
 

 

 

 

  

 

 

)بدون دروس عمومی( 97سال  بندی رشته اقتصاد دانشگاه اردکانزمانجدید برنامه   
 نیمسال اول نیمسال دوم

ول
ل ا

سا
 

 ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس

 اصَل حسابساری 1پ 3 --- پايه (1التصاز ذرز ) 1ت 3 (1از )رياضیات برای التص -کلیات ػلن التصاز ترصصی

 کلیات ػلن التصاز 6پ 3 --- پايه (1التصاز کالى ) 2ت 3 زکلیات ػلن التصا ترصصی

 (1رياضیات برای التصاز ) 2پ 3 --- پايه (2رياضیات برای التصاز ) 3پ 3 (1رياضیات برای التصاز ) پايه

 (1آهار برای التصاز ) 4پ 3 --- پايه (2آهار برای التصاز ) 5پ 3 (1آهار برای التصاز ) پايه

      اسالهی التصاز هباًی ٍ اصَل 7پ 2 زکلیات ػلن التصا ترصصی

          

          

 جمع  12  جمع  14 

 نیمسال سوم نیمسال چهارم

وم
 د

ال
س

 

 ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس

 (2التصاز ذرز ) 3ت 3 (1التصاز ذرز ) ترصصی (3التصاز ذرز ) 5ت 3 (2التصاز ذرز ) ترصصی

 (2التصاز کالى ) 4ت 3 (1) کالىالتصاز  ترصصی (3التصاز کالى ) 6ت 3 (2) کالىالتصاز  ترصصی

 ترصصی  ٍاحس ػولی -(2) سٌجی التصاز 9ت 3 (1التصاز سٌجی ) ترصصی
آهار  (،1) ىالالتصاز ک

 (2)برای التصاز 
 (1) سٌجی التصاز 8ت 3

 ترصصی لتصازیا تَسؼه های ريهًظ 18ت 3 (2التصاز کالى ) (،2ذرز )التصاز  ترصصی
التصاز  (،1ذرز )التصاز 

 (1کالى )
 13ت 3

 : التصازی های اًسيطه یرس

 غربی ٍ سالهیا هتفکريي

 ترصصی ٌاسی التصازض هباًی فلسفی ٍ رٍش 11ت 3 (2التصاز کالى ) (،2ذرز )التصاز  ترصصی
التصاز  هباًی ٍ اصَل

 اسالهی
 آضٌايی با فمه التصازی 14ت 3

 ٍاحس ػولی-اًگلیسی ترصصیزباى  8پ 2 زباى ػوَهی پايه پَل ٍ باًکساری 22ت 2 (2التصاز کالى ) ترصصصی

          

          

 جمع  17  جمع  17 

 نیمسال پنجم نیمسال ششم

وم
 س

ال
س

 

 ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس

 ترصصی التصاز رز آى کاربرز ٍ ها بازی ًظريه 7ت 2 (1)آهار برای التصاز  (،2) ذرزالتصاز  ترصصی
التصاز  (،2ذرز )التصاز 

 (2کالى )
 حمَق تجارت 10ت 2

 29ت 3 (2) ذرزالتصاز  ترصصی
 ٍ طبیؼی هٌابغ التصاز

 زيست هحیط
 ترصصی

التصاز  (،2ذرز )التصاز 

 (2کالى )
 (1التصاز برص ػوَهی ) 20ت 2

 ترصصی (2التصاز برص ػوَهی ) 21ت 2 (1التصاز برص ػوَهی ) ترصصی
 رٍش ٍ فلسفی هباًی

 التصاز ضٌاسی
 ػولیٍاحس - التصاز زر تحمیك رٍش 32ت 2

 ترصصی
 (،2ذرز )التصاز (، 1التصاز برص ػوَهی )

 (2التصاز کالى ) 
 ترصصی های التصازیًظام 28ت 2

التصاز  (،2ذرز )التصاز 

 (2کالى )
 الولل بیي تجارت 26ت 3

 ػولیٍاحس  – هالی التصاز 25ت 3 (2التصاز کالى ) ترصصی هالیه بیي الولل 27ت 2 تجارت بیي الولل، پَل ٍ باًکساری ترصصی

 ترصصی بازار سرهايه اسالهی 24ت 2 التصاز هالی ترصصی
آضٌايی  -پَل ٍ باًکساری

 با فمه التصازی
 باًکساری اسالهی 23ت 3

 16ت 3 (2کالى )التصاز  ترصصی
های ها ٍ چالص(: سیاست2التصاز ايراى )

 التصازی
 15ت 2 (2التصاز کالى ) ترصصی

(: کلیات ٍ تاريد 1التصاز ايراى )

 التصازی

          

          

 جمع  17  جمع  16 

 نیمسال هفتم نیمسال هشتم

رم
ها

 چ
ال

س
 

 ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس ًام زرس کس زرس ٍاحس پیص ًیاز ًَع زرس

 ترصصی
 ترصصی التصاز کطاٍرزی 31ت 2 (2التصاز ذرز )

 ٍ طبیؼی هٌابغ التصاز

 زيست هحیط

 التصاز اًرشی 30ت 2

ٍاحس -التصاز گرزضگری ٍ هیراث فرهٌگی 34ت 2 (2(، التصاز کالى )2التصاز ذرز ) ترصصی

 ػولی

 التصاز صٌؼتی 33ت 2 (2التصاز ذرز ) ترصصی

 ترصصی التصاز بیوه 65خ  2 التصاز هالی اذتیاری

التصاز  (،2ذرز )التصاز 

های (، ًظريه2کالى )

 تَسؼه التصازی

 19ت 2
 ايراًی اسالهی الگَی

 هماٍهتی التصاز ٍ پیطرفت

 ترصصی التصاز کارآفريٌی 92خ  2 (2(، التصاز کالى )2التصاز ذرز) اذتیاری

التصاز  (،2ذرز )التصاز 

باًکساری (، 2کالى )

 اسالهی
 ٍاحس ػولی-ها طرح یالتصاز ارزيابی 12ت 3

 ترصصی التصاز هسيريت 36خ  2  اذتیاری
التصاز  (،2ذرز )التصاز 

 (2کالى )
 17ت 2

-(: برًاهه ريسی ٍ بَزجه3التصاز ايراى )

 ٍاحس ػولی

 اذتیاری     
بازار  (،2ذرز )التصاز 

 سرهايه اسالهی
 بَرس اٍراق بهازار ٍ تاهیي هالی 54خ  2

 التصاز ضهری 41خ  2 (2) التصاز ذرز اذتیاری     

          

 جمع   15  جمع   10 

  پايهزرٍس  22 --- 
 ترصصیزرٍس  86 --- 

 زرٍس اذتیاری 10  

 جمع کل واحد  118  

  
   


