درسپیش  نوع درس  تعداد واحد  نام انگلیسی درس  نام درس

 Cost Accounting  )1بهایابی (
(1) 

  )2اصول حسابداري (  تخصصی  3

 Applied  )2آمار کاربردي (
Statistics (2)  

  )1آمار کاربردي (  پایه  2

 Intermediate  )1حسابداري میانه (
Accounting (1)  

  )2اصول حسابداري (  تخصصی  4

مالیه عمومی و تنظیم 

  خط مشی دولت

Public Finance 
and setting of 

the Government 
Financial Policy  

  اقتصاد کالن  پایه  2

 Operations  تحقیق در عملیات
Research  

  ندارد  پایه  3

  ندارد  عمومی  2    معارف عمومی

  دارد  عمومی  1    تربیت بدنی

  بانکداريپول و ارز و 
Money, Foreign 
Exchange and 

Banking  

  اقتصاد کالن  پایه  3

      20  جمع



 

٣ 

 

 

  چهارمترم 

  نیاز درسپیش  نوع درس  تعداد واحد  نام انگلیسی درس  نام درس

 بازار سرمایه و ابزار تامین

  مالی اسالمی

Financial 
Instruments and 
Capital Markets 

  پول و ارز بانکداري  پایه  3

  ندارد  عمومی  2    معارف اسالمی

 Tax Accounting  )1مالیاتی (
(1)  

  تخصصی  2
  )2اصول حسابداري (

  حقوق تجارت

 Intermediate  )2حسابداري میانه (
Accounting (2)  

  )1حسابداري میانه (  تخصصی  4

 Cost Accounting  )2بهایابی (
(2)  

  )1بهایابی (  تخصصی  3

  )2اصول حسابداري (  پایه  Finance (1)  3  )1مالی (

اصول تنظیم و کنترل 

  بودجه دولت

The principles of 
Budgeting and 

Budgetary 
Control for 

Government  

  پایه  2
مالیه عمومی و تنظیم 

  خط مشی دولت

      19  جمع

  پنجم ترم

  نیاز درسپیش  نوع درس  تعداد واحد  نام انگلیسی درس  نام درس

  مبانی حسابداري مدیریت
Fundamentals of 

Management 
Accounting 

  )2بهایابی (  تخصصی  3

 Advanced  )1حسابداري پیشرفته (
Accounting (1)  

  )2حسابداري میانه (  تخصصی  3

کنترل هاي داخلی و 

  نظام راهبري شرکتی

Internal Controls 
and Corporate 
Governance  

  )1حسابداري میانه (  تخصصی  3

  )1مالیاتی (  تخصصی  Tax Accounting (2)  2  )2مالیاتی (

  )1مالی (  پایه  Finance (2)  3  )2مالی (

  )1زبان تخصصی (
The language of 
Accounting in 

English (1)  

  تخصصی  2
  )1حسابداري میانه (

  )1بهایابی (

مکاتبات تجاري و 

  گزارش نویسی

Business 
Communication and 

Report Writing 

  تجارتحقوق   پایه  2

  به صفحه آخر مراجعه شود  عمومی  2    معارف عمومی

      20  جمع



 

٤ 

 

 

  ششم ترم

  نیاز درسپیش  نوع درس  تعداد واحد  نام انگلیسی درس  نام درس

 Research  روش تحقیق
Methods  

  )2آمار کاربردي (  پایه  2

 Auditing  )1اصول حسابرسی (
Principles (1)  

  تخصصی  3
کنترل هاي داخلی و 

  راهبري شرکتینظام 

  ندارد  عمومی  2   معارف عمومی

  )2زبان تخصصی (
The language of 
Accounting in 

English (2)  

  )1زبان تخصصی (  تخصصی  2

نرم افزار هاي کاربردي 

 در حسابداري

Applied 
Software in 
Accounting  

  پایه  3
)2اصول حسابداري (  

  )2آمار کاربردي (

 Advanced  )2حسابداري پیشرفته (
Accounting (2)  

  )2حسابداري میانه (  تخصصی  3

مبانی حسابداري بخش 

  عمومی

Fundamentals of 
Governmental 

Accounting  

  تخصصی  3

  )2اصول حسابداري (

اصول تنظیم و کنترل 

  بودجه دولت

 Investment  مدیریت سرمایه گذاري
Management  

  2مالی   پایه  2

      20  جمع

  هفتم ترم

  نیاز درسپیش  نوع درس  تعداد واحد  نام انگلیسی درس  درسنام 

  ندارد  عمومی  2    دانش خانواده

 Auditing Principles  2اصول حسابرسی 
(2)  

  )1اصول حسابرسی (  تخصصی  3

  به آخر صفحه رجوع شود  عمومی  2    معارف عمومی

 Special Topics in  حسابداري موارد خاص
Accounting  

  تخصصی  2
  )1پیشرفته (حسابداري 

  )2بهایابی (

حسابداري و حسابرسی 

  بخش عمومی

Governmental 
Accounting and 

Auditing  

  تخصصی  3

  )1اصول حسابرسی (

مبانی حسابداري بخش 

  عمومی

حسابرسی ابزار و عقود 

  مالی اسالمی

Accounting For 
Islamic Financial 
instruments and 

Contracts  

  تخصصی  2
  گذاريمدیریت سرمایه 

  )1حسابداري پیشرفته (

      14  جمع



 

٥ 

  دروس و معارف اسالمی +  عمومی

  

  

  

 

 

  نظري  تعداد واحد  نام درس  گرایش  ردیف

  

1  

  

  مبانی نظري

  اسالم

  

  32  2  (مبدأ و معاد) 1اندیشه اسالمی 

  32  2  (نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی 

  32  2  انسان در اسالم

  32  2  اسالمحقوق اجتماعی و سیاسی در 

  

  

2  

  

  

  اخالق اسالمی

  32  2  فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

  32  2  اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

  32  2  اخالق خانواده

  32  2  آیین زندگی (اخالق کاربردي)

  32  2  عرفان عملی اسالمی

  

3  

  

  انقالب اسالمی

  32  2  انقالب اسالمی ایران

  32  2  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانآشنایی با 

  32  2  "ره"اندیشه سیاسی امام خمینی 

  

4  

تاریخ و تمدن 

  اسالمی

  32  2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  32  2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم

  32  2  تاریخ امامت

آشنایی با منابع   5

  اسالمی

  32  2  تفسیر موضوعی قرآن

  32  2  تفسیر موضوعی نهج البالغه

  48  3  زبان فارسی  -  6

  48  3  زبان انگلیسی  -  7

  32  1  1تربیت بدنی   -  8

  32  1  1ورزش   -  9

  32  2  دانش خانواده و جمعیت  -  10


