
 

 6/7/1399 اقتصاد دانشگاه خلیج فارس تصویب در شورای گروهتاریخ  – و بعد  96ورودی  ی اقتصادعلوم رشته  و مهارتی تخصصی ،پایه دروس ترمی(  8)  ساله 4برنامه 
 

 ترم دوم  ترم اول

 پیش نیاز درسنوع واحد شماره نام درس  پیش نیاز درسنوع واحد شماره نام درس

    
 (1ریاضیات برای اقتصاد) پایه 3 360003 (2ریاضیات برای اقتصاد)  ندارد پایه 3 360001 1حسابداری اصول

 (1آمار برای اقتصاد) پایه 3 360005 (2آمار برای اقتصاد)  ندارد پایه 3 360002 (1ریاضیات برای اقتصاد)

 کلیات علم اقتصاد تخصصی 3 360009 (1اقتصاد خرد)  ندارد پایه 3 360004 (1آمار برای اقتصاد)

 (1ریاضیات برای اقتصاد)

 کلیات علم اقتصاد تخصصی 3 360012 (1اقتصاد کالن)  ندارد پایه 3 360006 کلیات علم اقتصاد

 کلیات علم اقتصاد پایه 2 360007 اصول و مبانی اقتصاد اسالمی  ندارد تخصصی 2 360018 حقوق تجارت

دروس پایه و  -جمع واحد  واحد 14 دروس پایه و تخصصی -جمع واحد

 تخصصی

 واحد 14

 چهارمترم   سومترم 

 پیش نیاز درسنوع واحد شماره نام درس  پیش نیاز درس نوع واحد شماره نام درس

 (2اقتصاد کالن) تخصصی 3 360026 نظریه های توسعه اقتصادی  (1اقتصاد خرد) تخصصی 3 360010 (2اقتصاد خرد)    

 (2)اقتصاد خرد

 (2اقتصاد کالن) تخصصی 3 360034 تجارت بین الملل  (1اقتصاد کالن) تخصصی 3 360013 (2اقتصاد کالن)

 (2اقتصاد خرد)

 (2اقتصاد کالن) تخصصی 2 360030 پول و بانکداری  زبان عمومی پایه 2 360008 زبان انگلیسی تخصصی

 (2اقتصاد کالن) تخصصی 2 360028 (1اقتصاد بخش عمومی)  صاد اسالمیاصول و مبانی اقت تخصصی 3 360022 آشنایی با فقه اقتصادی

 (2اقتصاد خرد)

 سیر اندیشه های اقتصادی:

 متفکرین اسالمی و غربی

 (1اقتصاد کالن) تخصصی 3 360021

 (1اقتصاد خرد)

مبانی فلسفی و روش شناسی  

 اقتصاد

 (2اقتصاد کالن) تخصصی 3 360019

 (2اقتصاد خرد)

 (2آمار برای اقتصاد) تخصصی 2 360040 روش تحقیق در اقتصاد  1اصول حسابداری  مهارتی 2  2ی اصول حسابدار

 دروس پایه و تخصصی -جمع واحد

 و مهارتی

دروس پایه و  -جمع واحد  واحد 16

 تخصصی

 واحد 15

 ترم ششم  ترم پنجم

 پیش نیاز رسدنوع واحد  شماره  نام درس  پیش نیاز درس نوع واحد شماره  نام درس

    
 ( 1اقتصاد کالن) تخصصی 3 360016 (1اقتصاد سنجی)

 (2)ات برای اقتصادیریاض

 (2آمار برای اقتصاد)

 (1اقتصاد سنجی) تخصصی 3 360017 (2اقتصاد سنجی) 

 پول و بانکداری تخصصی 3 360031 بانکـداری اسالمی

 آشنایی با فقه اقتصادی
 (2اقتصاد کالن) یتخصص 3 360013 (3اقتصاد کالن) 

(:کلیات و تاریخ 1اقتصاد ایران)  (2اقتصاد خرد) تخصصی 3 360011 (3اقتصاد خرد)

 اقتصادی

 (2اقتصاد کالن) تخصصی 2 360023

 تجارت بین الملل تخصصی 2 360035 مالیه بین الملل

 پول و بانکداری

 (2اقتصاد خرد) تخصصی 3 360037 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 

 مدیریت مالی -(2اقتصاد کالن) تخصصی 3 360032 اقتصاد مالی  (1اقتصاد بخش عمومی) تخصصی 2 360029 (2قتصاد بخش عمومی)ا

 1ریاضیات  مهارتی 2  اصول بیمه  1اصول حسابداری  مهارتی 2  مدیریت مالی

 دروس پایه و تخصصی -جمع واحد

 و مهارتی

دروس پایه و  -جمع واحد  واحد 15

 مهارتی و تخصصی

 واحد 16

 ترم هشتم  ترم هفتم

 پیش نیاز درسنوع واحد شماره نام درس  پیش نیاز درس نوع واحد شماره نام درس

 (2اقتصاد خرد) تخصصی 2 360041 اقتصاد صنعتی  (2اقتصاد کالن) تخصصی 3 360024 (:سیاست ها و چالش 2اقتصاد ایران)    

 (2خرد) - (2کالن) تخصصی 2 360042 اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی  (2اقتصاد خرد) صیتخص 2 360039 اقتصاد کشاورزی

 (2اقتصاد خرد)-(2اقتصاد کالن) تخصصی 3 360020 ارزیابی اقتصادی طرح ها  اقتصاد منابع طبیعی  تخصصی 2 360038 اقتصاد انرژی

 بانکداری اسالمی 

 (2خرد)  -(2کالن) تخصصی 2 360025 (:برنامه ریزی و ب3اقتصاد ایران)  (1آمار )-( 2خرد) تخصصی 2 360015 نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد

 توسعه -( 2خرد) -( 2کالن) تخصصی 2 360027 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و  

 

( 1اقتصاد بخش عمومی) تخصصی 2 360036 نظام های اقتصادی 
 (2اقتصاد خرد)-(2اقتصاد کالن)

 ترم آخر مهارتی 2  کارآفرینی  اقتصاد مالی تخصصی 2 360033 مایه  اسالمیبازار سر

       2اصول حسابداری  مهارتی 2  حسابداری صنعتی

 دروس پایه و تخصصی -جمع واحد

 و مهارتی

دروس پایه و  -جمع واحد  واحد 15

 و مهارتی تخصصی

 واحد 13

 




