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 .آموزشی
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 عدالت.غیر انتفاعی نام دانشگاه ه ب امام حسین)ع(شعبه  ملیبانک نزد 

کلیه پذیرفته شدگان الزم است مدارک فوق را در روز مصاحبه ارائه نمایند و هیچ گونه مدرکی پس از مصاحبه پذیرفته 

 نخواهد شد.

 دروس مورد مصاحبه در رشته های مختلف با شرح ذیل می باشد.        

 دروس مورد مصاحبه نام رشته

 اقتصاد کالن اقتصاد ایران اقتصاد خرد اقتصاد اسالمی زبان علوم اقتصادی

 متون فقه زبان حقوق کیفر و جرم شناسی
و  جزای اختصاصی

 عمومی
 جرم شناسی

آئین دادرسی 

 کیفری

 حقوق تجارت آئین دادرسی مدنی مدنی حقوق متون فقه زبان حقوق خصوصی

 - قواعد فقه اصول فقه متون فقه زبان فقه و مبانی حقوق اسالمی

 دانشگاه برای دانشجویان پذیرفته شده  نهایی  در خصوص خوابگاه تعهدی نخواهد داشت. -

                                                                                                                دانشگاه می باشد. ءهیات امنا وفناوری ووب وزارت محترم علوم، تحقیقات میزان شهریه این دوره براساس تعرفه مص -

                                                                                                                کلیه داوطلبان می بایست تمام موارد فوق الذکر را در روز مصاحبه  همراه خود داشته باشند.-
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