
ردیفپیشنیازواحد نام درسردیف
17ـ4اصول حسابداري( 1)10
18ـ3زبان عمومی11
19ـ1تربیت بدنی12
20ـ2تاریخ تحلیلی صدر اسالم13
21ـ3مبانی سازمان ومدیریت14
22ـ3فارسی عمومی15
23ـ3حقوق تجارت (بازرگانی)(عملی1-نظري2)16

19

ردیفپیشنیازواحد نام درسردیف
43144حسابداري میانه (2) 37
33245حسابداري صنعتی (2)38
33346پژوهش عملیاتی 39
3547-310حسابداري دولتی (1)40
3448-331حسابرسی (2)41
33349روشهاي تحقیق وماخذ شناسی42
50ـ1آشنایی با قرآن کریم43

51
20

***حداقل نمره قبولی 10 و معدل مشروطی کمتر از 12 است
*** مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و سقف مجاز بر عهده دانشجو می باشد

ترم پنجم

جمع واحد

جمع واحد

ترم اول



ردیفپیشنیازواحد نام درس
41024اصول حسابداري (2)
25-3اصول علم اقتصاد (1)

26-3ریاضیات وکاربردآن در مدیریت(1)
31427مبانی رفتار سازمانی

11228ورزش (1)
29ـ2اندیشه اسالمی (1)

30-2دانش خانواده وجمعیت
18

ردیفپیشنیازواحد نام درس
33752حسابداري پیشرفته (1)
33853حسابداري صنعتی (3)

1154-210زبان تخصصی حسابداري (1)
1655-217حسابداري مالیاتی (عملی-نظري)

22256اندیشه اسالمی (2)
23857مدیریت مالی (1)  (عملی-نظري)

34058حسابداري دولتی (2)
59ـ2بررسی وتحلیل قوانین ومقررات مالی دولتی (1

19
.

مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و سقف مجاز بر عهده دانشجو می باشد.

ترم ششم

جمع واحد

جمع واحد

جدول ترمی کارشناسی حسابداري گرایش دولتی  (کد 192) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول 
ترم دوم



ردیفپیشنیازواحد نام درس
41731اصول حسابداري (3)

31932ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت(2)
31833اصول علم اقتصاد (2)

34ـ2حقوق ومقررات مدنی (عملی-نظري)
35-3مبانی وکاربرد کامپیوتردرمدیریت(عملی1-نظري

36-1وصایاي امام خمینی (ره)
-2انقالب اسالمی ایران

18

ردیفپیشنیازواحد نام درس
34460حسابداري پیشرفته (2)

32661مالیه عمومی و خطمشی مالی دولتها
5062-234حسابرسی دولتی

24663زبان تخصصی حسابداري (2)
5064-349مدیریت مالی دولتی

251بررسی وتحلیل قوانین ومقررات مالی دولتی (2
339مدیریت تولید و عملیات 

2تفسیر موضوعی قرآن کریم یا نهج البالغه
20

ترم هفتم

جمع واحد

جمع واحد

AKIAU دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
ترم سوم



پیشنیازواحد نام درس
424حسابداري میانه (1)

324حسابداري صنعتی (1)
425آماروکاربرد آن درمدیریت

324حسابرسی (1)
326اصول مبانی تنظیم بودجه دولتی

226پول وارز وبانکداري (عملی-نظري)

19

پیشنیازواحد نام درس
250حسابداري دولتی تطبیقی

135بودجه شرکتهاي دولتی (عملی)
250مباحث جاري درحسابداري دولتی

ـ2آئین زندگی
ـ2تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم وایران

9

ترم هشتم

جمع واحد

جمع واحد

ترم چهارم


