
 97ورودی  اقتصادعلوم جدول دروس رشته 
 پيش نياز واحد ( 2نيمسال دوم ) ترم  نوع درس کد درس  پيش نياز واحد ( 1نيمسال اول ) ترم  نوع درس کد درس

 ----- 3 1آمار برای اقتصاد پایه 4پ  ----- 3 اصول حسابداری پایه 1پ

  2پ 3 2ریاضیات برای اقتصاد پایه 3پ  ----- 4 ریاضیات پیش دانشگاهی پیش نیاز 

  2+ پ6پ 3 1اقتصاد خرد تخصصی 1ت  ----- 3 فارسی عمومی عمومی 

  ----- 3 زبان عمومی عمومی 8ع  ----- 3 کلیات عمل اقتصاد پایه 6پ

  6پ 3 1اقتصاد کالن تخصصی 2ت  ----- 3 1ریاضیات برای اقتصاد پایه 2پ

 ----- 2 معارف"ب"گروه  عمومی 2ع  ----- 2 معارف "الف "گروه عمومی 1ع

 ----- 1 1تربیت بدنی عمومی 9ع           

   18 جمع واحد        18 جمع واحد    

 پيش نياز واحد ( 4نيمسال چهارم ) ترم  نوع درس کد درس  پيش نياز واحد ( 3نيمسا سوم ) ترم  نوع درس کد درس

 5پ + 2ت 3 1اقتصاد سنجی تخصصی 8ت   4پ 3 2آمار برای اقتصاد پایه 5پ

 3ت 3 3اقتصاد خرد تخصصی 5ت  -----  2 معارف "ج"گرو  عمومی 3ع

 4ت  3 3اقتصاد کالن تخصصی 6ت   6پ 2 اصول و مبانی اقتصاد اسالمی  پایه 7پ

 7پ  3 آشنایی با فقه اقتصادی تخصصی 14ت  1ت  3 2اقتصاد خرد تخصصی 3ت

  2ت 3 2اقتصاد کالن تخصصی 4ت
 

 تخصصی 13ت
سیر اندیشه های اقتصادی متفکرین 

 اسالمی و غرب
 2ت +1ت 3

 4+ ت3ت  3 نظریه های توسعه اقتصادی  تخصصی 18ت  4ع 2 معارف "د "گروه عمومی 4ع

 ----- 2 معارف "ه"گروه  عمومی 5ع  8ع 2 زبان تخصصی انگلیسی پایه 8پ

   20 جمع واحد        17 جمع واحد    

 پيش نياز واحد ( 6نيمسال ششم ) ترم  نوع درس کد درس  پيش نياز واحد ( 5نيمسال پنجم ) ترم  نوع درس کد درس

 3ت 2 اقتصاد صنعتی تخصصی 33ت   4+ ت3ت 2 حقوق تجارت تخصصی 10ت

  3ت 3 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست تخصصی 29ت  4+ ت3ت  3 1اقتصاد بخش عمومی تخصصی 20ت

  20ت 2 2اقتصاد بخش عمومی تخصصی 21ت   4+ ت3ت 3 مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد تخصصی 11ت

  4+ ت3ت 2 تجارت بین الملل تخصصی 26ت
 

 2 نظام های اقتصادی تخصصی 28ت
+ 3ت +20ت

 4ت

 4ت  2 پول و بانکداری تخصصی 22ت  4ت 3 اقتصاد مالی تخصصی 25ت

 11ت  2 روش تحقیق در اقتصاد تخصصی 32ت  4ت 2 1اقتصاد ایران تخصصی 15ت

 4ت  3 2اقتصاد ایران تخصصی 16ت  9ع  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1ورزش عمومی 10ع

   2 درس اختیاری     8ت  3 2اقتصاد سنجی تخصصی 9ت

   18 جمع واحد        19 جمع واحد    

 پيش نياز واحد ( 8نيمسال هشتم ) ترم  نوع درس کد درس  پيش نياز واحد ( 7نيمسال هفتم ) ترم  نوع درس کد درس

   2 درس اختیاری       2 درس اختیاری   

  3ت 2 اقتصاد کشاورزی تخصصی 31ت    2 درس اختیاری   

  29ت 2 اقتصاد انرژی تخصصی 30ت
 

 تخصصی 19ت
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و اقتصاد 

 مقاومتی
2 

 +4+ ت3ت

 18ت

 -----  2 معارف "و"گروه  عمومی 6ع   4پ+ 3ت 2 نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد تخصصی 7ت

  25ت 2 بازار سرمایه اسالمی تخصصی 24ت    4+ ت3ت 2 اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی تخصصی 34ت

