
  دکتري علوم اقتصادي هاي رسجدول د

  نیاز پیش

شماره 

  درس
  تعداد واحد  نام درس

  واحد 6تا  3  زبانن تخصصی  1

  3  احتمال و استنباط آماري  2

  3  اقتصاد سنجی کاربردي  3

  -  ریاضیات پیشرفته و اقتصاد  4

  واحد 15تا  9    جمع

  

 انـد و یـا وقفـه طـوالنی بـین       در دوره کارشناسـی ارشـد نداشـته   هاي فوق را  براي آن دسته از دانشجویان دوره دکتري که درس

به تشخیص استاد راهنما و شوراي تحصیالت تکمیلی، موظـف بـه گذرانـدن (یـا گذرانـدن       ها بوده، هاي تحصیالت تکمیلی آن دوره

 ).18/11/74باشند( مصوبه  هاي دیگري از دوره کارشناسی ارشد به صورت پیش نیاز می هاي فوق، با درس مجدد) درس

  

  دروس مشترك

  واحد  نــام درس  شماره
  ساعت

  نیاز  پیش
  عملی  نظري  جمع

  -  -  51  51  3  1اقتصاد خرد پیشرفته   1

  -  -  51  51  3  1اقتصاد کالن پیشرفته   2

3  
موضوعات انتخابی در 

  اقتصاد
3  51  51  -  -  

    -  153  153  9  جمــــع

  

 واحد به عنـوان گـرایش اصـلی و دو گـرایش      9هاي زیر یک گرایش را به تعداد ایشراز میان گباید پس از اتمام دروس مشترك، دانشجویان می

واحد است را به عنوان گرایش فرعی با نظر استاد راهنماي خویش انتخاب کنند. انتخـاب گـرایش اقتصـاد نظـري در      6دیگر را که هریک مرکب از 

هـاي   هاي زیر با افزودن یک درس سه واحدي تحـت عنـوان موضـوع   هر یک از گرایش است.میان سه گرایش یاد شده براي کلیه دانشجویان الزامی 

تواند به عنوان گرایش اصلی دانشجو مورد انتخاب قرار گیرد. فهرست مطالب این درس توسط استاد مربوط تهیه و پـس از   پیشرفته در آن زمینه می

 تائید شوراي آموزشی تحصیالت تکمیلی قابل اجراست.

 

 اجباري براي کلیه دانشجویان )( اقتصاد نظريگرایش 

  نــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

  701  -  51  51   3  )2اقتصاد خرد پیشرفته(  710

  702  _  51  51  3  اقتصاد سنجی  711

 

   



  المللگرایش اقتصاد بین

  نــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

  701و  702  -  51  51   3 المللتجارت بین  712

  712  _  51  51  3 الملل مالیه بین  713

  

  گرایش اقتصاد سنجی

  نــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

  701و  702  -  51  51   3 )1تئوري اقتصاد سنجی(  714

  714  _  51  51  3 )2تئوري اقتصاد سنجی(  715

  

 گرایش اقتصاداسالمی

  نــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

  701و  702  -  51  51   3 )1تئوري اقتصاداسالمی (  716

  716  _  51  51  3 )2تئوري اقتصاد اسالمی (  717

 

 گرایش اقتصادپولی

  

  

  

  

  

  

 گرایش اقتصاد بخش عمومی

  

   

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

   702  -  51  51   3 هاي پولی پیشرفتهنظریه  718

  718  _  51  51  3 هاي پولیسیاست  719

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

   701-  702  -  51  51   3 )1اقتصادبخش عمومی پیشرفته(  710

  720  _  51  51  3 )2اقتصادبخش عمومی پیشرفته(  721



 گرایش توسعه اقتصادي

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

   701-  702  -  51  51   3 )1توسعه اقتصادي(   722

  722  _  51  51  3 )1توسعه اقتصادي(  723

  

 ايگرایش اقتصاد شهري و منطقه

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

   701-  702  -  51  51   3 اقتصادشهري   726

  701- 702  _  51  51  3 اياقتصاد منطقه  727

  

 گرایش اقتصادکشاورزي

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

   701-  702  -  51  51   3 اقتصادتولید  726

  701- 702  _  51  51  3 هاي کشاورزيسیاست  727

  

 گرایش اقتصادمنابع

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

   701  -  51  51   3 اقتصادمنابع طبیعی  726

  729  _  51  51  3 اقتصادنفت و نیرو  727

  

 هاي اقتصاديگرایش سیر اندیشه

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

  701 -702  -  51  51   3 هاي اقتصاديسیر اندیشه  726

  721  _  51  51  3 هاي اقتصاديسیراندیشه  727

  

   



 هاي اقتصادي گرایش نظام

  نــــام درس  شماره
تعداد 

  واحد

  ساعت
  نیاز  پیش

  عملی  نظري  جمع

  701 -702  -  51  51   3 )1هاي اقتصادي(نظام  723

  723  _  51  51  3 )2هاي اقتصادي(نظام  724

  

  گردد.تعیین می*محتواي این دروس توسط دانشکده 

  گرایش اقتصاد ایران

  ردیف عنوان تعداد واحد

 1 )1اقتصاد ایران( مسایل 3

 2 )2اقتصاد ایران( مسایل 3

  

  گرایش متدلوژي و روش تحقیق

  ردیف عنوان تعداد واحد

   3 )1متولولوژي و روش تحقیق (  1

  3 )2تحقیق (متولولوژي و روش   2

 اقتصاد ریاضی گرایش

  نــــام درس  کددرس
تعداد 

  واحد

  ساعت

  عملی  نظري  جمع

  -  51  51   3 )1اقتصاد ریاضی (  725

  -  51  51  3 )2اقتصاد ریاضی (  726

  -  51  51  3  )3اقتصاد ریاضی(  737

  

  گروه موظفند درس ریاضیاتکنند به تشخیص کمیته یا شوراي تحصیالت تکمیلی دانشجویانی که این گرایش را انتخاب می*: 

 نیاز بگذارنند. پیشرفته اقتصاد را مطابق سرفصل ضمیمه به عنوان پیش 


