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-مدیریت امور بانکی

4001-4011-ورودی- حضوری و غیرحضوری 

مهندسی مالی و- مدیریت امور بانکی

مدیریت ریسک  و بانکداری اسالمی مهندسی مالی و مدیریت ریسکترم

 05گروه  04گروه  03گروه  02گروه  01گروه  01گروه  01گروه روز

(غیرحضوری)ریاضی 
آقای دکتر مهرداد لکستانی

14-16
482-01

مدیریت مالی استراتژیکتئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیمدیریت مالی استراتژیکتئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی
آقای دکتر یونس بادآور نهندیآقای دکتر علیرضا بافندهآقای دکتر رضا محمدی درویش وندآقای دکتر امیرضا علیزاده مجد

16-1816-1816-1816-18
408-02439-03408-04439-05

تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیمدیریت مالی استراتژیکتئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیمدیریت مالی استراتژیک(غیرحضوری)حقوق قراردادها 
آقای دکتر علیرضا بافندهآقای دکتر یونس بادآور نهندیآقای دکتر امیرضا علیزاده مجدآقای دکتر رضا محمدی درویش وندخانم دکتر مهشید سادات طبائی

18-2018-2018-2018-2018-20
432-01439-02408-03439-04408-05

(غیرحضوری)کلیات علم اقتصاد 
خانم دکتر مریم ابراهیمی

14-16
691-03

بانکداری بین المللی  مالی رفتاریمدیریت بانک و بانکداری اسالمی (غیرحضوری) فرایندهای تصادفی در مالی 
آقای جواد بحری پورآقای دکتر سیدعلی پایتختی اسکوییآقای دکتر اکبر کشاورزیانآقای دکتر رضا حبیبی 

16-1816-1816-18401-05
475-01415-02429-0416-18

مالی رفتاریبانکداری بین المللی  مدیریت بانک و بانکداری اسالمی (غیرحضوری)تامین مالی پروژه ها 
آقای دکتر سیدعلی پایتختی اسکوییآقای  جواد بحری پورآقای دکتر اکبر کشاورزیانآقای دکتر حسن کارنامه حقیقی

18-2018-2018-2018-20
440-01415-03401-04429-05

تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی
آقای دکتر ایمان عابدینی

14-16
408-01

206: کالس
بانکداری بین المللی مالی رفتاریبانکداری بین المللی 
خانم افسانه لک تبریزآقای دکتر پیمان نوری بروجردیآقای مهدی رشیدی

16-1816-1816-18
401-01429-02401-03

206: کالس
مالی رفتاریبانکداری بین المللی مدیریت بانک و بانکداری اسالمی 

آقای دکتر پیمان نوری بروجردیخانم افسانه لک تبریزآقای دکتر اکبر کشاورزیان
18-2018-2018-20
415-01401-02429-03

206: کالس
مدیریت بانک و بانکداری اسالمی 

خانم دکتر زهرا کریمی تکانلو
16-18

415-04
مدیریت بانک و بانکداری اسالمی 

خانم دکتر زهرا کریمی تکانلو
18-20

415-05
مدیریت مالی استراتژیک

خانم دکتر مریم خلیلی عراقی
16-18

439-01
203: کالس

مالی رفتاری
آقای دکتر پیمان نوری بروجردی

18-20
429-01

اتاق کنفرانس: کالس
(غیرحضوری)اقتصادسنجی مالی 

آقای دکتر منتظر حجت
18-20
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مهندسی مالی و مدیریت ریسک- مدیریت امور بانکی 

4001ورودی - غیرحضوری 



  4001ورودی - غیرحضوری رشته

بانکداری اسالمیترم

 01گروه  11گروه  10گروه  09کروه  08گروه  07گروه  06گروه روز

مالی رفتاریمدیریت مالی استراتژیکمدیریت بانک و بانکداری اسالمی 
آقای دکتر مهدی خوشنودآقای دکتر موسی رحیمیآقای دکتر ابوالقاسم  اثنی عشری

16-1816-1816-18
415-06439-07429-08

مالی رفتاریمدیریت مالی استراتژیک مالی رفتاریمدیریت مالی استراتژیک
آقای دکتر مهدی خوشنودآقای دکتر محرم رزم جویآقای دکتر محمد سلیمانی ورکیآقای دکتر موسی رحیمی

18-2018-2018-2018-20
439-06429-07439-08429-09

2پول و بانکداری اسالمی مدیریت بانک و بانکداری اسالمیتئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی
آقای دکتر احمد شعبانیآقای دکتر سید محمد حسینیآقای دکتر مرتضی غیورباغبانی

16-1816-1814:30-17:30
408-08415-09157-01

بازاریابی بانکیمدیریت مالی استراتژیک مدیریت بانک و بانکداری اسالمی 
آقای دکتر رئوف رابطیآقای دکتر محرم رزم جویآقای دکتر سید محمد حسینی

18-2018-2017:30-19:30
415-08439-09274-01

مدیریت بانک و بانکداری اسالمی مالی رفتاریبانکداری بین المللیمدیریت بانک و بانکداری اسالمی تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی
آقای دکتر مهدی فدائیآقای دکتر علی بشارتآقای محمد دارابیآقای دکتر ابوالقاسم  اثنی عشریخانم دکتر سارا فخریان

16-1816-1816-1816-1816-18
408-06415-07401-09429_ 10

415-11
مالی رفتاریمدیریت بانک و بانکداری اسالمی تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیتئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیمالی رفتاری

آقای دکتر علی بشارتآقای دکتر مهدی فدائیآقای دکتر مرتضی غیورباغبانیخانم دکتر سارا فخریانآقای دکتر محمد سلیمانی ورکی
18-2018-2018-2018-2018-20

