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دروس مهارت مشترك
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زمان اجرا
مهم:

دانشجویانی که در مقطع کاردانی درس دانش خانواده وجمعیت را نگذرانده اند می بایست در مقطع کارشناسی بگذرانند .
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جمععملينظري
3232-1كاربيني

2163248رياضيات و كاربرد آن در حسابداري2
2164864كاربرد نرم افزارهاي حسابداري پيشرفته

32-232تاريخ تحليلي صدر اسالم
2163248برنامه ريزي توسعه

2163248مديريت مالي پيشرفته
2163248سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

2163248حقوق بازرگاني پيشرفته
32-232زبان تخصصي1(ويژه گرايش صنعتي)

17جمع

جمععملينظري
رياضيات وكاربرد آن درحسابداري322-232آماروكاربردآن درحسابداري

32-232مديريت منابع انساني(مهارت مشترك)
رياضيات وكاربرد آن درحسابداري21632482پژوهش عملياتي1

مديريت مالي پيشرفته32-232مباني مديريت سرمايه گذاري
حقوق بازرگاني پيشرفته32-232اخالق حرفه اي در تجارت
32-232آشنايي با دفاع مقدس

32-232انديشه اسالمي 2
3232_1ورزش 1

كاربردنرم افزارهاي حسابداري پيشرفته2163248تجزيه وتحليل و طراحي سيستم
17جمع

جمععملينظري
_2240240كارورزي 1

كارشناسي حرفه اي حسابداري صنعتي ( 70 واحد )
دروس پيشنهادي ترم اول

پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 

دروس پيشنهادي ترم دوم
پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 

دروس پيشنهادي ترم تابستان اول
پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 
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جمععملينظري
پژوهش عملياتي21632481پژوهش عملياتي2
مباني مديريت سرمايه گذاري32_232بازارپول و سرمايه

آمار و كاربردآن در حسابداري2163248روش تحقيق در حسابداري
32_232تفسير موضوعي نهج البالغه
پژوهش عملياتي321_232مديريت كيفيت و بهره وري

مباني مديريت سرمايه گذاري3323264حسابداري بهاي تمام شده پيشرفته
پژوهش عملياتي321_232مديريت توليد و عمليات

32_232مهارت مسئله يابي و تصميم گيري
زبان تخصصي 1(ويژه گرايش صنعتي)16_116زبان تخصصي 2 (ويژه گرايش صنعتي)

18جمع

جمععملينظري
حسابداري بهاي تمام شده پيشرفته2163248حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري

حسابداري بهاي تمام شده پيشرفته3323264حسابداري مديريت هزينه
32-232روانشناسي كار

مديريت كيفيت و بهره وري32-232ارزيابي طرحهاي اقتصادي
پژوهش عملياتي322-232برنامه ريزي وكنترل توليد و موجوديها

پژوهش عملياتي21632482پژوهش عملياتي3
پس از گذراندن 55 واحد4848-1پروژه(ويژه گرايش صنعتي)

كارورزي 2402401-2كارورزي2
16جمع

دروس پيشنهادي ترم سوم
پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 

دروس پيشنهادي ترم چهارم
پيش نيازساعتتعداد واحدنام درس 
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