
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
  )بعد و 96ورودي (حسابداري لیست دروس رشته کارشناسی پیوسته 

  )واحد 50(جدول دروس پایه 
  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس

  عملي  نظري

 مشی خط و عمومی مالیه  0  2 دولت بودجه کنترل و تنظیم اصول
  ---  دولت

  ---  ندارد 0  3 خرد اقتصاد
  ---  خرد اقتصاد 0  3 کالن اقتصاد

  ---  ندارد 0  2 1  کاربردي آمار
  ---  1 کاربردي آمار 0  2 2 کاربردي آمار

  ---  بانکدري و ارز پول 0  3 اسالمی مالی تامین ابزار و سرمایه بازار
  ---  کالن اقتصاد 0  3 بانکدري و ارز پول

  ---  ندارد 0  3 عملیات در تحقیق
  --- ندارد 0  3 تجارت حقوق
  --- ندارد 0  3  سازمانی رفتار

  --- ندارد 0  2  سازمانی روانشناسی
  --- ندارد 0  2  تحقیق روش

  --- ندارد 0  3  1  کاربردي ریاضی
  ---  1  کاربردي ریاضی 0  3  2  کاربردي ریاضی

  ---  2  حسابدري اصول 0  3  1 مالی
  ---  1 مالی 0  3  2  مالی

  ---  کالن اقتصاد 0  2  دولت مشی خط و عمومی مالیه
  ---  تجارت حقوق 0  2  نویسی گزارش و تجاري مکاتبات

  2حسابدري اصول 0  3  حسابدري در کاربردي افزارهاي نرم
  ---   2 کاربردي آمار

 

  )واحد  60( تخصصیجدول دروس 

  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نام درس
  عملی  نظري

  --- ندارد  0  4 1 حسابدري اصول
  --- 1 حسابدري اصول 0  4 2 حسابدري اصول

 نظام و داخلی کنترلهاي 0  3 1  حسابرسی اصول
 شرکتی راهبري

---  

  --- 1 حسابرسی اصول  0  3 2  حسابرسی اصول
  --- 2  حسابدري اصول 0  3 1  بهایابی
  --- 1 بهایابی 0  3 2  بهایابی

  --- 2 میانه حسابداري  0  3 1 پیشرفته حسابداري

  1 پیشرفته حسابداري 0  2 خاص موارد حسابداري
 2 هایابیب

---  

  --- 2 حسابدري اصول 0  4 1 میانه حسابداري
  --- 1 میانه حسابداري  0  4 2 میانه حسابداري

 بخش حسابداري مبانی 0  3 عمومی بخش حسابرسی و حسابداري
 عمومی

---  

  1 پیشرفته حسابداري 0  2 اسالمی عقود و ابزار حسابدري
 گذاريسرمایه مدیریت

---  

  --- 1 پیشرفته حسابداري  0  3 2  پیشرفته حسابدري

  1 میانه حسابداري 0  2 1 تخصصی زبان
 1بهایابی 

---  

  --- 1 تخصصی زبان 0  2 2 تخصصی زبان
  --- 1 میانه حسابداري  0  3 شرکتی راهبري نظام و داخلی کنترلهاي

  2 حسابدري اصول 0  2 1 مالیاتی
 تجارت حقوق

---  

  --- 1 مالیاتی 0  2 2 مالیاتی

  0  3 عمومی بخش حسابداري مبانی
 کنترل و تنظیم اصول

  دولت بودجه
 2 حسابدري اصول

---  

  --- 2  بهایابی 0  3 مدیریت حسابداري مبانی
  --- 2  مالی 0  2 گذاري سرمایه مدیریت

 

  تعداد واحد  نوع درس
  26  عمومی

  50  پایه
  ---   اصلی

  60  تخصصی
  ---   اختیاري

  136  جمع واحدهاي دوره
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  )واحد 26(جدول دروس عمومی 

 که واحدي تعداد  تعداد واحد  نام درس

  نیاز پیش  شود باید پاس
  عملی  نظري

س
درو

 
می

مو
ع

 
رف

معا
 

می
سال

ا
  

 اسالم نظري مباني گروه
  )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس دو(

  ٠  ٢  )معاد و مبدأ( ١ اسالمي انديشه

4  

---  
  )معاد و مبدأ( ١اسالمي  انديشه  ٠  ٢  )امامت و نبوت( ٢ اسالمي انديشه

  ---  ٠  ٢  اسالم در انسان
  ---  ٠  ٢  اسالم در سياسي و اجتماعي حقوق

 اسالمي اخالق گروه
  )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

  ٠  ٢  )تربيتي مباحث بر تكيه با( اخالق فلسفه

2  

---  
  ---  ٠  ٢  )مفاهيم و مباني( اسالمي اخالق
  ---  ٠  ٢  )كاربردي اخالق( زندگي آئين

