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 :درآمدپیش

 دوره مشابه با دو درسي حاضر برنامهمقایسه 

در حوزه علمیه خراسان با مطالعه و بررسی تجارب پژوهشی و آموزشی اقتصاد  «فقه و اقتصادسطح دو و سه پیوسته »برنامه آموزشی 
تا حد  ،های مشابهههای دوربرنامهبا مطالعه  آن،در طراحی و سعی شده است کشور تدوین گشته  مراکز متعدد فعال در سطح اسالمی
 این برنامه بامقایسه  در ،مزایای آنها گرفته شده و از معایب آنها احتراز گردد. به عنوان نمونه فراخور اقتضائات حوزوی، امکان و به

و دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف )به طور خالصه برنامه قم(  1برنامه دوره فقه االقتصاد در مؤسسه عالی فقه و علوم اسالمی قم
توان به میشده است معرفی خالصه به طور که در جداولی در ادامه  )برنامه تهران( ام صادق علیه السالماه اماسالمی و اقتصاد دانشگ

 اشاره کرد:این نکات 
رده و فراتر کواحد( برابری  11۴) برنامه تهرانبا تعداد دروس اقتصادی  واحد( نسبتاً 101تعداد دروس اقتصادی این برنامه ) .1

 .قم است برنامهها و بسیار بیشتر از انشگاهاز سطح دوره کارشناسی د
رود، لکن در به شمار میقم  واحد در این برنامه نقطه امتیازی نسبت به برنامه 1۵اگرچه آموزش زبان انگلیسی به میزان  .2

 بسیار کمتر است. برنامه تهرانواحد زبان عربی و انگلیسی  ۳۹مقایسه با 

ری واحد( براب 11۵ه قم )فقه و اصول برنام دروسمیزان واحد( تا حدودی با  100برنامه )این دروس فقه و اصول یزان م ت۳
در عین حال ده نشده است. واحد( در برنامه حاضر دی 20کند، اما دروس تکمیلی حوزوی و عمومی برنامه قم )به میزان می
ا وجود بول دارد، اما ه و اصتری از فقاگرچه سطح بسیار پایین برنامه تهرانواحدی  ۷2معارف اسالمی و عمومی  دروس

تواند در یود مخکه به نوبه  طرح مطالعاتی شهید مطهری و دروس مشابه، از تنوع موضوعی بیشتری برخوردار است
 .ریزی چارچوبه فکری طالب/دانشجویان بر اساس اندیشه مدون اسالمی نقش بسزایی داشته باشدپی
احت زمه سکه ال -طالب  اصولی-مثبتی در تکامل نگاه فقهیشک نقش واحد دروس علم حقوق برنامه قم، بی 1۸ .۴

ه است طی ه تالش شدین برنامشود. اما در مقابل در ادر دو برنامه دیگر دیده نمی و دارد -اجتهادی اقتصاد اسالمی است 
لوم عر فضای ای مورد نیاز درشتههایی همچون حقوق، سیاست و ... نگاه میانای رشتههشت واحد با ارائه دروس پایه

 لحاظ گردد. به نحو حداقلی اجتماعی
 

 :قم ياسالم علوم و فقه يعال مؤسسه االقتصاد فقه پنجساله دوره برنامه

 تعداد واحد نوع درس ردیف
 ۵0 خارج اصول ۱

۲ 

 خارج فقه
---------------------- 

 مشترکات عقود -
 ابواب خاص اقتصادی -
 ادیابواب جدید اقتص -

۶۵ 
------------ 

(2۵) 
(20) 
(20) 

 20 و عمومی دروس تکمیلی حوزه ۳
 1۸ دروس اقتصاد اسالمی ۴
 ۴۷ دروس علم اقتصاد ۵
 1۸ دروس علم حقوق ۶

