
مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1400-1401برنـامه درسي نيمسـال دوم سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته

ترم

02گروه 01گروه 02گروه 01گروه 02گروه 01گروه روز

(غیرحضوری)حقوق قراردادها  
خانم دکتر مهشیدالسادات طبائی

16-18
1111432

(غیرحضوری)حقوق قراردادها 
خانم دکتر مهشیدالسادات طبائی

18-20
1111432

(غیرحضوری)ابزارهای مالی اسالمی 
آقای دکتر غالمعلی معصومی نیا

18-20
1111160

(غیرحضوری)ابزارهای مالی اسالمی 
آقای جواد عبادی

16-18
1111160

( درصد حضوری25- ترکیبی)مدیریت ریسک در بانک ها  (غیرحضوری)مدیریت ریسک در بانک ها 

آقای دکتر محمداسمعیل فدایی نژادآقای دکتر حسین صدقی
16-1816-18

11114161111416

(حضوری)مهندسی مالی پیشرفته  (حضوری)تامین مالی پروژه ها 
آقای دکتر رضا حبیبیآقای دکتر پیمان نوری بروجردی

16-1816-18
11114401111474

(حضوری)تامین مالی پروژه ها (حضوری)- مهندسی مالی پیشرفته
آقای دکتر پیمان نوری بروجردیآقای دکتر رضا حبیبی

18-2018-20
11114741111440

3991- مهندسي مالي و مديريت ريسک 3991-مديريت امور بانكي3991-بانكداري اسالمي- مديريت امور بانكي  مهندسي مالي و مديريت ريسک
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مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1400-1401برنـامه درسي نيمسـال دوم سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته

ترم

01گروه 03گروه 02گروه 01گروه 01گروه روز

(غیرحضوری)روش تحقیق (غیرحضوری)روش تحقیق 
آقای دکتر امیر رضا علیزاده مجدآقای دکتر امیر رضا علیزاده مجد

4-64-6
11110641111064
(غیرحضوری)بازارها و نهادهای مالی 

آقای دکتر حسام ذالبگی دارستانی 
6-8

1111411
(غیرحضوری)اقتصادسنجی میانه (غیرحضوری)تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (حضوری)روش تحقیق 

خانم دکتر مریم ابراهیمیآقای دکتر مرتضی اکبریآقای دکتر حسن گلمرادی
4-64-62-5

111106411114091111163
(غیرحضوری) 1پول و بانکداری اسالمی (غیرحضوری)تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (حضوری)تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آقای دکتر احمد شعبانیآقای دکتر مرتضی اکبریآقای دکتر پیمان نوری بروجردی
6-86-85-8

111140911114091111153
(غیرحضوری)مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (حضوری)مدل سازی مالی

آقای دکتر پیمان نوری بروجردیآقای دکتر حجت اله فرزانی
4-62-4

11114141111618
(غیرحضوری)مهندسی مالی و مدیریت ریسک (حضوری)اقتصادسنجی مالی

آقای رضا طالبیانآقای دکتر رضا حبیبی
6-86-8

11111021111413
(غیرحضوری)مدیریت ریسک با مبانی اسالمی (غیرحضوری)اقتصادسنجی مالی (غیرحضوری)بازارها و نهادهای مالی 

آقای دکتر اکبر کشاورزیانآقای دکتر علیرضا بحیرائیخانم دکتر مریم خلیلی عراقی
4-64-64-6

111141111111021111169
(غیرحضوری)تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (غیرحضوری)روش تحقیق (حضوری)بازارها و نهادهای مالی

آقای دکتر پیمان نوری بروجردیخانم دکتر مریم ابراهیمیآقای دکتر حسین قضاوی
6-86-86-8

111141111110641111409
(غیرحضوری)اقتصادسنجی مالی (غیرحضوری)مدل سازی مالی 

آقای دکتر مهدی صارمآقای دکتر علیرضا بحیرائی
4-64-6

11114141111102
(غیرحضوری)مدل سازی مالی (غیرحضوری)اقتصادسنجی مالی 

آقای دکتر علیرضا بحیرائیآقای دکتر مهدی صارم
6-86-8

11111021111414

 4001ورودي - غيرحضوري 

بانكداري اسالميمهندسي مالي و مديريت ريسک - مديريت امور بانكي 
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