
ی
ظز

و
ی

مل
ع

حذ
 يا

مع
ج

--وظزیپاي2ٍ-2حمًق اساسی21132311

--وظزیتخصصی2-3,42ستان تخصصی 21132521

--وظزیپاي3ٍ-23رياضيات ي وارتزد آ ن در مذيزيت21132308

--وظزیتخصصی3-3ساسماوُای پًلی ي مالی تيه المللی21132519

--وظزیتخصصی3-13حساتزسی 21132518

-1اوذيطٍ اسالمی وظزیعمًمی2-22اوذيطٍ اسالمی 21122201

--وظزیپاي3ٍ-3التصاد والن21132307

--وظزیتخصصی3-3سيستمُای اطالعات مذيزيت21132522

--وظزیاصلی3-3مذيزيت مىاتع اوساوی21132414

--وظزیعمًمی2-2فزَىگ ي تمذن اسالم ي ايزان211212001

--وظزیتخصصی3-3سياستُای پًلی ي مالی21132524

--وظزیپاي3ٍ-23آمار ي وارتزد آن در مذيزيت 21132309

--وظزیتخصصی3-3تاسرگاوی تيه المللی21132520

--وظزیاصلی3-23تحميك در عمليات 21132415

--وظزیاصلی3-23مذيزيت مالی 21132416

--وظزیتخصصی3-3مذيزيت استزاتژيه21132517

--وظزیپاي3ٍ-3تًسعٍ التصادی ي تزوامٍ ريشی21132310

--وظزیپاي3ٍ-3ريش تحميك در مذيزيت21132312

--وظزیتخصصی2-2تاسارياتی تيه المللی21132523

--عملیعمًمی11-2تزتيت تذوی 21122205

--وظزیعمًمی2-2اومالب اسالمی21122202

--وظزیعمًمی2-2تفسيز مًضًعی لزا ن21122204

--وظزیپاي3ٍ-3رياوطىاسی عمًمی21132313

--وظزیتخصصی اختياری3-3حمًق تاسرگاوی تيه الملل21132828

--وظزیتخصصی اختياری2-2سميىار در مسائل مالی21132827

--وظزیتخصصی اختياری2-2تحميمات تاسارياتی21132826

-2تًضيح وظزیپاي3ٍ-3اصًل اساسی مذيزيت اسالمی يالگً َای آن21132314

-3تًضيح وظزیعمًمی2-2داوص خاوًادٌ يجمعيت21122207

( ياحذ72 تا 70) ياحذ  67:  ياحذ َای مجاس تزای فزاغت اس تحصيل داوطجًيان دارای مذرن وارداوی مزتثط جوع کل

 ياحذ اس دريس مطزيحٍ سيز را ت6ٍداوطجًياوی وٍ دارای مذرن وارداوی غيز مزتثط می تاضىذ می تايذ عاليٌ تز گذراوذن وليٍ ياحذ َای فًق  (1             توضیح 

:             تزتية ايلًيت اعالم ضذٌ در طًل چُار تزم تحصيلی تگذراوىذ

211328101ياحذ   (3)تٍ تعذاد  (1)تحميك در عمليات - 2                          21132301ياحذ         (3)تٍ تعذاد  (1)مذيزيت مالی - 1         

21132102ياحذ             (3)تٍ تعذاد  (1)التصاد خزد- 4                          21132101ياحذ     (3)تٍ تعذاد  (1)اصًل حساتذاری - 3         

. ياحذ اس دريس مذوًر را تٍ اوتخاب خًد تگذراوىذ6         داوطجًياوی وٍ در ديرٌ وارداوی َزوذام اس دريس فًق را گذراويذٌ تاضىذ تايستی تعذاد 

تزای داوطجًياوی وٍ در ديرٌ وارداوی درس اصًل اساسی مذيزيت اسالمی ي الگًَای آن را گذراويذٌ تاضىذ وياسی تٍ اوتخاب ياحذ مجذد درس (2توضیح          

.   ياحذ اس سمف ياحذ َای مجاس آوان وسز خًاَذ ضذ3             مذوًر ومی تاضذ ي تعذاد 

.تزای داوطجًياوی وٍ ديرٌ وارداوی درس داوص خاوًادٌ يجمعيت را تگذراوىذ وياسی تٍ اوتخاب مجذد درس مذوًر ومی تاضذ (3توضیح         

کارشناسی ناپیوسته   ممطع مدیریت بازرگانیتزم تىذی رضتٍ  

هوسسه آهوزش عالی علن و فن آوری شوس
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