 
 ۲۱۸ جمع کل دروس دوره

                                                 
سطح دروس فقه و اصول  باید توجه داشت این برنامه برای طالب مقطع خارج طراحی شده و اصوالً اقتضائات متفاوتی نسبت به برنامه حاضر دارد؛ من جمله: تفاوت درالبته  1

ه یک ه علمیه خراسان در ارائی برنامه حوزالف بنادانش اقتصاد برای طالب فاقد پایه ریاضی کافی، به خ سازی شده و مختصر ازو احتماالً بنای اولیه بر ارائه یک دوره ساده
 دوره کامل دانش اقتصاد که توان برابری با معادل دانشگاهی خود را داشته باشد.
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 :هران، تالسالم هیعل صادق امام دانشگاه اقتصاد و ياسالم معارف وستهیپ ارشد يکارشناس دوره رنامهب

 تعداد واحد نوع درس ردیف
  12 عمومی ۱
  ۶0 معارف اسالمی ۲
 زبان ۳

------------------ 
 انگلیسی -
 عربی -

۳۹  
----- 
(1۸) 
(21) 

 اصلی اقتصاد ۴
----------------- 

 اصلی )کارشناسی( -
 ها(تخصصی )ارشد، مشترک گرایش -
 تخصصی )گرایش ارشد( -

11۴  
------ 

(۷۵) 
(2۴) 
(1۵) 

  ۴ پایان نامه ۵
 ۲۲۹ جمع واحدهای دوره 

 
 

 دوره سطح دو و سه پیوسته فقه و اقتصاد حوزه علمیه خراسان

 تعداد واحد نوع درس  
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 (۴۵) فقه

 (۵۵) اصول

 (1۵) زبان انگلیسی

 ۱۱۵ جمع

ی
اد

ص
اقت

س 
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د
 

 (2۴) دروس پایه اقتصاد

 (۶۷) دروس تخصصی اقتصاد

 (10) اقتصاد دروس اختیاری

 ۱۰۱ جمع

 ۵ نامهپایان 

 ۲۲۱ جمع کل واحدهای دوره پیوسته
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 پیوسته فقه و اقتصاد سهو  دوسطح مشخصات کلي برنامه 

 تعریف و هدف

در فقه باا اجتهاد نیل به درجه  برایپرورش طالب مستعد در حوزه علمیه،  اقتصاد فقه و پیوسته دوره سطح دو و سههدف از برگزاری 
عالوه بر یافتن پاسا   معاصر جوامعدر اقتصادی دقیق از موضوعات  یشناختکسب است به نحوی که با  حوزه فقه اقتصادی ز برتمرک

 تعمیق و توسعه آن مبادرت ورزند.  واقتصاد اسالمی در مرزهای دانش پژوهش  بهبتوانند  مسائل مستحدثه اقتصادی،
و داناش اقتصااد متعاارف  )فقه و اصول( یک برنامه آموزشی تلفیقی از علوم اسالمیحوزه،  اقتصادپیوسته فقه و سطح دو و سه دوره 

، ذهن طاالب را شناسی قلمداد کردشناسی و موضوعه منزله حکمبه ترتیب بتوان آنها را میاست که با ارائه همزمان این دو رشته که 
 پروراند.آماده کرده و می مند الگوی جامع اقتصاد اسالمی،مو نهایتاً ارائه نظا م مسائل مستحدثه در عرصه اقتصادبرای یافتن حک

 مبانی نظری

، در طراحای آن گشته و طالب در محدودیت زمانی قرار دارندحوزوی ارائه  دروس رایجدر این برنامه، اقتصاد در کنار از آنجا که  .1
 منابع طبیعای و انرژی، کشاورزی،نفت و ها )بسنده شده و از گنجاندن دروس ناظر به گرایش اقتصادرشته به بدنه اصلی دروس 

نظر صرف - دارندپردازی اسالمی ی اجتهاد و نظریهبا فضا کمتریارتباط حذف آنها مخل به فهم اقتصادی نبوده و نیز که  -...( 
 .شده است

