
  هاي کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادي جدول درس

  نیاز* دروس پیش

  نــــام درس  کد درس
تعداد 

  واحد

نیاز یا زمان ارائه  پیش  ساعت

  عملی  نظري  جمع  درس

    _  64  64  4  اقتصاد سنجی  

    _        جمع  

  

 درس اقتصاد سنجی فقط براي دانشـجویانی کـه در مقطـع کارشناسـی ایـن      ( به تشخیص کمیته تصیالت تکمیلی دانشکده

  اند الزامی است).درس را نگذرانده

  اجباري هاي سدر

  

کد 

  درس
  نــــام درس

تعداد 

  واحد

نیاز یا زمان  پیش  ساعت

  عملی  نظري  جمع  ارائه درس

    64  64  4  اقتصاد خرد  

  601و  602

    64  64  4  اقتصاد کالن  

    48  48  3  اقتصاد سنجی  

  
موضوعات انتخابی در 

  اقتصاد اسالم
3  48  48    

        6  پایان نامه  

            عجم  

  

به تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده، درس اقتصاد سنجی فقط براي دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس ***

  .تاساند، الزامیرا نگذرانده

   



  واحد) 12اختیاري ( هاي سدر

کد 

  درس
  ام درسنــ

تعداد 

  واحد

نیاز یا زمان  پیش  ساعت

  عملی  نظري  جمع  ارائه درس

  601و  602    48  48  3  1ی اقتصاد اسالم    مبانی فقه  750

  610    48  48  3  اقتصاد سنجی کاربردي  751

  601    48  48  3  المللیتجارت بین  703

  602    48  48  3  یالمللمالیه بین  752

  601و  602    48  48  3  ریزي اقتصاديبرنامه  640

  602    48  48  3  اقتصاد پولی  753

  601و  602    48  48  3  اقتصاد بخش عمومی  754

  601    48  48  3  اقتصاد منابع طبیعی  707

  601    48  48  3  اقتصاد انرژي  708

  601    48  48  3  اقتصاد شهري  755

  601    48  48  3  اياقتصاد منطقه  756

  601    48  48  3  اقتصاد تولید  757

  601و  602    48  48  3  هاي کشاورزيسیاست  722

601و  602    48  48  3  هاارزیابی اقتصادي طرح  758  

601و  602    48  48  3  هاي اقتصادي سیر اندیشه  759  

601و  602    48  48  3  هاي اقتصادينظام  760  

601و  602    48  48  3  اقتصاد ریاضی  761  

  _    48  48  3  پژوهش عملیاتی  762

  _    48  48  3  احتمال و استثباط آماري  763

  بر حسب مورد    48  48  3  موضوعات انتخابی در اقتصاد  764

  601و  602    48  48  3  اقتصاد ایران  720

  601و  602    48  48  3  اقتصاد توسعه  630

  602    48  48  3  کالن تکمیلی  

  601    48  48  3  خرد تکمیلی  

  

 هاي یک زمینه خاص هدایت کننـد تـا مبنـاي نوشـتن قـرار گیرد.دانشـجویان        هاي آموزشی، دانشجویان را به گرفتن درس گروه شود توصیه می

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انتخاب کنند؛ نظیر اقتصاد کار و هاي  توانند با نظر گروه آموزشی دروس اختیاري خود را از بین دروس سایر برنامه می

توسط اسـتاد   ها سنیاز در هاي رشد و ... فهرست مطالب و منابع و پیش توزیع درآمد، اقتصاد رفاه و تعادل عمومی، تئوريهاي  ئورينیروي انسانی، ت

  .شود و پس از تائید قابل اجرا خواهد بود مربوطه به گروه آموزشی دانشکده پیشنهاد می

  نیاز پیش هاي سدر

کد 

  درس
  نــام درس

تعداد 

  واحد

  ساعت
  

  عملی  نظري  جمع

      48  48  3  روش تحقیق  503

   64 64  4  اقتصاد سنجی  504

      2  خرد تکمیلی  

  
افزارهاي  آشنایی با نرم

  اقتصادي
2  

    

      2  کالن تکمیلی  

            ــــعجم  

  به تشخیص کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده (درس اقتصاد سنجی فقط براي دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس را

 نگذرانده اند الزامی است.


