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 (1398مهر)ویرایش                                                                      (98مهر ماه  هايورودی)حسابداريکارشناسي ارشد  هشتر                                                                                
  ترم دوم  ترم اول

 نوع درس نام درس کددرس
د داتع

 احدو
  نيازپيش        تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازپيش

  1تئوري حسابداري  3 تخصصي 2وري حسابداريتئ 212203   3 تخصصي 1تئوري حسابداري  212200

    3 پایه حسابداري مدیریت 212204  2 ري(ي)اختياتخصص تحليل آماري 212213

 حسابداري بخش عمومي   212216   2 جبراني  زبان تخصصي پيشرفته  2133450
 پایه

3   

  2 يتخصص مباحث جاري در حسابداري  212207
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  ترم چهارم ترم سوم

 نوع درس نام درس کد درس
تعداد 

 واحد
 نيازپيش

  نيازپيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  2 )اختياري(يتخصص ري مالي گچارچوب مفاهيم گزارش 212226

  6 - ن نامهایاپ 212212

  2 پایه هاي اطالعاتي حسابداريسيستم 212217

212218 
گيري در مسائل مالي و سرمایه تصميم

 گذاري

  2 پایه

  2 پایه  حسابرسي پيشرفته  212206

   2 (تخصصي )اختياري روش تحقيق پيشرفته  212214
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 نكات قابل توجه : 

شجويان دارای ل اول اخذ و بگذرانند .داندر نیمسانیز را واحد(  4) 1بايد حسابداری میانه  )به تشخیص گروه ( عالوه بر زبان تخصصی مرتبطنيمه کارشناسی می باشند . دانشجويان دارای زبان تخصصی پیشرفته )جبرانی (ملزم به گذراندن  دانشجويانکلیه  -1

  ، حسابداری برای مديران و حسابرسی جبرانی خواهند بود . 1در نیمسال اول صرفاً مجاز به گذراندن دروس تحلیل آماری )اصلی ( ، حسابداری میانه   غير مرتبطکارشناسی 

  نیمسال افزايش خواهد داشت .  5تا ی تحصیالت تکمیلی دانشگاه ل و در صورت اضطرار با تايید شورایمسان 4ره مدت تحصیل در اين دو -2

  ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس از ترمهای بعدی را ندارد .بوده و مادامی که دروسی از يک ملزم به رعايت جدول دروس در اخذ واحدها دانشجو  -3

 .اب درس جبرانی ( می باشداحتس اواحد ) ب 14و حداکثر   8رم هر تبی در حداقل واحدهای انتخا -4

 .استوم سمسال در ابتدای نیمربوط به پايان نامه به فراهم نمودن مقدمات دانشجو موظف  -5

 وظف به گذراندن آنها می باشد.م ياندانشجوبوده و تغییر  رودی قابلوخیص مدير گروه برای هر ا تشبو  شده تعیینوسی هستند که توسط گروه از بین دروس اختیاری مشخص شده از سوی وزارت علوم، در ،اختیاری  –تخصصی دروس  -6

   ( اخراج تلقی خواهد شد . 14مشروطی ) معدل کمتر از  بوده و دانشجو با دو ترم 14میانگین نمرات و حداقل  12حداقل نمره قبولی در هر درس   -7


