
مؤسسه عالي آموزش  بانـكداري ايــران

1398-99برنـامه درسي نيمسـال دوم سال تحصيـلي 

دوره در سطح کارشناسي ارشد

        رشته
روز

ترم اولترم سومترم دومترم سومترم دومترم
مذیزیت سزمبیه گذاری پیطزفتهحسببزسی پیطزفتهحسببزسی ببنک هب

آقبی دکتز گلشاریبن پور: استبدآقبی دکتز دامغبنیبن: استبدآقبی دکتز دامغبنیبن: استبد
14-16: سبعت14-17: سبعت14-17: سبعت

204: کالس202: کالس202: کالس
مسبئل جبری حسببذاریمببحث جبری در حسببذاری

آقبی دکتز دامغبنیبن: استبدآقبی دکتز دامغبنیبن: استبد
17-19: سبعت17-19: سبعت

202: کالس202: کالس
ببسارهب و نهبدهبی مبلیحسببذاری بخص عمومی(3)حسببذاری صنعتی 

آقبی دکتز نجبرساده: استبداخذ به صورت میهمبن در سبیز دانطگبههبآقبی نصیزپور: استبد
18-20: سبعتبه صورت خودخوان

203: کالس
(2)تئوری حسببذاری (2)تئوری حسببذاری (2)پول و ببنکذاری اسالمی (2)پول و ببنکذاری اسالمی 

آقبی دکتز احذی: استبدآقبی دکتز احذی: استبدآقبی دکتز ضعببنی: استبدآقبی دکتز ضعببنی: استبد
14-17: سبعت14-17: سبعت14-17: سبعت14-17: سبعت

208: کالس208: کالس206: کالس206: کالس
تصمیم گیزی در مسبئل مبلی و سزمبیه گذاریتصمیم گیزی در مسبئل مبلی و سزمبیه گذاریاقتصبد ایزاناقتصبد ایزان

آقبی دکتز احذی: استبدآقبی دکتز احذی: استبدآقبی دکتز گلمزادی: استبدآقبی دکتز گلمزادی: استبد
17-19: سبعت17-19: سبعت17-20: سبعت17-20: سبعت

208: کالس208: کالس206: کالس206: کالس

اقتصبدسنجی میبنهاقتصبدسنجی میبنه
خبنم دکتز ابزاهیمی: استبدخبنم دکتز ابزاهیمی: استبد

14-17: سبعت14-17: سبعت
302: کالس302: کالس

روش تحقیق
خبنم دکتز فخزیبن: استبد

16-18: سبعت
207: کالس

مهنذسی مبلی و  مذیزیت ریسکروش تحقیقروش تحقیق
آقبی دکتز بحیزائی: استبدخبنم دکتز فخزیبن: استبدخبنم دکتز فخزیبن: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت18-20: سبعت
203: کالس207: کالس207: کالس

روش تحقیق
خبنم دکتز رجبی: استبد

8/30-10/30: سبعت
201: کالس

ببسارهب و نهبدهبدی مبلی
آقبی دکتز گلمزادی : استبد

10/30-12/30: سبعت
201: کالس

تحلیل آمبریآمبر کبربزدی
خبنم دکتز ابزاهیمی: استبدخبنم دکتز ابزاهیمی: استبد

14-16: سبعت14-16: سبعت
208: کالس208: کالس

مذیزیت مبلی پیطزفته
آقبی دکتز فزسانی: استبد

16-18: سبعت
208: کالس

سببن تخصصیمذیزیت مبلی پیطزفته
آقبی دکتز مصطفی میزسایی: استبدآقبی دکتز فزسانی: استبد

18-20: سبعت18-20: سبعت
207: کالس208: کالس

صندوق قرض الحسنه شاهد
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حسابداري بانكداري اسالمي
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حسابداري بانكي براي همه ورودي ها بانكداري اسالمي

در صورت به حد نصاب رسيدن


