
تعداد   نام درس  ردیف

  واحد
تعداد   نام درس  ردیف  

  واحد
     نام درس  ردیف  

ریاضی و کار برد آن در مدیریت  17004    3  ریاضیات پایه   17001    2  ریاضی مقدماتی   10013
   3  

  3  1حسابداري صنعتی   17014    3  زبان عمومی   10030    2  زبان مقدماتی   10014

  4  3اصول حسابداري   17012    4   2اصول حسابداري   17011    4   1اصول حسابداري   17010

  3  پول و ارز بانکداري  17006    3  اقتصاد کالن  17003    3  اقتصاد خرد   17002

  3  مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها   17007    3  حقوق بازرگانی   17008    3  مبانی سازمان و مدیریت   17020

  3  مبانی کامپیوتر   17009    2  یت اسالمی اخالق و ترب  10003    3  فارسی عمومی   10007

  2  ارزشهاي دفاع مقدس  10020    2  دانش خانواده و جمعیت   10011    2  1اندیشه اسالمی   10001

    1  تربیت بدنی   100300
  20  واحد  جمع

  
  21  واحد جمع

  20  جمع واحد 
    

  
  نام درس  ردیف 

تعداد 

  واحد
  

    4   آمار و کاربرد آن در مدیریت  17005
    4  1حسابداري میانه   17013
    3  2حسابداري صنعتی   17015
    3  1حسابرسی   17016
    3  1حسابداري دولتی   17018

17017  
اصول تنظیم و کنترل 

    2  بودجه

    2  زبان تخصصی   17019

10016  
تاریخ فرهنگ و تمدن 

    2  اسالمی

    23  جمع
        

 ترم سوم ترم دوم ترم اول

  

دانشجوموظف اسـت در کلیـه جلسـات     -10
امتحانی از همراه داشتن هرگونه نوشته اعم از 

تلفـن همـراه و ......   خـودداري    ‘جزوه‘کتاب 
نماید درغیـر اینصـورت مطـابق آئـین نامـه      

  تخلفات امتحانی با او رفتار خواهد شد.
  
  

ت در جلسات امتحان پایان تـرم بـه   غیب-11
منزله نمره صفر در آن درس می باشـد و بـه   
هیچ وجه امتحان مجدد پایـان تـرم برگـزار    

  نخواهد شد.
  

ــاردانی و  -12 ــاي کـ ــجویان دوره هـ دانشـ
کارشناسی ناپیوسته مـی تواننـد بـر حسـب     
ضرورت و یا موافقت دانشـگاه حـداکثر یـک    

لـی  ترم از مرخصی تحصیلی استفاده کننـد و 
این مدت جزء سنوات تحصیلی آنها محسوب 

  خواهد شد. 
ــاردانی و   -13 ــیل در دوره کـ ــدت تحصـ مـ

سال و حـداکثر   2کارشناسی ناپیوسته حداقل 
  سال می باشد. 3

ــت     -14 ــه از معافی ــجویانی ک ــراي دانش ب
تحصیلی استفاده می کننـد  امکـان افـزایش    

  سنوات تحصیلی وجود ندارد.
هاي جبرانی  حضور دانشجویان در کالس-15

در غیر اوقات هفتگی درس ها ، همانند برنامه 
  هفتگی ، الزامی است .

به دانشجویان محترم تاکیـد مـی شـود    -16
حتما اطالعیه هاي امور آموزشی و  دانشجویی 

 را مطالعه نمایند. 

 طالعه نمایند.دقت مبه دانشجویان محترم توصیه می شود آئین نامه آموزشی را که در کتابخانه موجود است با 

  
  

غیبت موجـه دانشـجو در هـر درس اگـر      -5
ساعت هر درس شود آن درس  16/3بیش از 

حذف می شود. تشخیص موجه بودن غیبت با 
 16/3دانشگاه است.غیبت غیر موجه بیش از 

ساعت هردرس موجب نمره صفردر آن درس 
  می شود.

  

و  17یکه معدل ترمـی حـداقل   دانشجویان -6
باالتر داشته باشـند درصـورت ارائـه درس و    

 24تایید گروه آموزشی می توانند تـا سـقف   

  .واحد درس انتخاب نمایند
  
هر دانشجو میتواند با موافقت استاد درس  -7

و تائید گـروه آموزشـی یـک درس نظـري از     
هفتـه مانـده بـه     5دروس انتخابی خود را تـا 

اید ( طبـق برنامـه حـذف    پایان ترم حذف نم
  تکدرس در تقویم آموزشی)

  
هر دانشجو موظف است طبق برنامه ایکه  -8

از طرف دانشگاه اعالم می شودبراي انتخاب 
  واحد و حذف اضافه اقدام نماید.

  
ــین   -9 ــاردانی و همچن ــجویان دوره ک دانش

ترم مشروط شوند  2کارشناسی ناپیوسته که 
) اخـراج  بشـود  12(معدل ترمی آنها کمتـراز  

محسوب شده و حق ادامـه تحصـیل از آنهـا    
  سلب می شود.

 

  as 17/6/95تاریخ تنظیم      

 کاردانی ترمی  رشته : حسابداري          مقطع  : آرایش 

  برخی از نکات مهم آئین نامه آموزشـی
  

  
  

تغییرات ارائه واحدهاي درسـی در آرایـش    -١
ترمی توسط مدیران گروه انجام خواهد شـدو  
آرایش ترمی فـوق صـرفا جهـت کلـی ارائـه      

  واحدها را مشخص می کند.
  

 14ي انتخابی هر ترم حداقل تعداد واحدها -2
واحد مـی باشـدکه بـانظر گـروه     20و حداکثر 

  آموزشی مربوطه ارائه خواهد شد.
  

دانشجویانیکه معدل ترمی آن هـا کمتـر از    -3
شود در ترم بعد از آن نمی توانند بـیش از   12
  واحد درس انتخاب نمایند. 14

  

حضور فعال دانشجویان در کلیـه جلسـات    -4
ء موارد ارزشیابی اساتید قرار درس الزامی و جز

  می گیرد .
 

 


