
                                                                                                                             

 32  مجموع واحدها                                                                             دماوند        –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                              

  (96  دیماه )ویرایش                         مهندسي مالي و مدیریت ریسک ارشد کارشناسي                                             

 
 ترم دوم  ترم اول

 وع درسن نام درس کددرس
تعداد 

 احدو
 نيازپيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازپيش

  2 پایه  بازارها و نهادهای مالی 213603 - 2 پایه  مدیریت مالی پیشرفته  213600

 2 پایه مدل سازی مالی 213604 - 2 پایه سرمایه گذاری پیشرفتهمدیریت  212311
 مدیریت سرمایه گذاری 

 مدیریت ریسک لي وامهندسي م
213601 

 213605 - 2 پایه مهندسی مالی و مدیریت ریسک 
تئوری سازمان و مدیریت با رویکرد 

 اسالمی 

 2 پایه
-  

 مدیریت سرمایه گذاری  2 پایه اقتصاد سنجی مالی  213607 - 2 پایه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی 212301
 مدیریت ریسک  مهندسي مالي و

 درجمع واحدها محاسبه نمي شود 2  پیشرفتهروش تحقیق  213609  - 2 جبراني مالي تمدیری 113329

       2 جبراني اقتصاد سنجي 213615

   8                                 (  )بغير از دروس جبراني  جمع واحدها                                  8              از دروس جبراني(               )به عيرجمع واحدها           

  

 ترم چهارم ترم سوم
 نيازپيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازپيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 2 تخصصي  مهندسی مالی پیشرفته  213610
 مدیریت ریسک مهندسي مالي و

  - پایان نامه  8 مدل سازی مالي
6 

 

 مدیریت ریسک مهندسي مالي و 2 تخصصي   فرآیندهای تصادفی در مالی  213611

      مدل سازی مالي

 ابزارهای مالی اسالمی  213612
 2 تخصصي 

 مدیریت مالی پیشرفته

 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
  

   

 رفتاری  مالی 213613
 -الزامي 

تخصصي

 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته 2
  

   

 علوم و ریاضیات اکچونری 213614
 -الزامي 

 تخصصي

 مدیریت ریسک مهندسي مالي و 2
     

  6                                                                  جمع واحدها    10                                        جمع واحدها 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نكات قابل توجه : 
 واحد( در ترم یک هستند . 2) اقتصاد سنجي –واحد (  2) مدیریت ماليموظف به گذراندن دروس  توجه به رشته تحصیلی مقطع کارشناسی نبدوتمامی دانشجویان  -1

 دیگر ، با تشخیص گروه خواهد بود .)تحلیل آماری ، زبان تخصصی و روش تحقیق پیشرفته ( به همراه دروس اخذ همزمان دروس جبرانی  -2

 هستند که توسط گروه از بین دروس اختیاری مشخص شده از سوی وزارت علوم ، انتخاب شده و دانشجو موظف به گذراندن آنها خواهد بود. یدروس الزامی ، دروس -3

 د .دانشجو موظف به فراهنم نمودن مقدمات به پایان نامه حداکثر در ابتدای نیمسال سوم می باش -4

 نیمسال افزایش می یابد . 5درخواست از سوی شورای تحصیالت تکمیلی تا اضطرار با  نیمسال و در صورت 4حداکثر مدت تحصیل در این دوره  -5

 (ترم دانشجو اخراج خواهد شد. 2می باشد .) در صورت مشروطی در  14و حداقل معدل در هر ترم  12هر درس  رحداکثر نمره قبولی د -6


