
 

                                                                                                                                
 به بعد 98حسابداری ورودی چارت دروس دوره کارشناسی 

 دانشگاه البرز    
 

   نیمسال اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیمسال دوم

 پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف پیش نیاز نوع درس واحد تعداد نام درس ردیف

 نظری عملی نظری عملی

 106 تخصصی 4 -- 2اصول حسابداری  107 -- پیش 2 -- دانشگاهیزبان پیش 101

 -- عمومی 3 -- زبان خارجی)عمومی( 108 -- پیش 2 -- داشگاهیریاضی پیش 102

 105 پایه 3 -- اقتصاد کالن 109 -- عمومی 3 -- فارسی عمومی 103

 -- پایه 3 -- رفتار سازمانی 110 -- عمومی 2 -- 1اندیشه اسالمی  104

 -- پایه 3 -- 1ریاضیات کاربردی  111 -- پایه 3 -- اقتصاد خرد 105

 -- عمومی 2 -- ریشه انقالب اسالمی 112 -- تخصصی 4 -- 1اصول حسابداری  106

 
 

 
  

 

           واحد 4پیش:     واحد 4تخصصی:واحد      5واحد     عمومی:  3پایه: 

 واحد 16جمع کل:

 واحد18جمع کل:         واحد   4تخصصی:    واحد  5عمومی:     واحد    9پایه : 

 
 

 
 نیمسال چهارم  نیمسال سوم 

 پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری عملی نظری عملی

 -- پایه 2 -- 1آمار کاربردی  120 111 پایه 3 -- 2ریاضی کاربردی  113

 109 پایه 2 -- مالیه عمومی 121 107 تخصصی 3 -- 1بهایابی  114

 -- هپای 2 -- روانشناسی سازمانی 122 107 تخصصی 4 -- 1حسابداری میانه  115

 115 تخصصی 4 -- 2حسابداری میانه  123 109 پایه 3 -- پول وارز وبانکداری 116

 114 تخصصی 3 -- 2بهایابی  124 -- پایه 3 -- حقوق تجارت 117

کنترل های داخلی و نظام راهبری  125 104 عمومی 2 -- 2اندیشه اسالمی  118
 شرکتی

 115 تخصصی 3 ---

 -- عمومی 2 -- اخالق اسالمی 126 -- میعمو -- 1 تربیت بدنی 119

 

 واحد   19جمع کل:        واحد3عمومی:  واحد    7تخصصی:   واحد       9 پایه :

 واحد 18جمع کل:     واحد   2:عمومی    واحد       10تخصصی:        واحد 6پایه :
 



 

 لتحصیلی حذف و مجددا باید گذرانده شود.نیازی ،دروس رعایت نشده حتی در زمان فارغ اباشد، لذا در صورت عدم رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو میمسئولیت رعایت پیش .1

به حد نصاب نرسیده ویا حذف درس به دلیل عدم رعایت آیین نامه  دانشجو موظف است بعد از پایان حذف و اضافه نسبت به مشاهده پرینت انتخاب واحد اقدام و از تغییرات احتمالی انتخاب واحد)حذف دروسی که .2

 واحد 136مجموع کل واحدها :            واحد 4دروس جبرانی)پیش(:       واحد  22عمومی:دروس     واحد   60روس تخصصی:د      واحد  50دروس پایه:          آموزشی و ...( مطلع گردد. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  نیمسال ششم   نیمسال پنجم
 پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف  پیش نیاز نوع درس تعداد واحد ام درسن ردیف

 نظری عملی نظری عملی
 127 پایه 2 -- روش تحقیق 135 120 پایه 2 -- 2آمار کاربردی  127

 128 پایه 3 -- 2مالی  136 107 پایه 3 -- 1مالی  128

 132 تخصصی 3 -- 2اصول حسابرسی  137 121 پایه 2 -- دولتیاصول تنظیم و کنترل بودجه  129

 114،115 تخصصی 2 -- 1زبان تخصصی  138 123 تخصصی 3 -- 1حسابداری پیشرفته  130

 123 تخصصی 3 -- 2حسابداری پیشرفته  139 124 تخصصی 3 -- مبانی حسابداری مدیریت 131

 107،117 تخصصی 2 -- 1مالیاتی  140 125 تخصصی 3 -- 1اصول حسابرسی  132

 -- عمومی 2 -- تفسیر موضوعی قرآن 141 -- عمومی 2 -- تاریخ تحلیلی صدر اسالم  133

  119 عمومی -- 1 ورزش 134

 واحد 19جمع کل : واحد      3عمومی :    واحد   9تخصصی:      واحد7پایه :
 

 دواح 17جمع کل:         واحد 2واحد       عمومی: 10تخصصی:       واحد 5پایه:

 نیمسال هشتم  نیمسال هفتم 

 ردیف
 پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس ردیف پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس

 نظری عملی نظری عملی
 107،127 پایه 3 -- در حسابدارییکاربردافزارهاینرم 149 116 پایه 3 -- اسالمیمالیو ابزارتامینبازار سرمایه 142
 117 پایه 2 -- نویسیمکاتبات تجاری و گزارش 150 107،129 تخصصی 3 -- مبانی حسابداری بخش عمومی 143

