
مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1400-1401برنـامه درسي نيمسـال اول سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته

روز

ترم
1گروه - ترم چهارم1گروه -ترم سوم1گروه -ترم سوم2گروه -ترم سوم1گروه -ترم  سوم

تامین مالی پروژهفرایندهای تصادفی در مالی اقتصادسنجی مالی
آقای دکتر نوری: استادآقای دکتر حبیبی: استاددکتر طالبیان: استاد

16-18: ساعت16-18: ساعت16-18: ساعت
102-01475-01440-01

حقوق قراردادهااقتصاد ایرانتجزیه و تحلیل صورتهای مالی
خانم دکتر طبایی: استادآقای دکتر شهبازی: استادآقای دکتر نوری: استاد

18-20: ساعت17-20: ساعت18-20: ساعت
409-03149-01432-01

ابزارهای مالی اسالمی2پول و بانکداری اسالمی 
آقای دکتر کشاورزیان: استادآقای دکتر شعبانی: استاد

16-18: ساعت ساعت.17:30 -14:30
157-01160-01

مدیریت مالی استراتژیک
خانم دکتر خلیلی: استاد

18-20: ساعت
439-04

مدیریت بانک و بانکداری اسالمیبانکداری بین المللی
آقای دکتر کشاورزیان: استادآقای دکتر گلمرادی: استاد

16-18:ساعت16-18:ساعت
401-01415-02

بانکداری بین المللیبانکداری بین المللی
آقای دکتر گلمرادی: استادآقای وفائی: استاد

18-20:ساعت18-20:ساعت
401-02481-01

تئوری سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیتئوری سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیمدیریت بانک و بانکداری اسالمی
خانم دکتر رجبی: استادآقای دکتر عابدینی: استادآقای دکتر کشاورزیان: استاد

15:30-17:30: ساعت16-18: ساعت16-18:ساعت
415-01408-02408-03

مدیریت مالی استراتژیکمدیریت مالی استراتژیکتئوری سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی
خانم دکتر باقری: استادآقای دکتر رزم جوی: استادخانم دکتر فخریان: استاد

18-20: ساعت18-20:ساعت18-20:ساعت
408-01439-02439-03

بازاریابی بانکیتجزیه و تحلیل صورتهای مالی
آقای دکتر رابطی: استادآقای دکتر نوری: استاد

16-18: ساعت16-18: ساعت
409-01274-01

بانکداری بین المللتجزیه و تحلیل صورتهای مالیمدیریت مالی استراتژیک
آقای وفائی: استادآقای دکتر نوری: استادآقای دکتر رزم جوی: استاد

18-20: ساعت18-20: ساعت18-20:ساعت
439-01409-02473-01

به
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3982-صندوق شاهد3991-بانكداري اسالمي3991- مهندسي مالي و مديريت ريسک بانكي
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به
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شن
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س

3991-مديريت امور بانكي 



مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1400-1401برنـامه درسي نيمسـال اول سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته

روز

ترم
4001-ترم  اول1گروه -ترم اول3گروه -ترم اول2گروه -ترم  اول1گروه -ترم  اول

اقتصاد کالن میانه
آقای دکتر سلیمانی: استاد

14-17: ساعت
470-01

اقتصاد خرد میانهمدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
آقای دکتر خسروی: استاددکتر طالبیان: استاد

17-20: ساعت18-20: ساعت
618-02469-01

نظام اقتصادی اسالمزبان تخصصی 
آقای دکتر شعبانی: استادآقای دکتر میرزایی: استاد

17:30-19:30: ساعت18-20: ساعت
396-04152-01

مدیریت مالی پیشرفتهزبان تخصصی مدیریت مالی پیشرفته
خانم دکتر خلیلی: استادآقای دکتر میرزایی: استادآقای دکتر فرزانی: استاد

16-18: ساعت16-18: ساعت16-18: ساعت
639-02396-03639-03

زبان تخصصی مدیریت مالی پیشرفتهزبان تخصصی 
آقای دکتر میرزایی: استادآقای دکتر فرزانی: استادآقای قره حسنلو:استاد

18-20: ساعت18-20: ساعت18-20: ساعت
396-02639-01803-02

تحلیل آماریتحلیل آماری
آقای دکتر حاتمی: استادآقای دکتر چلویان:استاد

16-18: ساعت15-17: ساعت
398-03398-04

مهندسی مالی و مدیریت ریسکمدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهمدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
آقای دکتر ستایش : استادآقای دکتر گلزاریان پور: استادآقای دکتر تملکی: استاد

18-20: ساعت18-120: ساعت18-20:ساعت
618-03618-04413-06

زبان تخصصی تحلیل آماریمهندسی مالی و مدیریت ریسکمدیریت مالی پیشرفته
آقای دکتر میرزایی: استادآقای دکتر چلویان:استادآقای دکتر بحیرایی: استادخانم دکتر خلیلی: استاد

16-18: ساعت15-17: ساعت16-18: ساعت16-18: ساعت
631-04413-03398-06803-03

آمار کاربردیمدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهمهندسی مالی و مدیریت ریسکتحلیل آماریمهندسی مالی و مدیریت ریسک
خانم دکتر طغرایی: استادآقای دکتر معدنچی: استادآقای دکتر ستایش : استادآقای دکتر خسروتاش: استادآقای دکتر بحیرایی: استاد

18-20: ساعت18-20: ساعت18-20: ساعت18-20: ساعت18-20: ساعت
413-04398-02413-05618-06464-01
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بانكداري اسالمي4001- مهندسي مالي و مديريت ريسک بانكي4001-مديريت امور بانكي 
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