
مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1399-1400برنـامه درسي نيمسـال دوم سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته
روز

3982-ترم سوم3991-ترم دوم3991-ترم دوم3گروه -ترم دوم2گروه -ترم  دوم1گروه -ترم دومترم

تجسیه و تحلیل صورتهبی مبلیمذیریت ریسک بب مببنی اسالمیمذیریت مبلی پیشرفتهاقتصبدسنجی مبلی
آقبی دکتر نوری: استبدآقبی دکتر کشبورزیبن: استبدآقبی دکتر دامغبنیبن: استبدخبنم دکتر ابراهیمی: استبد

16-18: سبعت16-18: سبعت16-18: سبعت16-18: سبعت

مذیریت ریسک در ببنک هبروش تحقیقمذل سبزی مبلیمبلی رفتبری
آقبی دکتر جلیلی: استبدآقبی دکتر امبنی: استبدآقبی دکتر طبلبیبن: استبدآقبی دکتر نوری: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت18-20: سبعت18-20: سبعت

تئوریهبی سبرمبن و مذیریت بب رویکرد اسالمی
خبنم دکتر رجبی: استبد

14-16: سبعت

اقتصبدسنجی مبلی(1)پول و ببنکذار ی اسالمی مذل سبزی مبلیروش تحقیق مبلی رفتبری
آقبی دکتر طبلبیبن: استبدآقبی دکتر شعببنی: استبدآقبی دکتر فرزانی: استبدخبنم دکتر فخریبن: استبدآقبی دکتر نوری: استبد

16-18: سبعت16-19: سبعت16-18: سبعت16-18: سبعت16-18: سبعت

مذل سبزی مبلیمبلی رفتبریاقتصبدسنجی مبلیمذل سبزی مبلی
آقبی دکتر حبیبی: استبدآقبی دکتر نوری: استبدآقبی دکتر طبلبیبن: استبدآقبی دکتر فرزانی: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت18-20: سبعت18-20: سبعت

مبلی رفتبری
آقبی دکتر نوری: استبد

14-16: سبعت

روش تحقیق
خبنم دکتر فخریبن: استبد

16-18: سبعت

اقتصبدسنجی مبلیروش تحقیق
خبنم دکتر ابراهیمی: استبدخبنم دکتر فخریبن: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت

اقتصبدسنجی میبنه
آقبی دکتر گلمرادی: استبد

16-19: سبعت

مذیریت مبلی پیشرفتهمذل سبزی مبلی
آقبی دکتر خلیلی عراقی: استبدآقبی دکتر بحیرائی: استبد

16-18: سبعت16-18: سبعت

مذیریت مبلی پیشرفتهببزارهب و نهبدهبی مبلی
خبنم دکتر خلیلی عراقی: استبدآقبی دکتر احمذی: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت
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صندوق قرض الحسنه شاهدمهندسي مالي و مديريت ريسک بانكي3991-مديريت امور بانكي 
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بانكداري اسالمي



مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1399-1400برنـامه درسي نيمسـال دوم سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته
روز

3981-ترم چهارم2گروه -ترم چهارم1گروه -ترم چهارمترم

ابسارهای مالی اسالمی
آقای دکتر کشاورزیان: استاد

18-20: ساعت

حقوق قراردادها
خاوم دکتر طبایی: استاد

16-18: ساعت

حقوق قراردادها
خاوم دکتر طبایی: استاد

18-20: ساعت

ابسارهای مالی اسالمی
آقای دکتر کشاورزیان: استاد

16-18: ساعت

ابسارهای مالی اسالمی
آقای دکتر کشاورزیان: استاد

 18-20: ساعت

حقوق قراردادها
خاوم دکتر طبایی: استاد

18-20: ساعت

تامیه مالی پروشهتامیه مالی پروشه ها
آقای دکتر احمدی: استادآقای دکتر ووری: استاد

16-18: ساعت16-18: ساعت

تامیه مالی پروشه ها
آقای دکتر ووری: استاد

18-20: ساعت
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مهندسي مالي و مديريت ريسک
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3981-مديريت امور بانكي 


