
 موسسه آموزش عالی رسام 

  حسابداری کارشناسی ناپیوستهبرنامه درسی مقطع 

 
 

 

 نیمسال اول نیمسال دوم نیمسال سوم نیمسال چهارم

 نام درس واحد پیشنیاز نام درس واحد پیشنیاز نام درس واحد پیشنیاز نام درس واحد پیشنیاز
 حسابذاسی هیاًِ 4 - 1پظٍّش عولیاتی  2 سیاضی کاسبشدی 2حسابذاسی پیشتشفتِ  3 1حسابذاسی پیشتشفتِ  هباحث جاسی دس حسابذاسی 2 2حسابذاسی پیشتشفتِ

سایاًِ ای کاسبشد ًشم افضاس  3 -
 دس حسابذاسی

سشهایِ گزاسی دس  2 2هذیشیت هالی
 بْاداس بَسع اٍساق

 هذیشیت تَلیذ 3 -  1حسابذاسی پیشتشفتِ  3 حسابذاسی هیاًِ

 سیاضی کاسبشدی 3 - 3حسابذاسی صٌعتی  3 حسابذاسی هیاًِ ٍ باًکذاسی اسصٍ پَل  2 2اصَل علن اقتصاد 2حسابشسی  3 حسابذاسی هیاًِ

حسابذاسی  2پظٍّش عولیاتی  2 1پظٍّش عولیاتی پشٍطُ هالی 3 2حسابذاسی پیشتشفتِ
 1دٍلتی

 اهَس هالی بیي الوللی 2 - 2حسابذاسی دٍلتی  3

 هالیِ عوَهی 2 - 2هذیشیت هالی  3 - ٍ احتواالت آهاس 3 کاسبشدیسیاضی  کاسآهَصی 3 ٍاحذ55

اطالعاتی  ّای سیستن 2 - تَسعِ ٍ بشًاهِ سیضی 3 - دسع عوَهی 2 
 حسابذاسی

 ع عوَهیسد 2 

    ع عوَهیسد 2  صباى تخصصی 2 - دسع عوَهی 2 

       2تشبیت بذًی 1 -   

 جوع ٍاحذّا 16  ٍاحذّاجوع  11  جوع ٍاحذّا 11  جوع ٍاحذّا 11 

 

 نکات مهم:

 ٍاحذ جبشاًی بِ تشخیص گشٍُ آهَصشی هی باشٌذ. 25هی باشٌذ هلضم بِ گزساًذى  14فاسغ التحصیالى دٍسُ کاسداًی پیَستِ با سشتِ غیش هشتبط کِ داسای هعذل کل صیش  -1

 ٍاحذ جبشاًی بِ تشخیص گشٍُ آهَصشی هی باشٌذ. 6فاسغ التحصیالى دٍسُ کاسداًی غیش پیَستِ با سشتِ غیش هشتبط هلضم بِ گزساًذى  -2

 .داًشجَیاى دس ّش تشم هلضم بِ گزساًذى یکی اص دسٍی عوَهی صیش هی باشٌذ -3

 ، تاسیخ تحلیل صذس اسالم، اًقالب اسالهی، تفسیش هَضَعی قشآى2اًذیشِ اسالهی

 **سا ًگزساًذُ اًذ هلضم بِ اخز ایي دٍ دسع عالٍُ بش دسٍع فَق هی باشٌذ. خاًَادُ ٍ جوعیتداًش ٍ  آشٌایی با اسصشْای دفاع هقذع داًشجَیاًی کِ دس دٍسُ کاسداًی دسٍع**

 



 

 دس ّشتشم هی باشٌذ ریل دسٍع عوَهییکی اص : داًشجَیاى هلضم بِ گزساًذى * دسٍع عوَهی 

 ٍاحذ3اصَل حسابذاسی  -ٍاحذ  3باشٌذ: حسابذاسی صٌعتی هی  ٍاحذ جبشاًی 6است، هلضم بِ گزساًذى  غیش هشتبطداًشجَیاًی کِ سشتِ کاسداًی آًْا تزکش: 