میت داده شده است که به در این برنامه اه جایی تا ارائه دروس خرد و کالن، رویکرد کمی در ی و نیز کمّ دروسریاضیات و به  .2
از  ،در عاین حاال تاوان کاافی در تحلیال ریاضای و منطقایکند. های مبتنی بر آنها کمک میفهم نظریه اقتصادی و پژوهش

 های اولیه الزم برای این رشته است.صالحیت
تلفیقی که با هادف  یاین رشتهباشد، در اجتهادی کافی برخوردار نمی وزاننظر به اینکه ادبیات اقتصاد اسالمی هنوز از عمق و  .۳

در بر ارائه محتوای این دانش باه نحاو متعاارف  ،ی اصلیپرداز اقتصاد اسالمی طراحی شده است، بناپرورش صاحبنظر و نظریه
به  -است فضالی معاصر اقتصاد اسالمی نورسِ که متکی بر تحقیقات  – باشد. لذا از دروس اقتصاد اسالمیمینظام دانشگاهی 
از قیاد استفاده شده اسات. همچناین  برای نقد و بررسی بیشتر آنها از قالب درس موضوعات انتخابی زم بسنده شده وحداقل ال

؛ باه بیاان دیگار، هادف برای دوره برگزیده شده اسات« فقه و اقتصاد»و نام در عنوان دوره نیز احتراز شده « اقتصاد اسالمی»
رود فارغ التحصیالن این دوره توان نقد جدی ادبیات موجود اقتصااد  انتظار میطبیعتاً گیری است و نه دادن ماهی.آموزش ماهی

 اسالمی را داشته باشند. 
سانی )و ای در فضای علوم انرشتهفهم عمیق و اجتهادی دانش اقتصاد به اذعان بزرگان این علم، متوقف بر داشتن نگرشی میان .۴

ای اجتماعی به شدت در هم آمیخته و به هم وابسته بوده و تخصا  جزیاره یا اقالً علوم اجتماعی( است، چرا که نظریات علوم
های جدیادی تحات عناوان در هر یک از آنها منجر به فهمی ناق  از آن علوم خواهد شد. همین رویکرد مبنای طراحی رشاته

ن اساس در این برنامه نیز های مطرح دنیا شده است. بر ایدر دانشگاه« حقوق-مدیریت-اقتصاد»و یا « سیاست-فلسفه-اقتصاد»
و باه طاور خااص آشانایی اجماالی باا ساه علام حقاوق، های علوم انسانی شاده ای بر اندراج دروسی از دیگر رشتهتأکید ویژه
 .شناسی و سیاست در برنامه دیده شده استجامعه

عکس کنناده رویکردهاای اقتصااد های ایران و عموم کشاورهای جهاان مانبا توجه به اینکه برنامه متعارف اقتصاد در دانشکده .۵
دکس از آنهاا یااد )که باا عناوان اقتصاادهای هتارو غرب های دیگر مکاتب اقتصادیاست و نسبت به اندیشه «جریان غالب»
کماک شاایانی باه نقاد این مکاتب که نقدهای عمیاق آناان  هایدیدگاهست؛ در این برنامه تالش شده است اعتناشود( بیمی

 ارائه گردد. -سرفصل دروس موجود  از طریق افزودن بهدروس مستقل و چه  چه بواسطه - کندداری میاسالمی نظام سرمایه

اسات، فهام صاحیح  زبان مناابع اساالمی به عنوانهمانگونه که اجتهاد در علوم اسالمی بدون تردید مستلزم فهم زبان عربی  .۶
است. متأسفانه یکی  انگلیسیاند مستلزم دانستن زبان رد کردههای غربی و اطالع از نقدهای ارزشمندی که خود بر آنها وادیدگاه