  ---  ٠  ٢  اسالم عملي عرفان

 اسالمي انقالب گروه
  )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

  ٠  ٢  ايران اسالمي انقالب
2  

---  
  ---  ٠  ٢  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون با آشنايي

  ---  ٠  ٢  )ره( خميني امام سياسي انديشه

 اسالمي تمدن تاريخ گروه
  )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

  ٠  ٢  اسالمي تمدن و فرهنگ تاريخ
2  

---  
  ---  ٠  ٢  اسالم صدر تحليلي تاريخ

  ---  ٠  ٢  امامت تاريخ

 اسالمي منابع با آشنايي گروه
  شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

  ٠  ٢  قرآن موضوعي تفسير
2  

---  
  ----  ٠  ٢  البالغه نهج موضوعي تفسير

  ---  3  ٠  ٣  فارسي عمومي
  ---  3  ٠  ٣  زبان عمومي
  ---  1  ٥/٠  ٥/٠  تربيت بدني

  تربيت بدني  1  ١  ٠  )١(ورزش 
  ---  2  ٠  ٢  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

  ---  2  ٠  ٢  دانش خانواده و جمعيت
  ---  1  ٠  ١  )ره(ها و وصاياي حضرت امام  انديشه

  .باشد مي ١٢ اين درس نمره قبولي  1  ٠  ١  آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم

  واحد 26  :جمع كل

  
از  )دو واحد(به بعد، در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی  1388سازمان مرکزي دانشگاه، دانشجویان ورودي  23/10/87مورخ  356474/36به استناد بخشنامه شماره   :مهم  نکته 

 .کنند اخذتوانند  می) واحد 4(درس  توانند انتخاب نمایند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمی حداکثر دو دروس معارف اسالمی را می
  

  »نکات مهمی از آیین نامه آموزشی «
  .توانند در هر ترمی مازاد بر تعداد واحد مجاز اخذ گردندمی» )ره( امام حضرت وصایاي و هااندیشه«و » قرائت و روانخوانی قرآن کریم«دروس 

  .رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس، الزامی است نامه آموزشی،آیین 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 
  .اخذ شود  Bبایستی گذرانده شود و سپس درس  Aاست، یعنی درس   Bپیش نیاز درس  Aدرس  :مثال براي پیش نیاز

  .گرفته شود Bقبالً گذرانده نشده، بایستی همراه با   A، چنانچه Bاست، یعنی براي اخذ درس   Bهم نیاز درس  Aدرس  :نیازمثال براي هم
هاي درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کالس آیین نامه آموزشی، 23به استناد ماده 

هاي بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسالتواند با نظر گروه آموزشی مربوطه آن درس یا اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد، می
  .گردد حذف نمی) اعم از قبولی یا ردي(نیاز و همچنین نمره درس یا دروس وابسته دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند و یا آن را حذف نماید، نمره درس یا دروس پیش

اخذ نماید؛   Bرا در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس  الذکر، می فوق  23را انتخاب واحد داشته ولی نگذرانده است؛ طبق ماده  Aاست، دانشجو درس   Bپیش نیاز درس  Aدرس  :مثال
  .شود حذف نمی Bرا نگذراند درس  Aولیکن اگر درس 

واحد درسی باقیمانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با  24که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر در مواردي  آیین نامه آموزشی، 19ماده  2به استناد تبصره 
  .تواند تمام واحدهاي درسی باقیمانده را، ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراندنظر گروه آموزشی می

واحـد   2+ واحد درسی  14(تواند اخذ کند واحد درسی دیگر می 14نماید، بغیر از دو واحد کارآموزي فقط وقتی دانشجو کارآموزي را انتخاب می  آیین نامه کارآموزي، 4-2استناد بند به 
  .اخذ نماید) رآموزيواحد کا 2+واحد درسی 22(واحد  24تواند مجموعاً در مورد دانشجویان ترم آخر، دانشجو می) کارآموزي

واحد درسی انتخاب  14باشد، مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد بیشتر از  12دانشجویی که میانگین نمراتش در یک نیمسال کمتر از  آیین نامه آموزشی، 45به استناد ماده 
  .نماید

  
  


