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(با رویکرد اسالمی) بازاریابی و مدیریت بازار 334848(تطبیقی و اسالمی)حقوق بازرگانی22323239دانش خانواده و جمعیت11

اقتصاد کالن334848سازمان های پولی و مالی اسالمی و بین المللی2240

(2)تحقیق در عملیات 334848سیستم های خرید، انبارداری و توزیع41

اقتصاد کالن334848بازرگانی بین المللی33484842ریاضیات پایه12
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(1)زبان تخصصی 223232(2)زبان تخصصی 44ریاضیات پایه334848اقتصاد خرد14

از منظر اسالم (1)مدیریت مالی 334848(2)مدیریت مالی 45اقتصاد خرد334848اقتصاد کالن15

(2)اصول حسابداری 334848(1)حسابرسی 33484846(1)اصول حسابداری 16

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها334848سیستم های اطالعاتی در مدیریت47(1)اصول حسابداری 334848(2)اصول حسابداری 17

بازرگانی بین المللی334848بازاریابی بین المللی48ریاضیات پایه334848(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 18

اقتصاد کالن223232مبانی بانکداری و مدیریت بانک49(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 334848(2)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 19
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(1)تحقیق در عملیات 334848مدیریت تولید و عملیات54
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223232مهارت های زندگی دانشجویی57مدیریت رفتار سازمانی334848مدیریت منابع انسانی27
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