1۴ 

شناسی است کاه پردازی اقتصاد اسالمی، مبنا قراردادن متون ترجمه شده غیراصلی در فرآیند موضوعهای کنونی نظریهاز ضعف
آن است تا حدی که در وساع متعدد شده است. لذا در این برنامه سعی شده  نقائ  یبه وجود آورندهباعث عدم قابلیت اسناد و 

 . پرداخته شودخوانی و درک مطلب متنمهارت  با تمرکز براست، به آموزش زبان انگلیسی 

 شرایط ورود به دوره

های ، برای متقاضیان ورود به رشاته اقتصااد نظاری در دانشاگاهدر جریان غالب و رسمی علم اقتصاد با توجه نقش محوری ریاضیات
که در صدد تربیات فاارغ التحصایالنی  -نیز  حوزه فقه و اقتصادریاضی شرط است. این مسأله در مورد برنامه  کشور دارا بودن دیپلم

 کند. صدق پیدا می –قادر به رقابت با فارغ التحصیالن دانشگاهی است 
اساتعداد  عنصار( غلباه دارد، آموزشایبر اهداف ترویجی )و و دوره از آنجا که اهداف اجتهادی و پژوهشی در این رشته  ،افزون بر این

 بخشی و کارامدی نهایی دوره ایفا خواهد کرد. ثمردر  ایکنندهتعیین ای جدی است که نقشمؤلفهتحصیلی برای داوطلبان این رشته 
ظار از اما توانمندی کافی برای رساندن خود به ساطح ماد ن بودهدر عین حال، در شرایط استثنایی چنانچه داوطلبی فاقد دیپلم ریاضی 

 شرط مزبور را نادیده گرفت.توان ، مینیاز داشته باشدبا گذراندن ریاضیات پیشرا ریاضی دانش 

 مطول دوره و شکل نظا

واحاد دروس  100پنج سال معادل ده نیمسال تحصیلی باوده کاه طای آن تعاداد  «فقه و اقتصاد»و سه پیوسته طول دوره سطح دو 
دروس حوزوی مشتمل بر بیست عناوان شود. اقتصادی گذرانده میواحد دروس  100و  نگلیسیواحد زبان ا 1۵، )فقه و اصول( حوزوی

گاردد، و در هار ارائه می –از شنبه تا چهارشنبه  –واحد و به صورت یک ساعت در هر روز  ۵فقه و اصول است که هر یک به میزان 
اد نیز به طور میانگین به میازان ده واحاد در هار نیمساال دروس تخصصی اقتص شود.نیمسال دو عنوان به میزان ده واحد خوانده می

های آخر که دروس آن متعلق به سطح سه باوده و جنباه شود از بار واحدهای درسی در نیمسالشود، با این قید که تالش میارائه می
 های آغازین دوره منتقل شود.تری دارد، کاسته شده و به نیمسالپژوهشی پررنگ

گردد؛ که طالب هر دوره به صاالحدید های تخصصی ارائه میز دروس اقتصادی به صورت اختیاری و در قالب خوشهواحد ا 10تعداد 
 گروه، این دروس را از یک یا دو خوشه تخصصی اخذ خواهند نمود. 

 .باشدمیساعت  1۶ مشتمل برهر واحد درسی نظری  وموزشی کامل آهفته  1۶طول هر نیمسال تحصیلی 

 :پیوسته ۳و  ۲سطح  برنامهو ترکیب کلی  واحدها تعداد

 تعداد واحد نوع درس  

ی
زو

حو
س 

رو
د

 

ي
وم

عم
و 

 

 ۴۵ فقه

 ۵۵ اصول

 1۵ زبان انگلیسی

 ۱۱۵ جمع

ی
اد

ص
اقت

س 
رو

د
 

 2۴ پایه اقتصاددروس 

 ۶۷ تخصصی اقتصاددروس 

 10 اقتصاد دروس اختیاری

 ۱۰۱ جمع
 ۵ نامهپایان 

 ۲۲۱ تهجمع کل واحدهای دوره پیوس



1۵ 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 و تعداد  نیعناوجدول 

  يدرس یواحدها

 )سطح دو و سه(
 

 

