
  93-94آرایص درٍط کارضٌاسی ًاپیَستِ حساتذاری داًطگاُ هقذط اردتیلی اس هْزهاُ سالتحصیلی 

 تزم دٍم تزم اٍل

ًَع  ًام درط پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درط ًام درط

 درط

 پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

   2 اصلی پَل ٍ ارس ٍ تاًکذاری   2 ػوَهی 2اًذیطِ اسالهی 

   2 ػوَهی اًقالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى   3 پایِ تزًاهِ ریشی ٍ  تَسؼِ

   3 پایِ آهار ٍ احتواالت   3 پایِ ریاضی کارتزدی

 ریاضی کارتزدی 1 1 اصلی 1پضٍّص ػولیاتی    4 تخصصی حساتذاری هیاًِ 

  2 1 اصلی کارتزد ًزم افشار رایاًِ ای حساتذاری  1 1 اصلی سیستن اطالػاتی 

 حساتذاری هیاًِ  1 2 تخصصی 1حساتذاری پیطزفتِ     3 اصلی 2هذیزیت هالی 

 2هذیزیت هالی  1 1 اصلی سزهایِ گذاری در تَرط     

  1 2 تخصصی 2حساتذاری دٍلتی      

  ٍاحذ20 جوغ  ٍاحذ17 جوغ

 تزم چْارم تزم سَم

 پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درط ًام درط پیطٌیاس تؼذاد ٍاحذ ًَع درط ًام درط

 ػولی ًظزی ػولی ًظزی

   2 اصلی اهَر هالی تیي الوللی حساتذاری هیاًِ 1 2 تخصصی 2حساتزسی 

   2 ػوَهی (هتَى اسالهی)تفسیز هَضَػی قزآى    2 ػوَهی تاریخ اسالم

   2 ػوَهی داًص خاًَادُ   2 اصلی هالیِ ػوَهی

  1 1 تخصصی 2ستاى تخصصی  1پضٍّص ػولیاتی  1 1 اصلی 2پضٍّص ػولیاتی 

 تزم آخز 3  تخصصی کارآهَسی حساتذاری هیاًِ 1 2 تخصصی 3حساتذاری صٌؼتی 

 2 حساتذاری پیطزفتِ  2 تخصصی هثاحث جاری در حساتذاری 1حساتذاری پیطزفتِ  1 2 تخصصی 2حساتذاری پیطزفتِ 

  1 2 اصلی هذیزیت تَلیذ (ّوٌیاس) 2حساتذاری پیطزفتِ  3  تخصصی 2پزٍصُ هالی 

  1  ػوَهی 1ٍرسش      

  ٍاحذ17 جوغ  ٍاحذ18 جوغ



 :ًکات هْن

 .رػایت آرایص درٍط الشاهی است .1

رػایت درٍط پیطٌیاس ٍ ّوٌیاس  الشاهی است در غیز ایٌصَرت در ّز هزحلِ اس تحصیل کِ هطخص ضَد درسی تذٍى رػایت پیص ًیاس اًتخاب ٍ پاط ضذُ  .2

 .است ًسثت تِ حذف آى درط اقذام خَاّذ ضذ

 .رػایت پیص ًیاس ٍ ّوٌیاس تؼْذُ داًطجَ هی تاضذ .3

 . ٍاحذ را در ّز تزم ًذارد13 ٍاحذ ٍ کوتز اس 14داًطجَی هطزٍط حق اًتخاب تیص اس  .4

 . ٍاحذ اًتخاب ًوایٌذ24 ٍ تاالتز هی تَاًٌذ در ّز تزم حذاکثز 17داًطجَیاى تزم آخز ٍ هؼذل  .5

 . ٍاحذ را در ّز ًیوسال تحصیلی ًذارًذ14داًطجَیاى حق اًتخاب کوتز اس  .6

 دارًذ ػالٍُ تز درٍط هذکَر هلشم تِ گذراًذى درٍط جثزاًی تطزح سیز 14داًطجَیاًیکِ رضتِ تحصیلی دٍرُ کارداًی آًْا حساتذاری ًیست ٍلی هؼذل تاالی  .7

 ( ٍاحذ3 )1 حساتذاری دٍلتی – ( ٍاحذ3 )1هذیزیت هالی : در دٍرُ کارضٌاسی ّستٌذ

 : ٍاحذ جثزاًی تِ قزار سیز خَاٌّذ تَد24کسة ًوَدُ اًذ هلشم تِ گذراًذى 14داًطجَیاًیکِ کارداًی پیَستِ غیزهزتثط را گذراًذُ اًذ ٍ هؼذل سیز  .8

 – ( ٍاحذ3 ) ریاضیات پایِ – ( ٍاحذ3 )2حساتذاری صٌؼتی - ( ٍاحذ4 )1 حساتذاری هیاًِ – ( ٍاحذ3 )1 حساتذاری دٍلتی – ( ٍاحذ3 )1هذیزیت هالی 

 ( ٍاحذ2) تزرسی هالیاتی – ( ٍاحذ3 ) هثاًی ٍ کارتزد کاهپیَتز – (ٍاحذ3)1حساتزسی 

 