 -- پایه 3 -- تحقیق در عملیات 151 138 تخصصی 2 -- 2زبان تخصصی  144

 125،143 تخصصی 3 -- عمومیحسابرسی بخشوحسابداری 152 124،130 تخصصی 2 -- حسابداری موارد خاص 145

حسابداری ابزار و عقود مالی  153 136 تخصصی 2 -- گذاریمدیریت سرمایه 146
 اسالمی

 131،146 تخصصی 2 --

        140 تخصصی 2 -- 2مالیاتی  147

       -- عمومی 2 -- جمعیت و دانش خانواده 148

 واحد 13جمع کل:                          واحد 5تخصصی:                       واحد 8پایه:  واحد 16جمع کل:       واحد 2واحد      عمومی: 11تخصصی:    واحد    3پایه: 

  



 

  چارت تفکیک ترمی دروس رشته کارشناسی پیوسته حسابداری دانشگاه البرز

 نیمسال چهارم نیمسال سوم نیمسال دوم نیمسال اول

 درسنام 

    

تعداد     

 واحد

 نام درس پیشنیاز

    

تعداد     

 واحد

 نام درس پیشنیاز

    

تعداد     

 واحد

 نام درس پیشنیاز

    

تعداد     

 واحد

 پیشنیاز

 3صول حسابداری ا 3 1حسابداری صنعتی  1اصول علم اقتصاد  3 2اصول علم اقتصاد  1اصول حسابداری  4 2اصول حسابداری  ........ 4 1اصول حسابداری 

مبانی سازمان در 

 مدیریت
 3 1پژوهش عملیاتی  2اصول حسابداری  4 3اصول حسابداری  ........ 3 1اصول علم اقتصاد  ........ 3

ریاضی و آمار 

 کاربردی

 3اصول حسابداری  4 1حسابداری میانه  ریاضی پایه 3 ریاضی و کاربرد آن در مدیریت ریاضی پیش دانشگاهی 3 ریاضی پایه ........ 4 ریاضی پیش دانشگاهی

 1زبان تخصصی  2 2زبان تخصصی  ریاضی پایه 4 آماروکاربرد آن در مدیریت ........ 3 روانشناسی عمومی ........ 4 زبان پیش دانشگاهی

 3 مدیریت تولید زبان عمومی 2 1زبان تخصصی  ........ 3 حقوق بازرگانی ........ 2 1اندیشه اسالمی 
وکاربرد آن در آمار

 مدیریت

 زبان پیش دانشگاهی 3 زبان عمومی ........ 3 فارسی عمومی
مبانی و کاربرد کامپیوتر در 

 مدیریت
 ریاضی پایه 3

مالیه عمومی و خط مشی 

 دولتها
 2اصول علم اقتصاد  3

 20جمع واحد 
 ........ 2 تفسیر موضوعی قرآن   ........ 1 1تربیت بدنی 

 20جمع واحد  19ع واحد جم  20جمع واحد 

 تابستان نیمسال هفتم نیمسال ششم نیمسال پنجم

 3 1مدیریت مالی 
حسابداری صنعتی 

1 
 ........ 2 فلسفه اخالق اسالمی سال آخر 2 مباحث جاری در حسابداری 1مدیریت مالی  3 2مدیریت مالی 

 3 2حسابداری صنعتی 
حسابداری صنعتی 

1 
 4 حسابداری و حسابرسی دولتی 2اری میانه حسابد 3 1حسابداری پیشرفته 

         1اصول حسابداری       

 اصول و کنترل بودجه
 ........ 2 جمعیت و تنظیم خانواده

 3 پول و ارز بانکداری
اصول علم اقتصاد 

2 

توسعه اقتصادی و برنامه 

 ریزی
3 

             2اصول علم اقتصاد         

 2پژوهش عملیاتی 
 ........ 2 تاریخ اسالم 1حسابداری پیشرفته  3 2شرفته حسابداری پی

 3 1حسابرسی 
اصول حسابداری 

3 
 1اندیشه اسالمی  2 2اندیشه اسالمی  1حسابرسی  3 2حسابرسی  2حسابداری صنعتی  3 3حسابداری صنعتی 

 8جمع واحد  ریاضی پایه 3 خذ شناسیروشهای تحقیق و مآ ........ 3 مبانی جامعه شناسی 1حسابداری میانه  4 2حسابداری میانه 

 3 اصول تنظیم و کنترل بودجه 1پژوهش عملیاتی  3 2پژوهش عملیاتی 
مالیه عمومی و خط مشی 

 دولتها
 2 حسابداری مالیاتی

اصول حسابداری          

 حقوق بازرگانی         2

واحد می  146جمع کلیه واحد ها درکارشناسی پیوسته حسابداری  -1 

رعایت کردن پیشنیاز الزامی و به عهده دانشجو می باشد.    -2     باشد . 

واحد  14دانشجو مجاز به انتخاب  12در صورت کسب معدل زیر  -3

درسی در نیمسال بعدی می باشد .   آدرس سایت 

                                         alborzq.ac.irموسسه:

 1تربیت بدنی  1 2تربیت بدنی 
فرهنگ وتمدن  تاریخ 

 اسالمی
 ........ 2 انقالب اسالمی و ریشه های آن ........ 2

 19جمع واحد  20جمع واحد  20جمع واحد 

 