 3 بانکداری اسالمی تخصصی 23ت
 +22ت 

 14ت

 
 3 ارزیابی طرح های اقتصادی تخصصی 12ت

+ 3ت

 23ت +4ت

 22ت +23ت 2 مالیه بین الملل تخصصی 27ت    4+ ت3ت 2 3اقتصاد ایران تخصصی 17ت

           ----- 1 دانش خانواده   7ع

   15 جمع واحد       16 جمع واحد    

 واحد در ترم بعد نخواهند بود . 14( مجاز به انتخاب بيش از  12دانشجويان مشروط ) معدل ترمي کمتر از  .1

) به شرط نداشتن (  رتبه اول تا سوم هر ورودی ب :يا بيشتر باشد ،   18معدل ترمي آنان  الف :به دانشجويان شبانه ای تخفيف شهريه تعلق مي گيرد که  .2

 واحد انتخابي بدون دروس پيش دانشگاهي و جبراني . 15و حداقل  12نمره کمتر از 

واحد با رعايت پيش نياز از دروس مورد نظر انتخاب  24و باالتر در ترم بعد در صورت موافقت گروه مي توانند تا سقف  17دانشجويان با معدل ترمي  .3

 واحد نمايند .

 واحد دروس مورد نظر را انتخاب نمايند . 24ترم آخر باشند با هماهنگي گروه بدون رعايت پيش نياز مي توانند تا سقف  چنانچه دانشجويان .4

 رعايت پيش نياز الزامي و مسئوليت عدم رعايت آن به عهده دانشجو است ، لذا دقت در انتخاب واحد دروس الزامي است . .5

 

 

 

 

 

 

 



 نيمسال هشتم نيمسال هفتم نيمسال ششم نيمسال پنجم نيمسال چهارم نيمسال سوم نيمسال دوم نيمسال اول نيمسال

اصول  درس

 حسابداری

  درس اختیاری اقتصاد صنعتی حقوق تجارت   

  2 2 2    3 تعداد واحد

آمار برای   درس

 1اقتصاد

آمار برای 

 2اقتصاد

اقتصاد منابع  اقتصاد مالی 

طبیعی و محیط 

 زیست

بازار سرمایه  اقتصاد انرژی

 اسالمی

 2 2 3 3  3 3  تعداد واحد

ریاضیات برای  درس

 1اقتصاد

ریاضیات برای 

 2اقتصاد

سیر اندیشه  

های اقتصادی 

متفکرین 

 اسالمی و غربی

مبانی فلسفی و 

روش شناسی 

 اقتصاد

نظام های 

 یاقتصاد

  درس اختیاری

  2 2 3 3  3 3 تعداد واحد

 کلیات علم درس

 اقتصاد

اصول و مبانی                                                                                                                

 اقتصاد اسالمی

آشنایی با فقه 

 اقتصادی

تجارت بین 

 الملل

اقتصاد  پول و بانکداری

گردشگری و 

 میراث فرهنگی

 المللمالیه بین 

 2 2 2 3 3 2 2 4 تعداد واحد

اقتصاد بخش  3اقتصاد خرد 2اقتصاد خرد 1اقتصاد خرد  درس

 1عمومی

اقتصاد بخش 

 2عمومی

نظریه بازی ها و 

کاربرد آن در 

 اقتصاد

اقتصاد 

 کشاورزی

 2 2 2 2 3 3 3  تعداد واحد

روش تحقیق در   3اقتصاد کالن 2اقتصاد کالن 1اقتصاد کالن  درس

 اقتصاد

بانکداری 

 اسالمی

 درس اختیاری

 2 3 2  3 3 3  تعداد واحد

ریاضیات پیش  درس

 دانشگاهی

ارزیابی اقتصادی  دانش خانواده درس اختیاری 2اقتصاد سنجی 1اقتصاد سنجی گروه د معارف گروه ب معارف

 طرح ها

 3 1 2 3 3 2 2 4 تعداد واحد

زبان انگلیسی  زبان عمومی گروه الف معارف درس

 تخصصی

نظریه های 

 توسعه اقتصادی

: 1اقتصاد ایران

 تاریخ و کلیات

 اقتصادی

: 2اقتصاد ایران

سیاست ها و 

چالش های 

 اقتصادی

: 3اقتصاد ایران

برنامه ریزی و 

 بودجه

الگوی اسالمی 

ایرانی پیشرفت 

و اقتصاد 

 مقاومتی

 2 2 3 2 3 2 3 2 تعداد واحد

 گروه و معارف   1ورزش گروه ه معارف معارفگروه ج  1تربیت بدنی فارسی عمومی درس

 2   1 2 2 1 3 تعداد واحد

 15 16 18 19 20 17 18 18 درس

 


