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معرفی رشته کاردانی حرفه اي حسابداري مالی

ا هدف از برگزاري این دوره تربیت افرادي است که ضمن آشـنایی بـ
ي دروس نظري، با سیستم هاي مالی و حسابداري بنگاه هاي اقتصـاد

آشـنا و مؤسسات دولتی و غیرانتفاعی) خدماتی، بازرگانی و تولیدي(
ق بـر همچنین توانایی الزم در تصمیم گیري هاي صحیح و دقی. شوند

مبناي اطالعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سـازي سیسـتم هـاي
ه و گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شـد

ریزي و همکاري موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه
بازرگانی و پیش بینی هاي مالی و اقتصادي شـرکت هـا و مؤسسـات

.دولتی ایفاي نقش نمایند



یالنقابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي فارغ التحص

ي و بکارگیري اصول حسابداري و توانایی انجام عملیات اولیـه حسـابدار
اصول علم اقتصاد

شناخت با حسابداري مالی، شامل حسابداري شرکت ها و خدمات عمومی

شناخت کدهاي اصلی و فرعی سیستم حسابداري صنعتی

هیـه آشنایی با حسابداري موسسات بازرگانی و خدماتی و مشـارکت در ت
صورت هاي مالی اساسی

 انجام امور مالی حسابداري شرکت ها و مشارکت در تهیـه صـورت هـاي
مالی اساسی



مشاغل قابل احراز
کمک کارشناس حسابداري

کاردان مسؤول دایره حسابداري

کاردان مسؤول هزینه ها و وصول درآمدها

کمک حسابدار مالی

کاردان مسؤول حقوق و دستمزد

کاردان مسؤول تنخواه



طول و ساختار دوره
دوره کــاردانی حرفــه اي مبتنــی بــر نظــام واحــدي و متشــکل از    

مجموعه اي از دروس نظري و مهارتی است و با توجه به قابلیت هـا و
آمـوزش در مرکـز «توانمندي هاي مشترك و حرفه اي به دو بخـش 

مجمـوع . تقسـیم مـی شـود» آمـوزش در محـیط کـار«و » مجري
تا 1750واحد و مجموع ساعات آن 72تا 68واحدهاي هر دوره بین 

سـال قابـل 3و حداکثر 2ساعت می باشد که در طول حداقل 2100
.  اجرا است



یحسابداري مال-چارت درسی رشته کاردانی حرفه اي حسابداري

نام درسنیمسال 
واحد

پیش نیاز
عملینظري

اول

3اقتصاد خرد

2حقوق بازرگانی

2مبانی سازمان و مدیریت 

21حسابداري موسسات خدماتی و بازرگانی

3زبان خارجی 

3زبان فارسی

2یک درس از مبانی نظري اسالم

1کاربینی 

17219جمع واحدها

دوم

اقتصاد خرد2اقتصاد کالن

حسابداري موسسات خدماتی و بازرگانی21حسابداري شرکتهاي غیر سهامی

11ریاضیات و کاربرد آن در حسابداري

حسابداري موسسات خدماتی و بازرگانی11اصول حسابرسی

حسابداري موسسات خدماتی و بازرگانی2کاربرد فناوري اطالعات در ارتباطات 

2کارآفرینی

2یک درس از اخالق و تربیت اسالمی

1تربیت بدنی

12416جمع واحدها

تابستان
کاربینی 102کارورزي 

022جمع واحدها



یحسابداري مال-چارت درسی رشته کاردانی حرفه اي حسابداري

نام درسنیمسال 
واحد

پیش نیاز
عملینظري

سوم

زبان فارسی، مبانی سازمان و مدیریت 2مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

حسابداري شرکتهاي غیر سهامی21مدیریت مالی

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداري11روش هاي آماري

زبان خارجی 2زبان تخصصی مالی

حسابداري شرکتهاي غیر سهامی11حسابداري شرکتهاي سهامی

11کاربرد رایانه در حسابداري

نیمبانی سازمان و مدیریت، حسابداري موسسات خدماتی و بازرگا11سیستم سفارشات خرید و انبارداري

2مهارتها و قوانین کسب و کار

2دانش خانواده و جمعیت

14519جمع واحدها

چهارم

حسابداري شرکتهاي غیر سهامی21حسابداري بهاي تمام شده

حسابداري شرکتهاي سهامی11حسابداري مالیاتی

حسابداري شرکتهاي سهامی21حسابداري مالی

حسابداري بهاي تمام شده11حسابداري پیمانکاري

حسابداري شرکتهاي سهامی11اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

واحد50پس از گذراندن 1پروژه مالی

1کارورزي 22کارورزي 

کاربرد رایانه در حسابداري2خدمات الکترونیک

9817جمع واحدها

522173جمع کل واحدها
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