
هؤسسه عالي آهوزش  بانـكداري ايــراى

1396-97برنـاهه درسي نيوسـال دوم سال تحصيـلي 

 دوره هاي هوتراز كارشنـــاسي ارشد، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

        رشته
روز

ترم چهارم ترم هشتنترم هشتن 2گروه -ترم چهارم 1گروه -ترم چهارمترم چهارمترم چهارم ترم
تفسیر مًضًعی لرآن

آلای حمیمت: استاد
15-17: ساعت

204: کالس
متًن اسالمی2باوکداری خارجی 

آلای حمیمت: استادخاوم آجرلً: استاد
17-19: ساعت17-20: ساعت

204: کالس206: کالس
التصاد خرد ي کالن پیطرفتٍالتصاد خرد ي کالن پیطرفتٍ

آلای دکتر گلمرادی: استادآلای دکتر گلمرادی: استاد
13-15: ساعت13-15: ساعت

206: کالس206: کالس
ارزیابی طرحُای التصادی2حسابرسی (مدیریت ذخایر ارزی) 1سمیىار (تحمیك ي پژيَص وظری) 2سمیىار (بررسی مًارد خاظ در حسابداری) 1سمیىار (ابسارَای مالی اسالمی) 1سمیىار 

آلای دکتر امیدی وژاد: استادآلای دکتر دامغاویان: استادآلای دکتر گلساریان پًر: استادآلای دکتر صدالت پرست: استادآلای دکتر خًش طیىت: استادآلای دکتر ضعباوی: استاد
14-17: ساعت14-17: ساعت15-17: ساعت15-17: ساعت15-17: ساعت15-17:ساعت

البراتًار کامپیًتر: کالس208: کالس203: کالس206: کالساتاق جلسات طبمٍ َمکف: کالس204: کالس
مدیریت مالی بیه المللامًر مالی بیه المللمدیریت تًلید(تحمیك ي پژيَص وظری) 2سمیىار (مدیریت ذخایر ارزی) 1سمیىار (تحمیك ي پژيَص وظری) 2سمیىار (تحمیك ي پژيَص وظری) 2سمیىار

خاوم کیاوی راد: استادخاوم کیاوی راد: استادآلای دکتر دامغاویان: استادآلای دکتر صدالت پرست: استادآلای دکتر گلساریان پًر: استادآلای دکتر خًش طیىت: استادآلای دکتر ضعباوی: استاد
17-20: ساعت17-20: ساعت17-20: ساعت17-19: ساعت17-19: ساعت17-19: ساعت17-19: ساعت

207: کالس207: کالس208: کالس203: کالس206: کالساتاق جلسات طبمٍ َمکف: کالس204: کالس
التصادسىجیباوکداری الکتريویکی

خاوم دکتر لرٌ داغی: استادآلای دکتر اسکًیی: استاد
15-17: ساعت15-17:ساعت

البراتًار کامپیًتر: کالس204: کالس
باوکداری پیطرفت2ٍپژيَص عملیاتی 

آلای مصطفی پًر: استادآلای مُىدس کًَی: استاد
17-20: ساعت17-20: ساعت

204: کالس206: کالس
اصًل بًدجٍ ریسیفراگرد تىظیم ي کىترل بًدجٍ ديلتی

آلای دکتر گلمرادی: استادآلای دکتر گلمرادی: استاد
14-17: ساعت14-17: ساعت

206: کالس206: کالس
سیستم َای اطالعاتی مدیریتتًسعٍ التصادی ي بروامٍ ریسیحسابداری ي حسابرسی ديلتی

آلای مُىدس عابدیىی: استادآلای دکتر صدالت پرست: استادآلای پًرغالمعلی: استاد
17-20: ساعت17-20: ساعت16-18: ساعت

207: کالس206: کالس208: کالس
مباوی جامعٍ ضىاسی

خاوم پایىدٌ: استاد
12-15: ساعت

204: کالس
مباحث جاری در حسابداری

آلای طاَری: استاد
15-17: ساعت

204: کالس
حسابداری ي حسابرسی ديلتی

آلای پًرغالمعلی: استاد
17-19: ساعت

204: کالس

(كارشناسي ناپيوسته)هديريت اهـــور بانكي بانكداري اسالهي  (كارشناسي پيوسته)هديريت اهور بانكي (كارشناسي پيوسته)حسابداري  هديريت اهور بانكي حسابداري 
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