
        رشته

ترم

 4011-02گروه  4011-01گروه  4001-03گروه  4001-02گروه  4001-01گروه  3992-02گروه  3992-01گروه روز

بازاریابی بانکیرهبری و مدیریت سازمانی
آقای دکتر پیمان نوری بروجردیآقای دکتر حسن رنگریز

16-1816-18
003-01012-02

اتاق کنفرانس: کالس203: کالس
رهبری و مدیریت سازمانیبازاریابی بانکی

آقای دکتر حسن رنگریزآقای دکتر پیمان نوری بروجردی
18-2018-20
012-01003-02

203: کالساتاق کنفرانس: کالس
روش های تحلیل کمی و کیفی در تصمیم گیری

آقای دکتر رضا حبیبی
14-16
004-03

201: کالس
حاکمیت شرکتیتحلیل مسائل در مدیریت امور بانکیروش تحقیق پشرفتهبانکداری سرمایه گذاریمدیریت دارایی و بدهی پیشرفتهمباحث نوین در بانکداری بین المللحقوق بانکی ویژه مدیران

آقای فرشاد حیدریآقای دکتر مرتضی اکبریآقای دکتر حسن گلمرادیآقای دکتر امیرحسین ارضاآقای دکتر مهرداد سپه وندآقای محمدرضا جوادیان حسینیآقای صالح نیک بخت
16-1816-1816-1816-1816-1816-1816-18
009_ 01017-02016-01010-01006-02002-01014-02

اتاق کنفرانس: کالس202: کالس302: کالس203: کالسالبراتوار کامپیوتر: کالس201: کالس206: کالس
تحلیل مسائل در مدیریت امور بانکیحاکمیت شرکتی بانکداری سرمایه گذاریروش تحقیق پیشرفتهحقوق بانکی ویژه مدیرانمباحث نوین در بانکداری بین الملل
آقای دکتر مرتضی اکبریآقای فرشاد حیدریآقای دکتر امیرحسین ارضاآقای دکتر حسن گلمرادیآقای صالح نیک بختآقای محمدرضا جوادیان حسینی

18-2018-2018-2018-2018-2018-20
017-01009_ 02006-01010-02014-01002-02

202: کالساتاق کنفرانس: کالس203:کالس302: کالس206: کالس201: کالس

مدیریت ریسک بانکیحسابرسی بانکی
آقای دکتر علیرضا بحیرائیآقای دکتر حسین کثیری

011-01013-01
14-1614-16

البراتوار کامپیوتر: کالساتاق کنفرانس: کالس
حسابرسی بانکیمدیریت ریسک بانکیمباحث نوین در بانکداری بین المللروش های تحلیل کمی و کیفی در تصمیم گیریمدیریت منابع انسانی در بانک 

آقای دکتر حسین کثیریآقای دکتر علیرضا بحیرائیآقای محمدرضا جوادیان حسینیآقای دکتر کامبیز هژبر کیانیآقای دکتر حسن رنگریز
16-1816-1816-18013-02011-02
001-01004-02017-0316-1816-18

اتاق کنفرانس: کالسالبراتوار کامپیوتر: کالس202: کالس207: کالس206: کالس
مدیریت ریسک بانکیمدیریت منابع انسانی در بانک روش های تحلیل کمی و کیفی در تصمیم گیری

آقای دکتر علیرضا بحیرائیآقای دکتر حسن رنگریزآقای دکتر کامبیز هژبر کیانی
18-2018-20013-01
004-01001-0218-20

البراتوار کامپیوتر: کالس206: کالس207: کالس

مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1401-1402برنـامه درسي نيمسـال اول سال تحصيـلي 

(DBM)مديريت عالي بانک - دوره در سطح دکتري
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