
مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1398-99برنـامه درسي نيمسـال اول سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته
روز

3گروه -ترم دوم2گروه -ترم دوم1گروه -ترم دومترم دومترم اولترم دومترم اولترم
روش تحقیق روش تحقیق پیشزفته(2)حسببذاری هیبنه اقتصبد خزد هیبنهاقتصبد خزد هیبنه

خبنن دکتز ابزاهیوی: استبدخبنن دکتز ابزاهیوی: استبدآقبی نصیزپور: استبدآقبی دکتز گلشاریبى پور: استبدآقبی دکتز گلشاریبى پور: استبد
14-16: سبعت14-16: سبعت14-16: سبعت14-17: سبعت14-17: سبعت

204: کالس204: کالس208: کالس302: کالس302: کالس
ببسارهب و نهبدهبی هبلی(2)حسببذاری پیشزفته اقتصبد کالى هیبنهاقتصبد کالى هیبنه

آقبی دکتز نجبرساده: استبدآقبی نصیزپور: استبدآقبی دکتز روحبنی: استبدآقبی دکتز روحبنی: استبد
16-18: سبعت16-18: سبعت17-20: سبعت17-20: سبعت

203: کالس208: کالس302: کالس302: کالس
سیستن هبی اطالعبتی حسببذاری سیستن هبی اطالعبتی حسببذاری 

آقبی دکتز رحیویبى: استبدآقبی دکتز رحیویبى: استبد
18-20: سبعت18-20: سبعت

208: کالس208: کالس
سببى تخصصی

آقبی هستوفی: استبد
14-16: سبعت

202: کالس
نظبم اقتصبدی اسالمنظبم اقتصبدی اسالم

آقبی دکتز شعببنی: استبدآقبی دکتز شعببنی: استبد
16-18: سبعت16-18: سبعت

302: کالس302: کالس
(1)پول و  ببنکذاری اسالهی (1)پول و  ببنکذاری اسالهی 

آقبی دکتز شعببنی: استبدآقبی دکتز شعببنی: استبد
18-21: سبعت18-21: سبعت

302: کالس302: کالس
هذیزیت سزهبیه گذاری پیشزفته(1)تئوری حسببذاری (1)تئوری حسببذاری 

جنبة آقبی دکتز گلشاریبى پور: استبدجنبة آقبی دکتز احذی: استبدجنبة آقبی دکتز احذی: استبد
14-16: سبعت14-17: سبعت14-17: سبعت

203: کالس208: کالس208: کالس
هذیزیت هبلی پیشزفتهحسببذاری هذیزیت حسببذاری هذیزیت 

آقبی دکتز فزسانی: استبدجنبة آقبی دکتز احذی: استبدجنبة آقبی دکتز احذی: استبد
16-18: سبعت17-20: سبعت17-20: سبعت

203: کالس208: کالس208: کالس
ههنذسی هبلی و هذیزیت ریسک

جنبة آقبی دکتز فزسانی: استبد
18-20: سبعت

203: کالس

هذیزیت سزهبیه گذاری پیشزفتهروش تحقیق
آقبی دکتز کشبورسیبى: استبدخبنن دکتز فخزیبى: استبد

16-18: سبعت16-18: سبعت
206: کالس204: کالس

ههنذسی هبلی و هذیزیت ریسکهذیزیت سزهبیه گذاری پیشزفته
آقبی دکتز بحیزایی: استبدآقبی دکتز کشبورسیبى: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت
206: کالس204: کالس

هذیزیت هبلی پیشزفتهببسارهب و نهبدهبی هبلی
آقبی دکتز نوری: استبدآقبی دکتز قضبوی: استبد

14-16: سبعت14-16: سبعت
204: کالس203: کالس

ببسارهب و نهبدهبی هبلیهذیزیت هبلی پیشزفته
آقبی دکتز قضبوی: استبدآقبی دکتز نوری: استبد

16-18: سبعت16-18: سبعت
204: کالس203: کالس

روش تحقیقههنذسی هبلی و هذیزیت ریسک
خبنن دکتز فخزیبى: استبدآقبی دکتز بحیزایی: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت
 204: کالس203: کالس
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مديريت امور بانكي 
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حسابداري  بانكيبانكداري اسالمي 
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حسابداري بانكي بانكداري اسالمي


