
 اقتصادجدول دروس رشته 
 پيش نياز واحد ( 2نيمسال دوم ) ترم  نوع درس رديف  پيش نياز واحد ( 1نيمسال اول ) ترم  نوع درس رديف

   3 1آمار برای اقتصاد پایه 7  ----- 3 اصول حسابداری پایه 1

   3 1ریاضیات برای اقتصاد پایه 8  ----- 4 ریاضیات پیش دانشگاهی جبرانی 2

   3 1اقتصاد خرد تخصصی 9  ----- 3 فارسی عمومی ومیعم 3

   3 زبان عمومی عمومی 11  ----- 3 کلیات عمل اقتصاد پایه 4

   3 1اقتصاد کالن تخصصی 11  ----- 2 مبانی جامعه شناسی اختیاری 5

   2 معارف"ب"گروه  عمومی 12  ----- 2 معارف "الف "گروه عمومی 6

   1 1بیت بدنیتر عمومی 13           

   18 جمع واحد        17 جمع واحد    

 پيش نياز واحد ( 4) ترم  چهارمنيمسال  نوع درس رديف  پيش نياز واحد ( 3) ترم نيمسا سوم  نوع درس رديف

   3 1اقتصاد سنجی تخصصی 21    3 2آمار برای اقتصاد پایه 14

   3 3صاد خرداقت تخصصی 22    3 2ریاضیات برای اقتصاد پایه 15

   3 3اقتصاد کالن تخصصی 23    3 اصول و مبانی اقتصاد اسالمی  پایه 16

   3 آشنایی با فقه اقتصادی تخصصی 24    3 2اقتصاد خرد تخصصی 17

   3 2اقتصاد کالن تخصصی 18
 

 تخصصی 25
سیر اندیشه های اقتصادی متفکرین 

 اسالمی و غرب
3   

   3 نظریه های توسعه اقتصادی  تخصصی 26    2 معارف "ج"گرو  عمومی 19

   2 معارف "د "گروه عمومی 27    2 زبان تخصصی انگلیسی پایه 21

   21 جمع واحد        19 جمع واحد    

 پيش نياز واحد ( 6) ترم  ششمنيمسال  نوع درس رديف  پيش نياز واحد ( 5) ترم  پنجمنيمسال  نوع درس رديف

   2 اقتصاد صنعتی تخصصی 36    2 تحقوق تجار تخصصی 28

   3 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست تخصصی 37    3 1اقتصاد بخش عمومی تخصصی 29

 تخصصی 31
مبانی فلسفی و روش شناسی 

 اقتصاد
3   

 
   2 2اقتصاد بخش عمومی تخصصی 38

   2 نظام های اقتصادی تخصصی 39    2 تجارت بین الملل تخصصی 31

   2 پول و بانکداری تخصصی 41    3 اقتصاد مالی صصیتخ 32

   2 روش تحقیق در اقتصاد تخصصی 41    2 1اقتصاد ایران تخصصی 33

   3 2اقتصاد ایران تخصصی 42    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1ورزش عمومی 34

   2 درس اختیاری   43    3 2اقتصاد سنجی تخصصی 35

   18 جمع واحد        19 جمع واحد    

 پيش نياز واحد ( 8) ترم  هشتمنيمسال  نوع درس رديف  پيش نياز واحد ( 7 ) ترم هفتمنيمسال  نوع درس رديف

   2 درس اختیاری   53    2 درس اختیاری   44

   2 اقتصاد کشاورزی تخصصی 54    2 درس اختیاری   45

   2 اقتصاد انرژی تخصصی 46
 

 تخصصی 55
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و 

 اقتصاد مقاومتی
2   

 صیتخص 47
نظریه بازی ها و کاربرد آن در 

 اقتصاد
2   

 
   2 معارف "و"گروه  عمومی 56

 تخصصی 48
اقتصاد گردشگری و میراث 

 فرهنگی
2   

 
   2 بازار سرمایه اسالمی تخصصی 57

   3 ارزیابی طرح های اقتصادی تخصصی 58    3 بانکداری اسالمی تخصصی 49

   2 مالیه بین الملل تخصصی 59    2 3اقتصاد ایران تخصصی 51

      53    2 معارف "ه"گروه  عمومی 51

         54    1 دانش خانواده   52

   15 جمع واحد   55    18 جمع واحد    

 
 


