
نورپیام  دانشگاه  
 اقتصاد اسالمیعلوم اقتصادی گرایش ارشد  كارشناسي دروسارائھ  برنامھ

 ۹۹-۹۸سال تحصیلی 
122127کد رشته :   

 ترم اول

 
   ترم دوم

احد و نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
نیاز پیش عملی  نوع درس 

 اصلی   3 اقتصاد کالن  1221206 1

**اصلی   3 اقتصادسنجی 1221207 2  

2اقتصاد اسالمی 1221208 3 1اقتصاد اسالمی   3   اصلی 

* پول وبانکداري اسالمی 1221209 4  اختیاري   2 

    11 جمع واحد  

 
 ترم سوم

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
نیاز پیش عملی  نوع درس 

اسالم ياحکام اقتصاد 1221210 1  اصلی   2 

 اصلی   3 اقتصاد ایران 1221211 2

* روش شناسی علم اقتصاد 1221212 3  اختیاري   2 

* اسالم اقتصادي نظام 1221213 4  اختیاري   2 

* اسالمی ابزارهاي مالی 1221214   اختیاري   2 

    11 جمع واحد  

  . از دروس اختیاري می باشد واحد 6انشجو حداکثر ملزم به گذراندن د*

 
( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور ) چهارمترم   

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
نیاز پیش عملی  نوع درس 

ایان نامهپ 1111297 1  6    

    6 جمع واحد  

 
 
 

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
نیاز پیش عملی  نوع درس 

**اصلی   3 اقتصاد خرد 1221203 1  

* عقاید اقتصادي متفکرین مسلمان 1221204 2 **اختیاري   2   

1اقتصاد اسالمی 1221205 3  اصلی   3 

    8 جمع واحد  

  معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلی
 



نورپیام  دانشگاه  
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 ۹۹-۹۸سال تحصیلی 
 
 

وزش محور)ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آم  

 نام درس کد درس ردیف
واحد 
 نظري

واحد 
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

)(تحقیق و تتبع نظريسمینار 1221215 1 1اقتصاد اسالمی   2 *   سمینار 

  2 نقد نظریه هاي سنتی 1221178 2
اقتصاد  _اقتصاد خرد 

 کالن
 اختیاري

 اختیاري   2 اقتصاد مالی 1221216 3

   6 جمع واحد  

.وددرس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم، صرفاً در حوزه اقتصاد اسالمی  اخذ و گذرانده ش *  
 
 

کارشناسی ارشد اقتصاد اسالمی براي کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محور یا کمبود  دروس جبرانی   

حد نظريتعداد وا عنوان درس کد درس ردیف  

*(درصورت نگذراندن در دوره کارشناسی) مقدماتیاقتصاد خرد 1221217 1  3 

**کارشناسی) (درصورت نگذراندن در دورهمقدماتی اقتصاد کالن 1221218 2  3 

 6 جمع واحد   

با لحاظ سایر درصورتیکه دانشجو در دوره کارشناسی هر یک از دروس زیر را گذرانده باشد با درس اقتصاد خرد مقدماتی  *
 ضوابط مربوط قابل معادلسازي می باشد.

اقتصاد خرد مقدماتی-1  
2اقتصاد خرد میانه  -2  
3اقتصاد خرد -3  

درصورتیکه دانشجو در دوره کارشناسی هر یک از دروس زیر را گذرانده باشد با درس اقتصاد کالن  مقدماتی با لحاظ  **
 سایر ضوابط مربوط قابل معادلسازي می باشد.

اقتصاد کالن  مقدماتی-1  
2اقتصاد کالن میانه -2  
3اقتصاد کالن -3  
دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (اقتصاد کشاورزي ، مدیریت ها، حسابداري) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را  _

.در دوره کارشناسی به   شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن درس جبرانی ندارند  
دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد. _  
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