429-06408-07408-09415-10429-11
مدیریت مالی استراتژیکبانکداری بین المللی 

آقای دکتر علی شیخ ابومسعودیآقای صمد وفائی
16-1816-18
401-06439-10

بانکداری بین المللمدیریت مالی استراتژیکبانکداری بین المللیبانکداری بین المللی 
آقای صمد وفائیآقای دکتر علی شیخ ابومسعودیآقای دکتر کاظم بدیعی خیرآبادیآقای صمد وفائی

18-2018-2018-2018-20
401-07401-10439-11473-01

تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی
آقای دکتر مهدی نصر اصفهانی

16-18
408-11

اقتصاد ایرانبانکداری بین المللیتئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمیبانکداری بین المللی
آقای دکتر موسی شهبازی غیاثیآقای دکتر کاظم بدیعی خیرآبادیآقای دکتر مهدی نصر اصفهانیآقای محمد دارابی

18-2018-2018-2017-20
401-08408-10401-11149-01

به
شن

ار
چه

به
شن

ه 
س

مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1401-1402برنـامه درسي نيمسـال اول سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

به
شن

یک
به

شن
دو

   4001ورودی - غیرحضوری 

مهندسی مالی و مدیریت ریسک- مدیریت امور بانکی 

به
شن



 رشته

ترم

 09گروه  08گروه  07گروه  06گروه  05گروه  04گروه   03گروه  02گروه  01گروه روز

مهندسی مالی و مدیریت ریسکمدیریت مالی پیشرفته
آقای دکتر مهدی علی نژادآقای دکتر یوسف احدی

16-1816-18
639-05413-06

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهمهندسی مالی و مدیریت ریسک مدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهمدیریت مالی پیشرفته
آقای غالمرضا طالبیانآقای دکتر مهدی علی نژادآقای دکتر حسین تملکیآقای دکتر یوسف احدی

18-2018-2018-2018-20
639-04618-05413-07618-08

تحلیل آماریمدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهبازارها و نهادهای مالی
آقای دکتر عبدالحسین جاهدیآقای دکتر پیمان نوری بروجردیآقای دکتر ابوالفضل جنتی مشکانی

16-1816-1816-18
411-04618-06398-07

بازارها و نهادهای مالیمدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهتحلیل آماری مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
آقای دکتر ابوالفضل جنتی مشکانیآقای دکتر پیمان نوری بروجردیآقای دکتر حسین جباری خامنهخانم دکتر راحله باقری

18-2018-2018-2018-20
618-04398-06618-07411-09

بازارها و نهادهای مالی
خانم دکتر مهشید شاهچرا

14-16
411-02

201: کالس
مدیریت مالی پیشرفتهمدیریت مالی پیشرفتهبازارها و نهادهای مالیبازارها و نهادهای مالیمهندسی مالی و مدیریت ریسک

آقای دکتر ناصر ایزدی نیاآقای دکتر احمد محمدیآقای دکتر ابراهیم نویدی عباسپورخانم دکتر مهشید شاهچراآقای دکتر یزدان گودرزی
16-1816-1816-1816-1816-18

413-02411-03
09-07639-06639-201411: کالس203: کالس

تحلیل آماریمدیریت مالی پیشرفتهبازارها و نهادهای مالیمدیریت مالی پیشرفتهتحلیل آماریمهندسی مالی و مدیریت ریسک مهندسی مالی و مدیریت ریسکمدیریت مالی پیشرفته
آقای دکتر احمدرضا جمشیدیانآقای دکتر ناصر ایزدی نیاآقای دکتر ابراهیم نویدی عباسپورآقای دکتر احمد محمدیآقای دکتر محمدحسین احسان فرآقای دکتر علی شیخ ابومسعودیآقای دکتر یزدان گودرزیآقای دکتر حجت اله فرزانی

18-2018-20413-0418-2018-2018-2018-2018-20
639-02413-0318-20398-05639-06411-07639-08398-09

203: کالس201: کالس
تحلیل آماریبازارها و نهادهای مالی

خانم دکتر مریم ابراهیمیآقای دکتر اسماعیل میرزایی
14-1614-16
411-01398-03

203: کالس201: کالس
مهندسی مالی و مدیریت ریسک تحلیل آماریمدیریت مالی پیشرفتهمدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
آقای دکتر محمد سلیمانی ورکیآقای دکتر عبدالحمید رضاییخانم دکتر مریم خلیلی عراقیآقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

16-1816-1816-1816-18
618-01639-03

08-04413-203398: کالس201: کالس
بازارها و نهادهای مالیمهندسی مالی ومدیریت ریسکمدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهمدیریت مالی پیشرفته

آقای دکتر موسی احمدیآقای دکتر محمدرضا ستایشآقای دکتر سیاوش گلزاریان پورخانم دکتر مریم خلیلی عراقی
18-2018-20413-0518-20

639-01618-03
08-20411-20118: کالس203: کالس

مهندسی مالی و مدیریت ریسکبازارها و نهادهای مالیمدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهتحلیل آماری
آقای دکتر امیرحسین منتظر حجتآقای دکتر کامران ندریآقای دکتر پیمان نوری بروجردیآقای دکتر مسعود خسروتاش

16-1816-1816-1816-18
398-01618-02

09-05413-411اتاق کنفرانس201: کالس
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهتحلیل آماریتحلیل آماریمهندسی مالی و مدیریت ریسک

آقای غالمرضا طالبیانآقای دکتر امیرحسین منتظر حجتآقای دکتر مسعود خسروتاشآقای دکتر علیرضا بحیرایی
18-2018-2018-2018-20
413-01398-02

09-08618-201398: کالس203: کالس
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