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حقوق بین الملل عمومی1،فقه7،حقوق مدنی7 
،واژه شناسی،ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

حقوق مدنی4،علوم قرآن،کلیات زبان شناسی2 
،مدیریت منابع انسانی پیشرفته،نحو کاربردي1

دانش خانواده و جمعیت،فقه2،مباحث اعتقادي در نهج 
البالغه،مدیریت تولید و عملیات

تاریخ تحلیلی صدر اسالم،تاریخ فقه و فقها ،خواندن 
و درك مفاهیم2،روانخوانی و تجوید

ادبیات عرب4علوم بالغت،حسابداري صنعتی1 
،حسابداري صنعتی3،حقوق بیمه،ریاضی کاربردي2

تاریخ تحلیلی اسالم2،تاریخ تحلیلی صدر اسالم، قواعد 
فقه1،مدیریت منابع انسانی

بازاریابی صنعتی و خدمات،مدیریت زنجیره تأمین بین 
المللی و واردات،مدیریت زنجیره تأمین،حقوق جزاي 
عمومی 1،حقوق جزاي عمومی،روش تدریس زبان

تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته،حقوق 
مدنی5،طرح ریزي کسب و کار،کارآفرینی در بستر 

فناوري اطالعت و ارتباطات،درآمدي بر ادبیات 
انگلیسی1،علوم قرآنی2،فقه4

آئین دادرسی کیفري،حقوق تجارت4،اصول 
حسابداري2،فنون تجزیه و تحلیل و طراحی 

سیستم ها،نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج 
البالغه

آئین دادرسی مدنی3،اصول فقه5،تحقیق در 
عملیات1،نامه نگاري

اصول حسابداري1،اصول حسابداري2 ،حسابداري 
پیشرفته1،حسابداري میانه1،ترجمه متون 

مطبوعاتی2،حقوق جزاي عمومی3،حقوق مدنی 
3،کاربرد تئوري تصمیم گیري،کالم اسالمی،مبانی 

جرح و تعدیل

اصول فقه1،اقتصاد کالن،زبان خارجه عمومی

دستور و نگارش2مدیریت مالی2

آموزش مهارت هاي حرفه اي،احکام کسب و 
کار،زبان تخصصی3،متون فقه3

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی،حسابداري 
مالیاتی،رفتار سازمانی،حقوق اساسی3،زبان 

تخصصی1،صرف کاربردي2،مدیریت تبلیغات و 
برند،مقاله نویسی

حقوق تجارت1،کالم2

اخالق و احکام کسب و کار،ترجمه مکاتبات و اسناد2 رابطه نهج البالغه با قرآن انقالب اسالمی ایران،مبانی بانکداري و مدیریت بانک

حقوق جزاي اختصاصی3،درایه الحدیث،مبانی 
سازمان و مدیریت

آمار کاربردي1،اصول تنظیم و کنترل بودجه 
دولتی،اصول فقه3،تحلیل آماري،حقوق تجارت3 
،خواندن متون مطبوعاتی،مأخذ شناسی حدیث، 

مدیریت مالی2

آمار و احتماالت و کاربرد آن درمدیریت2، اندیشه 
اسالمی1،تفسیر موضوعی نهج البالغه،حقوق مالیه 

عمومی،حقوق مدنی1

    بررسی تطبیقی منابع رجالی،حقوق کار     
حقوق تجارت1

بررسی آثار ترجمه شده اسالمی 2،حقوق بازرگانی 
بین الملل،حقوق بین المل عمومی3، فلسفه 

اسالمی1،کارگاه قرائت و ترجمه قرآن1، مدیریت 
رفتار مصرف کننده

اندیشه اسالمی2،زبان فارسی،منطق1

آشنایی با ادبیات معاصر ایران،اقتصاد کالن، پول و ترجمه متون ساده
اندیشه اسالمی1ارزوبانکداري،حسابرسی2،بازاریابی و مدیریت بازار

اخالق حرفه اي در مدیریت با رویکرد 
اسالمی،حقوق بین الملل عمومی،متون حقوقی2

ترجمه پیشرفته2،حقوق جزاي اختصاصی2، متون 
تفسیر قرآن1،حقوق مدنی2فقه1،مدیریت استراتژیک پیشرفته، مصطلح الحدیث

متون حقوقی1 ، تاریخ تحلیلی صدر اسالم

پژوهش عملیاتی2،زبان تخصصی1و2،زبان خارجه روش تحقیق در مدیریت
نگارش فارسیعمومی

آئین دارسی مدنی1،آئین دادرسی کیفري2،اصول و 
روش تحقیق1،حقوق تطبیقی،زبان تخصصی1

حقوق اساسی،رایانه و فضاي مجازي،روش هاي 
تحقیق و مأخذ شناسی،نظریه هاي سازمان و 

مدیریت پیشرفته

اخالق و تربیت اسالمی،اخالق و تربیت 
اسالمی(96و95)،ادبیات عرب2صرف و نحو،حقوق بشر 

در اسالم


