
 ثسوِ تعبلی 

 ثزًبهِ پیطٌْبدی رضتِ کبرضٌبسی پیَستِ حسبثذاری

 داًطجَیبى هحتزم ثب رعبیت پیص ًیبس هی تَاًٌذ ثزًبهِ دیگزی تٌظین ًوبیٌذ

 تزم اٍل 

 ًبم درس
 پیطٌیبس تعذاد ٍاحذ

   عولی تئَری

 4 ریبضیبت پیص داًطگبّی

  

 55داًطجَیبًی کِ در آسهَى سزاسزی اهتیبس ثبالی 

درصذ کست کزدُ اًذ ًیبسی ثِ گذراًذى ایي درس 

 ًذارًذ

 4 سثبى پیص داًطگبّی

  

 55داًطجَیبًی کِ در آسهَى سزاسزی اهتیبس ثبالی 

درصذ کست کزدُ اًذ ًیبسی ثِ گذراًذى ایي درس 

 ًذارًذ

   5 2 ) هجذا ٍ هعبد ( 1اًذیطِ اسالهی 

     4 1اصَل حسبثذاری 

     3 حمَق تجبرت

     3 التصبد خزد 

   25 جوع

 تزم دٍم 

 ًبم درس
 پیطٌیبس تعذاد ٍاحذ

   عولی تئَری

 (1اصَل حسبثذاری )   4 2اصَل حسبثذاری 

 ریبضیبت پیص داًطگبّی   3 1ریبضی  کبرثزدی 

 ( خزد1اصَل علن التصبد )   3 التصبد کالى 

     3 رفتبر سبسهبًی

 داًطگبّی سثبى پیص   3 سثبى خبرجی عوَهی

     2 رٍاًطٌبسی سبسهبًی 

     2 1آهبر  کبرثزدی 

  25   

 تزم سَم 

 ًبم درس
 پیطٌیبس تعذاد ٍاحذ

   عولی تئَری

 (2اصَل حسبثذاری )   4 1حسبثذاری هیبًِ 

 (2اصَل حسبثذاری )   3  1ثْبیبثی 

 ( کالى2اصَل علن التصبد )   2 هبلیِ عوَهی ٍ تٌظین  خط هطی دٍلت

 ( کالى2اصَل علن التصبد )   3 پَل ٍ ارس ٍ ثبًكذاری

 (1ریبضیبت پبیِ ) کبرثزدی    3 2ریبضی  کبرثزدی 

 1آهبر  کبرثزدی    2 2آهبر  کبرثزدی 

     2 اخالق اسالهی ) هجبًی ٍ هفبّین (

   1   (1تزثیت ثذًی )

  25   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تزم چْبرم 

 ًبم درس
 پیطٌیبس تعذاد ٍاحذ

   عولی تئَری

 (1حسبثذاری هیبًِ )   4 2حسبثذاری هیبًِ 

 (1ثْبیبثی )   3 2ثْبیبثی 

 (1حسبثذاری هیبًِ )   3 کٌتزلْبی داخلی ٍ ًظبم راّجزدی ضزکتی 

  1ٍ  ثْبیبثی  1حسبثذاری هیبًِ    2 1سثبى تخصصی 

 2حمَق تجبرت ٍ اصَل حسبثذاری    2  1هبلیبتی 

 (2حسبثذاری )اصَل    3 1هبلی 

     2 اًمالة اسالهی ایزاى

   1   (2تزثیت ثذًی )

  25   

 تزم پٌجن 

 ًبم درس
 پیطٌیبس تعذاد ٍاحذ

   عولی تئَری

 (2حسبثذاری هیبًِ )   3 1حسبثذاری پیطزفتِ 

 (2ثْبیبثی )   3 هجبًی حسبثذاری هذیزیت 

 ( 1هبلی )    3  2هبلی 

 کٌتزلْبی داخلی ٍ ًظبم راّجزدی ضزکتی    3  1حسبثزسی  

 هبلیِ عوَهی ٍ تٌظین  خط هطی دٍلت   2 اصَل تٌظین ٍ کٌتزل ثَدجِ دٍلت

 پَل ٍ ارس ٍ ثبًكذاری   3 ثبسار سزهبیِ ٍ اثشار تبهیي هبلی اسالهی

     3 فبرسی عوَهی 

  25   

 تزم ضطن 

 ًبم درس
 پیطٌیبس تعذاد ٍاحذ

   عولی تئَری

 (2حسبثذاری هیبًِ )   3 2حسبثذاری پیطزفتِ 

 (1حسبثزسی )   3 2حسبثزسی 

 3 هجبًی حسبثذاری ثخص عوَهی 
  

اصَل تٌظین ٍ کٌتزل ثَدجِ دٍلت ٍ اصَل حسبثذاری 

(2) 

   2هبلی    2 هذیزیت سزهبیِ گذاری

 (2)ٍ اصَل حسبثذاری  2آهبر  کبرثزدی    3 ًزم افشار ّبی کبرثزدی در حسبثذاری

 حمَق تجبرت   2 هكبتجبت تجبری ٍ گشارش ًَیسی

 2آهبر  کبرثزدی    2 رٍش تحمیك 

     2 تبریخ تحلیلی صذر اسالم

  25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تزم ّفتن 

 ًبم درس
 پیطٌیبس تعذاد ٍاحذ

   عولی تئَری

  1هبلیبتی    2 2هبلیبتی 

 1سثبى تخصصی    2 2سثبى تخصصی 

 3 حسبثذاری ٍ حسبثزسی ثخص عوَهی 
  

کٌتزلْبی داخلی ٍ ًظبم راّجزدی ضزکتی ٍ هجبًی 

 حسبثذاری ثخص عوَهی 

     3 تحمیك  در عولیبت

     2 تفسیز هَضَعی لزآى

 1ٍ حسبثذاری پیطزفتِ  2ثْبیبثی    2 حسبثذاری هَارد خبظ 

 هذیزیت سزهبیِ گذاری ٍ  هجبًی حسبثذاری هذیزیت    2 حسبثذاری اثشار ٍ عمَد هبلی اسالهی

     2 داًص خبًَادُ ٍ جوعیت

  18   

        

   25 1جوع ٍاحذ ّبی درٍس تزم 

   25 2جوع ٍاحذ ّبی درٍس تزم 

   25 3جوع ٍاحذ ّبی درٍس تزم 

   25 4جوع ٍاحذ ّبی درٍس تزم 

   25 5جوع ٍاحذ ّبی درٍس تزم 

   25 6درٍس تزم جوع ٍاحذ ّبی 

   18 7جوع ٍاحذ ّبی درٍس تزم 

   138 جوع کل ٍاحذّب

 


