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ترم ششمترم پنجم

19جمع واحد

مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و سقف مجاز بر عهده دانشجو است

ترم دومترم اول
واحدنام درسردیفکد درسپیشنیازواحنام درس

4اصول حسابداري (2)100018--2ریاضیات و آمار

3

3ریاضیات پایه3005210--4اصول حسابداري (1)

اصول علم اقتصاد (2)20009--2زبان انگلیسی

2
3مبانی جامعه شناسی3004612--3اصول علم اقتصاد 1
اندیشه اسالمی 30014111--3مبانی سازمان و مدیریت

1

3زبان عمومی101314--2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تربیت بدنی3002613--3حقوق بازرگانی

جمع واحد

واحدنام درسردیفکد درسپیشنیازواحنام درس
3حسابداري پیشرفته(1)4213005835حسابداري میانه (2)

3حسابداري صنعتی(3)3223006136حسابداري صنعتی(2)

3
حسابداري و حسابرسی دولتی211100238اندیشه اسالمی (2)

2زبان خارجه(3)3263005637پژوهش عملیاتی(2)

4

اصول تنظیم و کنترل بودجه 
دولتی

مدیریت مالی(1)3233220340

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
جدول ترمی رشته حسابداري 

20 جمع واحد20جمع واحد

3

مبانی و کاربرد کامپیوتر در 3243006339حسابرسی (2)



کد درس
اصلی و 48اصول حسابداري (3)15

تخصصی
415حسابداري میانه (1)3005421

ریاضیات و کاربرد آن در 16
مدیریت

315حسابداري صنعتی(1)3004922پایه310

مالیه عمومی و خط و مشی مالی 3005023پایه410آمار و کاربرد آن در مدیریت17
دولتها

39
315حسابرسی(1)3002424تخصصی39پول و ارز و بانکداري18
113ورزش (1)3004325پایه--3روانشناسی عمومی19

17و316پژوهش عملیاتی(1)3000626پایه39توسعه اقتصادي و برنامه ریزي20

310روشهاي تحقیق و ماخذشناسی27
2020

کد درس
--3فارسی عمومی3006050تخصصی335حسابداري پیشرفته (2)42

--1وصایاي امام خمینی(ره)3002751تخصصی340مدیریت مالی (2)43

تفسیر موضوعی قرآن کریم یا 44
نهج البالغه

1015و10عمومی2
16

--1آشنایی با قرآن کریم52

--2اخالق اسالمی3006753تخصصی237زبان خارجه (4)45
300237اصلی317مدیریت تولید46

30064تخصصی8و26حسابداري مالیاتی47

32210اصلی22و321کارگاه حسابداري100948

30065تخصصیسال آخر2مباحث جاري در حسابداري49
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مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز و سقف مجاز بر عهده دانشجو است.
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کد درس
30053

30047

30048
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30045
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پیشنیاز
ترم چهارمترم سوم

واحدنام درسردیفپیشنیازواحدنام درسردیف

ترم هشتمترم هفتم
ردیفپیشنیازواحدنام درس پیشنیازواحدنام درسردیفکد درس

30059

30062

32200

30066

32202

(AKIAU)دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
حسابداري مقطع کارشناسی – (پیوسته) کد 116 و 146
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