
 طه آل دانشگاه                                  

  کارشناسی حسابداری رشته درسی چارت                      

 نیمسال دوم 

 عنوان درس
نوع 

 درس

 تعداد واحد 
 نیاز پیش

 عملی  نظری 

   1ریاضیات کاربردی    3 پایه   2ریاضیات کاربردی 

 اقتصاد خرد   3 پایه اقتصاد کلان

 1اصول حسابداری    4 تخصصی 2اصول حسابداری 

 ـــ   3 پایه رفتار سازمانی

 ـــ   3 پایه تجارتحقوق 

 ـــ   2 پایه روان شناسی سازمان

تاریخ تحلیلی در صدر 

 اسلام
 ـــ   2 عمومی

 واحد 22  جمع کل واحد ها :

 

 

 نیمسال چهارم 

 عنوان درس
نوع 

 درس

 تعداد واحد 
 نیاز پیش

 عملی  نظری 

 1آمار کاربردی    2 پایه 2آمار کاربردی 

  1حسابداری میانه    4 تخصصی 2حسابداری میانه 

 1بهایابی   3 تخصصی 2بهایابی 

کنترل های داخلی و نظام 

 راهبردی شرکتی
 1حسابداری میانه   3 تخصصی

   2 تخصصی 1زبان تخصصی 
، 1حسابداری میانه

 1بهایابی

   2 تخصصی 1مالیاتی 
حقوق تجارت، اصول 

 1حسابداری

 2اصول حسابداری  3 پایه 1مالی 

 تربیت بدنی 1  عمومی 1ورزش 

 واحد 22 جمع کل واحد ها : 

 

 

 

 

 نیمسال اول

 عنوان درس
نوع 

 درس

 تعداد واحد 
 نیاز پیش

 عملی  نظری 

 ـــ   3 عمومی زبان خارجی 

 ـــ   3 پایه   1ریاضیات کاربردی 

 ـــ   3 پایه اقتصاد خرد

 1اصول حسابداری 
تخص

 صی
 ـــ   4

 ـــ   2 عمومی 1اندیشه اسلامی 

 ـــ   2 عمومی اخلاق اسلامی

 واحد 11   : جمع کل واحد ها  

 نیمسال سوم 

 عنوان درس
نوع 

 درس

 تعداد واحد 
 پیش نیاز

 عملی  نظری 

 2اصول حسابداری    4 تخصصی 1حسابداری میانه 

مالیه عمومی و خط مشی 

 دولت
 اقتصاد کلان   2 پایه

 2اصول حسابداری    3 تخصصی 1بهایابی 

 اقتصاد کلان   3 پایه پول و ارز بانکداری

 ـــ  2 پایه 1آمار کاربردی 

 ـــ   3 عمومی فارسی

 ـــ 1  عمومی 1تربیت بدنی 

 ـــ  2 عمومی دانش خانواده

 واحد 22جمع کل واحد ها :  



 

 

      

 حسابداریرشته       

             مجموع دروس گذرانده شده در مقطع کارشناسی 

 

 

 

 

     نکات مهم : 

حتما طبق چارت دروس خود را انتخاب نمایید در غیر این صورت تداخل  -1

    کلاس و امتحان خواهید داشت .

 رعایت پیش نیاز و هم نیاز  مطابق چارت الزامیست . -2

 

 

 نیمسال پنجم

 عنوان درس
نوع 

 درس

 تعداد واحد 
 پیش نیاز

 عملی  نظری 

 2حسابداری میانه    3 تخصصی 1حسابداری پیشرفته 

مبانی حسابداری 

 مدیریت
 2بهایابی   3 تخصصی

 1مالی    3 پایه  2مالی 

  3 تخصصی 1اصول حسابرسی 
کنترل های داخلی و 

 نظام راهبردی شرکتی

اصول تنظیم و کنترل 

 بودجه دولت
  2 پایه

مالیه عمومی و خط 

 مشی دولت

بازار سرمایه و ابزار 

 تامین مالی اسلامی
 پول و ارز بانکداری   3  پایه

 ـــ   2 عمومی تفسیر موضوعی قرآن

 واحد 11جمع کل واحد ها : 

 نیمسال ششم

 عنوان درس
نوع 

 درس

 تعداد واحد 
 پیش نیاز

 عملی  نظری 

 

 2حسابداری پیشرفته 
 

 2حسابداری میانه    3 تخصصی

 1اصول حسابرسی    3 تخصصی 2اصول حسابرسی 

مبانی حسابداری 

 بخش عمومی
  3 تخصصی

اصول تنظیم و کنترل 

بودجه دولت، اصول 

 2حسابداری

مدیریت سرمایه 

 گذاری
 2مالی   2 تخصصی

نرم افزارهای کاربردی 

 در حسابداری
 1  2 پایه

، اصول 2آمار کاربردی

 2حسابداری

مکاتبات تجاری و 

 گزارش نویسی
 حقوق تجارت   2 پایه

 ـــ  2 پایه روش تحقیق

 ـــ   2 عمومی انقلاب اسلامی

 واحد 22جمع کل واحد ها : 

 نیمسال هفتم 

 نوع درس عنوان درس
 تعداد واحد 

 پیشنیاز
 عملی  نظری 

 1مالیاتی   2  تخصصی 2مالیاتی 

 1زبان تخصصی    2 تخصصی 2زبان تخصصی 

حسابداری و حسابرسی 

 بخش عمومی
  3 تخصصی

مبانی حسابداری بخش 

 1عمومی، اصول حسابداری

    3 پایه تحقیق در عملیات

   2 تخصصی حسابداری موارد خاص
، حسابداری 2بهایابی

 1پیشرفته

حسابداری ابزار عقود مالی 

 اسلامی
  2 تخصصی

، 1حسابداری پیشرفته

 مدیریت سرمایه گذاری

 1اندیشه اسلامی    2 عمومی 2اندیشه اسلامی 

 واحد 11جمع کل واحد ها :  

 واحد 22دروس عمومی : 

 واحد 02دروس پایه :    

 واحد  12دروس تخصصی : 

 واحد 132جمع کل واحد ها : 


