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74 جمع کل واحدهای دوره

را در مقطع کاردانی نگذرانده باشند ملزم به گذراندن  ( واحد2)و دانش خانواده و جمعیت  ( واحد1) (ره)، اندیشه ها و وصایای حضرت امام ( واحد1)(آشنایی با قرائت و روان خوانی قرآن)دانشجویانی که دروس انس با قرآن کریم

این دروس در مقطع کارشناسی می باشند

**در صورتی که دانشجویان در مقطع کاردانی درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس را نگذرانده باشند الزم است به جای یکی از دروس اختیاری خود درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس را اخذ نمایند **

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

جمع کل واحدهای دوره

دروس عمومی

دروس مهارت عمومی

دروس پایه

دروس تخصصی

دروس اختیاری

***به منظور جلوگیری از بروز مشکل در برنامه کالسی و برنامه امتحانی ترمهای بعدی رعایت ترم بندی فوق الزامی است***

***رعایت پیشنیازهای ذکر شده در جدول باال الزامی و به عهده دانشجو است***
*** را به عنوان دروس جبرانی اخذ نمایند ( واحد3) 1و بهایابی  ( واحد3)1الزم است که عالوه بر دروس فوق دو درس حسابداری مالی  (غیر حسابداری)دانشجویان با مدرک کاردانی غیر مرتبط ***

نوع درس
تعداد واحد

پیش نیاز

جمع واحدهای ترم چهارمجمع واحدهای ترم سوم

ترم چهارمترم سوم

نوع درسعنوان درسردیف
تعداد واحد

عنوان درسردیفپیش نیاز

نوع درسعنوان درسردیف
تعداد واحد

پیش نیاز

جمع واحدهای ترم دومجمع واحدهای ترم اول

( به بعد1400ورودی مهر )لیست دروس و ترم بندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته 

 (خوراسگان)دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

ترم دومترم اول

نوع درسعنوان درسردیف
تعداد واحد

پیش نیاز


