
جدول دروس رشته اقتصاد ورودی ۹۷ به بعد
پيش نياز واحد نيمسال دوم ( ترم ۲ ) نوع درس کد درس پيش نياز واحد نيمسال اول ( ترم ۱ ) نوع درس کد درس

----- ۳ آمار برای اقتصاد۱ پایه پ۴ ----- ۳ اصول حسابداری پایه پ۱

پ۲  ۳ ریاضیات برای اقتصاد۲ پایه پ۳ ----- ۴ ریاضیات پیش دانشگاهی پیش نیاز

پ۶+ پ۲  ۳ اقتصاد خرد۱ تخصصی ت۱ ----- ۳ فارسی عمومی عمومی

 ----- ۳ زبان عمومی عمومی ع۸ ----- ۳ کلیات عمل اقتصاد پایه پ۶

پ۶  ۳ اقتصاد کالن۱ تخصصی ت۲ ----- ۳ ریاضیات برای اقتصاد۱ پایه پ۲

----- ۲ گروه" الف" معارف عمومی ع۱ ۲ اندیشه اسالمی۱ عمومی
----- ۱ تربیت بدنی۱ عمومی ع۹

 ۱۸ جمع واحد    ۱۸ جمع واحد   
پيش نياز واحد نيمسال چهارم ( ترم ۴ ) نوع درس کد درس پيش نياز واحد نيمسا سوم ( ترم ۳ ) نوع درس کد درس

ت۲ + پ۵ ۳ اقتصاد سنجی۱ تخصصی ت۸ پ۴  ۳ آمار برای اقتصاد۲ پایه پ۵

ت۳ ۳ اقتصاد خرد۳ تخصصی ت۵ ----- ۲ گرو "ج" معارف عمومی ع۳

۳ ت۴ اقتصاد کالن۳ تخصصی ت۶ پ۶  ۲ اصول و مبانی اقتصاد اسالمی پایه  پ۷

۳ پ۷ آشنایی با فقه اقتصادی تخصصی ت۱۴ ۳ ت۱ اقتصاد خرد۲ تخصصی ت۳

ت۱+ ت۲ ۳
سیر اندیشه های اقتصادی متفکرین 

اسالمی و غرب
تخصصی ت۱۳ ت۲  ۳ اقتصاد کالن۲ تخصصی ت۴

۳ ت۳+ ت۴ نظریه های توسعه اقتصادی تخصصی  ت۱۸ ----- ۲ گروه "ب"معارف عمومی ع۲

----- ۲ گروه" د" معارف عمومی ع۴ ع۸ ۲ زبان تخصصی انگلیسی پایه پ۸

 ۲۰ جمع واحد    ۱۷ جمع واحد   
پيش نياز واحد نيمسال ششم ( ترم ۶ ) نوع درس کد درس پيش نياز واحد نيمسال پنجم ( ترم ۵ ) نوع درس کد درس

ت۳ ۲ اقتصاد صنعتی تخصصی ت۳۳ ت۳+ ت۴  ۲ حقوق تجارت تخصصی ت۱۰

ت۳  ۳ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست تخصصی ت۲۹ ۲ ت۳+ ت۴ اقتصاد بخش عمومی۱ تخصصی ت۲۰

ت۲۰  ۲ اقتصاد بخش عمومی۲ تخصصی ت۲۱ ت۳+ ت۴  ۳ مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد تخصصی ت۱۱
ت۲۰+ ت۳+ 

ت۴
۲ نظام های اقتصادی تخصصی ت۲۸ ت۳+ ت۴  ۳ تجارت بین الملل تخصصی ت۲۶

۲ ت۴ پول و بانکداری تخصصی ت۲۲ ت۴ ۳ اقتصاد مالی تخصصی ت۲۵

۲ ت۱۱ روش تحقیق در اقتصاد تخصصی ت۳۲ ت۴ ۲ اقتصاد ایران۱ تخصصی ت۱۵

۳ ت۴ اقتصاد ایران۲ تخصصی ت۱۶ ورزش۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۱ ع۹ عمومی ع۱۰

 ۲ درس اختیاری ۳ ت۸  اقتصاد سنجی۲ تخصصی ت۹

۲ درس اختیاری

 ۲۰ جمع واحد    ۱۸ جمع واحد   
پيش نياز واحد نيمسال هشتم ( ترم ۸ ) نوع درس کد درس پيش نياز واحد نيمسال هفتم ( ترم ۷ ) نوع درس کد درس

 ۲ درس اختیاری   ۲ درس اختیاری  
۲ درس اختیاری ۲ ت۳  اقتصاد کشاورزی تخصصی ت۳۱

----- ۲ گروه "ه" معارف عمومی ع۵ ت۲۹  ۲ اقتصاد انرژی تخصصی ت۳۰

ت۲۵  ۲ بازار سرمایه اسالمی تخصصی ت۲۴ ت۳+ پ۴  ۲ نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد تخصصی ت۷
ت۳+ 

ت۴+ ت۲۳
۳ ارزیابی طرح های اقتصادی تخصصی ت۱۲ ت۳+ ت۴   ۲ اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی تخصصی ت۳۴

ت۲۳+ ت۲۲ ۲ مالیه بین الملل تخصصی ت۲۷
 ت۲۲+ 

ت۱۴
۳ بانکداری اسالمی تخصصی ت۲۳

ت۳+ ت۴+ 
ت۱۸

۲
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و اقتصاد 

مقاومتی
تخصصی ت۱۹ ت۳+ ت۴   ۲ اقتصاد ایران۳ تخصصی ت۱۷

  ----- ۲ دانش خانواده و جمعیت ع۷ 

۱۵ جمع واحد  ۱۷ جمع واحد   

دانشجويان مشروط ( معدل ترمي کمتر از ۱۲ ) مجاز به انتخاب بيش از ۱۴ واحد در ترم بعد نخواهند بود . .۱
دانشجويان با معدل ترمي ۱۷ و باالتر در ترم بعد در صورت موافقت گروه مي توانند تا سقف ۲۴ واحد با رعايت پيش نياز از دروس مورد نظر انتخاب  .۲

واحد نمايند .
چنانچه دانشجويان ترم آخر باشند با هماهنگي گروه بدون رعايت پيش نياز مي توانند تا سقف ۲۴ واحد دروس مورد نظر را انتخاب نمايند . .۳

رعايت پيش نياز الزامي و مسئوليت عدم رعايت آن به عهده دانشجو است ، لذا دقت در انتخاب واحد دروس الزامي است . .۴