 

 
 



1۶ 

 *نیاز پیش روسدول دالف( ج

 تعداد واحد نیازعنوان درس پیش ردیف

 ۴-2 دانشگاهیریاضیات پیش 1

 ۴-2 دانشگاهیپیش زبان انگلیسی 2

 ا که برای ایشان تعیین می گردد بگذرانند.نیازی رباید دروس پیشدانشجویان حسب نظر گروه علمی می *
 

 جدول دروس فقه و اصول( ب

 عنوان درس  ردیف

 تعداد واحد

 نظری

 ۵ )مکاسب( 1فقه  1

 ۵ )مکاسب( 2فقه  2

 ۵ )مکاسب( ۳فقه  ۳

 ۵ )مکاسب( ۴فقه  ۴

 ۵ )مکاسب( ۵فقه  ۵

 ۵ )مکاسب( ۶فقه  ۶

 ۵ )رسائل( 1اصول  ۷

 ۵ )رسائل( 2اصول  ۸

 ۵ )رسائل( ۳ول اص ۹

 ۵ )رسائل( ۴اصول  10

 ۵ )رسائل( ۵اصول  11

 ۵ )رسائل( ۶اصول  12

 ۵ )مکاسب( ۷فقه  1۳

 ۵ )مکاسب( ۸فقه  1۴

 ۵ )مکاسب( ۹فقه  1۵

 ۵ )کفایه( ۷اصول  1۶

 ۵ )کفایه( ۸اصول  1۷

 ۵ )کفایه( ۹اصول  1۸

 ۵ )کفایه( 10اصول  1۹

 ۵ )کفایه( 11اصول  20

 ۱۰۰ جمع 

 *( جدول دروس زبان انگلیسيج

 تعداد واحد عنوان درس  ردیف

 ۳ 1زبان عمومی  1

 ۳ 2زبان عمومی  2

 ۳ ۳زبان عمومی  ۳

 2 ۴زبان عمومی  ۴



1۷ 

 2 ۵زبان عمومی  ۵

 2 ۶زبان عمومی  ۶

 ۱۵ جمع 
 باشد.پیش نیاز هر یک از دروس زبان عمومی گذراندن زبان عمومی پیشین می *

 اقتصاد ایهپ وسدرجدول  د(

کد 

 درس
 عنوان درس

 تعداد واحد
 پیش نیاز

 عملي نظری

   ۳ کلیات علم اقتصاد 

   2 مقدمه علم حقوق 

   2 مبانی علم سیاست 

   2 شناسیمبانی جامعه 

   ۳ (1ریاضی برای اقتصاد ) 

 (1ریاضی برای اقتصاد )  ۳ (2ریاضی برای اقتصاد ) 

   ۳ (1آمار برای اقتصاد ) 

 (1آمار برای اقتصاد )  2 (2آمار برای اقتصاد ) 

   2 اصول حسابداری 

   2 روش تحقیق در اقتصاد 

  ۲۴ جمع 

 اقتصاد تخصصي وس( جدول دره

کد 

 درس
 عنوان درس

 پیش نیاز تعداد واحد

  عملي نظری

 (1، ریاضی )کلیات علم اقتصاد  ۳ (1اقتصاد خرد ) 

 علم اقتصاد کلیات  ۳ (1اقتصاد کالن ) 

 (1اقتصاد خرد )  ۳ (2اقتصاد خرد ) 

 (1اقتصاد کالن )  ۳ (2اقتصاد کالن ) 

