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واحد  6 :پایان نامه*به تشخیص گروه                 : تعداد واحد های پیشنیاز*  

واحد 20   :تعداد کل واحد های دوره*واحد                             02   :تعداد واحد های اجباری*  

واحد  6  :واحد های اختیاری تعداد*  

 

 

 

 

 دروس پیشنهادی ترم نخست
*شامل درس پیشنیاز اقتصاد سنجی بدون واحد پیشنیاز اقتصاد سنجی  

 نام درس نوع درس واحد نام درس نوع درس واحد

 اقتصاد خرد اجباری 4 اقتصاد خرد اجباری 4

 اقتصاد کالن اجباری 4 اقتصاد کالن اجباری 4

 اقتصاد سنجی پیشنیاز 2 -  

تخصصیزبان  پیشنیاز 2  زبان تخصصی پیشنیاز 2 

نخست ترم ترکیب واحد های  
 نوع دروس واحد نوع دروس واحد

 دروس پیشنیاز 6 دروس پیشنیاز 2

 دروس اجباری 8 دروس اجباری 8

 دروس اختیاری - دروس اختیاری -

نخست ترم   مجموع واحد های 11 خست ترم مجموع واحد های 14   

 دروس پیشنهادی ترم دوم

درس پیشنیاز اقتصاد سنجی بدون  شامل درس پیشنیاز اقتصاد سنجی 

 نام درس نوع دروس واحد نام درس نوع دروس واحد

موضوعات انتخابی  اجباری 2

 اقتصاد اسالمی

موضوعات انتخابی  اجباری 2

 اقتصاد اسالمی

 اقتصاد سنجی اجباری 2 اقتصاد سنجی اجباری 2

 اقتصاد توسعه اجباری 2 اقتصاد توسعه اجباری 2

واحد از دروس اختیاری زیر  2انتخاب   

 موضوعات انتخابی در اقتصاد 2 موضوعات انتخابی در اقتصاد 2

 احتمال و استنباط آماری 2 احتمال و استنباط آماری 2

 مالیه بین الملل 2 مالیه بین الملل 2

 سیر اندیشه های اقتصادی 2 سیر اندیشه های اقتصادی 2

انرژیاقتصاد  2  اقتصاد انرژی 2 

 سیاست های کشاورزی 2 سیاست های کشاورزی 2

 اقتصاد مالی 2 اقتصاد مالی 2

 نظام های اقتصادی 2 نظام های اقتصادی 2

 برنامه ریزی ریاضی 2 برنامه ریزی ریاضی 2

 تحلیل تصمیم گیری 2 تحلیل تصمیم گیری 2

 ترکیب واحد های ترم دوم

پیشنیاز دروس - دروس پیشنیاز -  

 دروس اجباری 9 دروس اجباری 9

 دروس اختیاری 2 دروس اختیاری 2

 مجموع واحد های ترم دوم 12 مجموع واحد های ترم دوم 10
 ترکیب واحد های ترم تخست و ترم دوم

 دروس پیشنیاز 6 دروس پیشنیاز 2

 دروس اجباری 11 دروس اجباری 11

 دروس اختیاری 2 دروس اختیاری 2
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 دروس پیشنهادی ترم سوم

 شامل درس پیشنیاز اقتصاد سنجی بدون درس پیشنیاز اقتصاد سنجی

 نام درس نوع دروس واحد نام درس نوع دروس واحد

 روش تحقیق پیشنیاز 2 روش تحقیق پیشنیاز 2

برنامه ریزی  اختیاری 2

 اقتصادی
برنامه ریزی  اجباری 2

 اقتصادی

واحد از دروس اختیاری زیر 2انتخاب   

 اقتصاد سنجی کاربردی 2 اقتصاد سنجی کاربردی 2

 تجارت بین الملل 2 تجارت بین الملل 2

 اقتصاد صنعتی 2 اقتصاد صنعتی 2

 اقتصاد بخش عمومی 2 اقتصاد بخش عمومی 2

 اقتصاد ایران 2 اقتصاد ایران 2

 مبانی فقهی در اقتصاد اسالمی 2 مبانی فقهی در اقتصاد اسالمی 2

 اقتصاد تولید کشاورزی 2 اقتصاد تولید کشاورزی 2

 سیاست گذاری در بخش صنعت 2 سیاست گذاری در بخش صنعت 2

 اقتصاد منابع 2 اقتصاد منابع 2

 ارزیابی طرح های اقتصادی 2 ارزیابی طرح های اقتصادی 2

 اقتصاد ریاضی 2 اقتصاد ریاضی 2

پولیاقتصاد  2  اقتصاد پولی 2 

 دینامیک اقتصادی 2 دینامیک اقتصادی 2

 بیمه حمل و نقل دریایی 2 بیمه حمل و نقل دریایی 2
 ترکیب واحد های ترم سوم

 دروس پیشنیاز 2 دروس پیشنیاز 2

 دروس اجباری 2 دروس اجباری 3

 دروس اختیاری 2 دروس اختیاری 2

واحد های ترم سوممجموع  9 مجموع واحد های ترم سوم 9  

 ترکیب واحد های ترم تخست تا ترم سوم
 دروس پیشنیاز 9 دروس پیشنیاز 6

 دروس اجباری 02 دروس اجباری 02

 دروس اختیاری 6 دروس اختیاری 6

 چهارم دروس پیشنهادی ترم
 شامل درس پیشنیاز اقتصاد سنجی بدون واحد پیشنیاز اقتصاد سنجی

 نام درس نوع درس واحد درسنام  نوع درس واحد

 پایان نامه - 6 پایان نامه - 6

 دورهترکیب واحد های 
 نوع دروس واحد نوع دروس واحد

 دروس پیشنیاز 9 دروس پیشنیاز 6

 دروس اجباری 02 دروس اجباری 02

 دروس اختیاری 6 دروس اختیاری 6

 پایان نامه 6 پایان نامه 6


