
پیش نیاس واحذ نام درس ردیفپیش نیاس واحذ ردیف 

_3کاهپیَتز ٍ کاربزدآى در هدیزیت 827جمع 

*324رٍش تحمیك در هدیزیت 28_4*1

*245حمَق باسرگاًی  *29_4*2

*321حسابداری صٌعتی 2230جمع 

*321حسابزسی 31_2 1 اًدیطِ اسالهی 1

26جمع دروس اصلی _2 2 اًدیطِ اسالهی 2

_3هباًی ساسهاى ٍ هدیزیت *32_2 اًساى در اسالم 3
4333
*332هدیزیت رفتارساسهاًی *33_2اخالق اسالهی 4

*333هدیزیت هٌابع اًساًی 34_2آئیي سًدگی 5

*1322تحمیك در عولیات *35_2اًمالب اسالهی ایزاى 6

*2335تحمیك در عولیات 36_2(رُ)اًدیطِ سیاسی اهام خویٌی 7

*319پَل ٍ ارس ٍ باًکداری *37_2تاریخ فزٌّگ ٍ تودى اسالتوی 8

*232باساریابی ٍ هدیزیت باسار *38_2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9

*338هدیزیت استزاتژیک 39_2تفسیزهَضَعی ًْج البالغِ 10

*325التصاد سٌجی هالی 40_2تفسیزهَضَعی لزآى 11

40جمع دروس تخصصی _123

*1421اصَل هدیزیت هالی *41*1332

*2441اصَل هدیزیت هالی *42_1*14

*442هباًی هدیزیت سزهایِ گذاری *43*15114

*242هدیزیت هالی در ایزاى *44_162

*342ًْادّای پَلی ٍ هالی  *4245جمع 

*242ًْادّای پَلی ٍ هالی بیي الولل *46_172

*343هباًی هٌْدسی هالی *47*322*18

*342باسار پَل ٍ سزهایِ *48*318*19

*342هباًی ریسک ٍ هدیزیت بیوِ 49_3*20

*242بزًاهِ ریشی هالیاتی *50*320*21

*349لزاردادّای بیوِ 51_3*22

*211 1هتَى هالی 52*322*23

*2252هتَى هالی 53*322*24

*342هباًی باًکداری ٍ هدیزیت باًک 54*324*25

26219*

*21*219اصَل ٍ تْیِ ٍ تٌظین ٍ کٌتزل بَدجِ دٍلتی 58*55242

56242*

57219*

فارسی عوَهی 

لیست کلیه دروس دوره کارشناسی رشته مذیزیت مالی  

نام درس 

دروس پیش دانشگاهی 

ریاضی پیص داًطگاّی 

سباى پیص داًطگاّی 

دروس عمومی 

ٍاحد4هباًی ًظزی اسالم 

ٍاحد2اخالق اسالهی 

ٍاحد2اًمالب اسالهی 

ٍاحد2 تاریخ ٍ ًودى اسالهی 

ٍاحد 2آضٌایی با هٌابع اًساًی 

ریاضیات ٍ کاربزدآى در هدیزیت هالی 

سباى خارجِ عوَهی 

1تزبیت بدًی 

 2تزبیت بدًی 

جوعیت ٍ تٌظین خاًَادُ 

دروس پایه 

رٍاًطٌاسی کار 

التصاد خزد 

التصادکالى 

1اصَل حسابداری 

2اصَل حسابداری 

ریاضیات ٍ کاربزدآى در هدیزیت 

هالیِ عوَهی 

آهار ٍ کاربزد آى در هدیزیت 

آهار ٍ کاربزد آى در هدیزیت هالی  

تَسعِ التصادی ٍ بزًاهِ ریشی 

( واحذ به انتخاب دانشگاه الشامیست 6گذرانذن حذاقل )دروس اختیاری 

سیستن ّای اطالعاتی هالی 

تجشیِ ٍ تحلیل فٌی 