 (2اقتصاد خرد )  ۳ میانهاقتصاد خرد  

 (2اقتصاد کالن )  ۳ میانهاقتصاد کالن  

 (2(، آمار )1کالن )  ۳ اقتصادسنجی 

 (۳) زبان عمومی  2 زبان انگلیسی تخصصی  

 پول و بانکداری  2 زبان عربی تخصصی 

 کلیات علم اقتصاد  2 مبانی اقتصاد اسالمی 

 (2کالن )  ۳ پول و بانکداری 

 پول و بانکداری  2 بانکداری و مالی اسالمی 

 (1(، کالن )1خرد )  ۳ های اقتصادیسیر اندیشه 



1۸ 

 (2کالن )  ۳ های توسعه اقتصادینظریه 

 های توسعه اقتصادینظریه  ۳ اقتصاد ایران 

 (2(، کالن )2خرد )  2 (1اقتصاد بخش عمومی ) 

 (1اقتصاد بخش عمومی )  2 (2اقتصاد بخش عمومی ) 

 (2(، کالن )2خرد )  ۳ تجارت بین الملل 

 
 مالیه بین الملل

2 
، پول و تجارت بین الملل 

 بانکداری

 مبانی اقتصاد اسالمی  ۳ ت انتخابی در اقتصاد اسالمیموضوعا 

 
 ری و سوسیالیسمدانظام سرمایه

۳ 
(، 1های اقتصادی )سیر اندیشه 

 (1اقتصاد بخش عمومی )

 (2کالن )  2 اقتصاد نهادی 

 (2خرد )  ۳ های عدالتاخالق و اقتصاد و نظریه 

 
 (1شناسی اقتصاد )روش

۳ 
(، روش 1(، کالن )1خرد ) 

 تحقیق در اقتصاد

 (1شناسی اقتصاد )روش  ۳ (2روش شناسی اقتصاد ) 

  ۶7 عجم 

  واحد( ۱۰) اقتصاد جدول دروس اختیاری( و

 خوشه
کد 

 درس
 عنوان درس

 تعداد واحد

 نظری
 نیازپیش

ي
وم

عم
ش 

خ
د ب

صا
اقت

 

 (2اقتصاد بخش عمومی ) ۳ (۳اقتصاد بخش عمومی ) 

 های اقتصادیسیر اندیشه ۳ اقتصاد بخش عمومیهای سیر اندیشه 

 مقدمه علم حقوق 2 حقوق اساسیکلیات   

 (1اقتصاد بخش عمومی ) 2 اقتصاد شهری 

 (2(، کالن )2خرد ) ۳ اقتصاد زمین و مسکن 

 (1اقتصاد بخش عمومی ) ۳ مبانی تأمین اجتماعی و رفاه 

ی
دار

نک
 با

 و
ول

پ
 

 ول و بانکداریپ ۳ های پولی نظریه 

 های اقتصادیسیر اندیشه ۳ های پولیسیر اندیشه 

 ول و بانکداریپ 2 عملیات بانکداری داخلی 

 ول و بانکداریپ 2 بانکداری بین المللی 

ي
مال

د 
صا

اقت
 

 (2کالن ) ۳ اقتصاد مالی 

  2 مدیریت مالی 

 (1اقتصاد بخش عمومی ) 2 تأمین مالی و قراردادهااصول   

 (، بانکداری اسالمی2خرد ) 2 بورس اوراق بهادار 



1۹ 

 (، بانکداری اسالمی2(، کالن )2خرد ) ۳ هاارزیابی اقتصادی طرح 

 (2(،کالن)2خرد) ۳ و مدیریت ریسکابزارهای مشتقه  

زار
 با

 و
ید

ول
د ت

صا
اقت

 

