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ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتپایه.....3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی5(2)اصول حسابداریپایه.....3حسابداری صنعتی

.....عمومی.....2فلسفه اخالق اسالمی6(1)اندیشه اسالمیعمومی.....2(2)اندیشه اسالمی 

.....عمومی0.50.5تربیت بدنی

پیشنیازدروسعملینظریدروس ترم  ششمردیفپیشنیازدروسعملینظریدروس ترم پنجم

آمارو کاربرددر مدیریت مالیاصلی.....3اقتصاد سنجی مالی11اصول مدیریت مالی تخصصی.....12متون مالی 

2اصول مدیریت مالی تخصصی.....4مبانی مدیریت سرمایه گذاری2اقتصاد کالنپایه.....2توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
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آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه.....3روش تحقیق در مدیریت5مدیریت رفتار سازمانیاصلی.....3مدیریت منایع انسانی

2اصول مدیریت مالی تخصصی.....3مبانی ریسک و مدیریت بیمه6(2)اصول حسابداریپایه.....3حسابرسی
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نهادهای پولی و مالی بین المللیپایه.....2حقوق بازرگانی1مبانی مدیریت سرمایه گذاریتخصصی.....3مبانی مهندسی مالی
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