  2 مبانی سازمان و مدیریت 

 (1(، کالن )2خرد ) 2 حقوق تجارت 

 (1(، آمار )2خرد ) 2 ها و کاربرد آن در اقتصادنظریه بازی 

 (1اقتصاد بخش عمومی ) 2 اقتصاد تعاونی 

 (1اقتصاد بخش عمومی ) 2 و نیروی انسانی کارصاد اقت 

 (1اقتصاد بخش عمومی ) 2 فکریمالکیت مبانی حقوقی و اقتصادی  

 اقتصاد مالی 2 اقتصاد بیمه  

اع
تم

اج
و 

د 
صا

اقت
 

 (2اقتصاد بخش عمومی ) 2 اقتصاد سیاسی 

 (1(، کالن )2خرد ) 2 شناسی اقتصادیجامعه 

 (1(، کالن )2)خرد  2 حقوق و اقتصاد 

 (1شناسی اقتصاد )روش 2 مبادی مشترک علوم اجتماعی 

 (1اقتصاد بخش عمومی ) 2 فرهنگ اقتصاد 

 (1اقتصاد بخش عمومی ) 2 اقتصاد رسانه 

  -- جمع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 

 هادرسسرفصل 
 

 

 

 

 

 

 



20۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیمه

 

 بندی(ها )ترمنیمسالبرنامه 

 

 
 

 

 



20۷ 

 

 واحد نیمسال پنجم واحد نیسمال چهارم واحد نیمسال سوم واحد نیمسال دوم واحد یمسال اولن

 ۵ ۵فقه  ۵ ۴فقه  ۵ ۳فقه  ۵ 2فقه  ۵ 1فقه 

 ۵ ۵اصول  ۵ ۴اصول  ۵ ۳اصول  ۵ 2اصول  ۵ 1اصول 

 2 ۴زبان عمومی  ۳ ۳زبان عمومی  ۳ 2زبان عمومی  ۳ 1زبان عمومی  0 نیاززبان پیش

 ۳ اقتصادسنجی 2 2آمار  ۳ 1آمار  ۳ 2ریاضی  ۳ کلیات اقتصاد

 ۳ پول و بانکداری ۳ 2اقتصاد کالن  ۳ 2اقتصاد خرد  ۳ 1اقتصاد خرد  ۳ 1ریاضی 

 ۳ های اقتصاد توسعهنظریه ۳ های اقتصادیسیر اندیشه ۳ 1اقتصاد کالن  2 روش تحقیق در اقتصاد 2 مقدمه علم حقوق

 2 زبان عربی تخصصی 2 مبانی اقتصاد اسالمی 2 شناسیمبانی جامعه 2 مبانی علم سیاست 2 صول حسابداریا

 ۲۳ جمع ۲۳ جمع ۲۴ جمع ۲۳ جمع ۲۰ جمع
 

 واحد نیمسال دهم واحد نیمسال نهم واحد نیمسال هشتم واحد نیمسال هفتم واحد نیمسال ششم

 ۵ 10اصول  ۵ ۹فقه  ۵ ۸فقه  ۵ ۷فقه  ۵ ۶فقه 

 ۵ 11اصول  ۵ ۹اصول  ۵ ۸اصول  ۵ ۷اصول  ۵ ۶اصول 

 2 ۳درس اختیاری  ۳ 2شناسی اقتصاد روش 2 زبان انگلیسی تخصصی 2 ۶زبان عمومی  2 ۵زبان عمومی 

 2 ۴درس اختیاری  2 1درس اختیاری  2 مالیه بین الملل 2 2اقتصاد بخش عمومی 2 1قتصاد بخش عمومی ا

 2 ۵درس اختیاری  2 2درس اختیاری  ۳ اقتصاد کالن میانه ۳ مللتجارت بین ال ۳ اقتصاد ایران

     2 اقتصاد نهادی ۳ اقتصاد خرد میانه 2 بانکداری و مالی اسالمی

اقتصاد و اخالق و  ۳ 1شناسی اقتصاد روش

 های عدالتنظریه

داری و سرمایه ۳

 سوسیالیسم

موضوعات انتخابی در  ۳

 1 اقتصاد اسالمی

 ۵ نامهپایان ۳

 ۲۱ جمع ۲۰ جمع ۲۲ جمع ۲۳ جمع ۲۲ جمع

 

 (یبند)ترم هامسالینامه نبر


