
 32  مجموع واحدها                                                          دماوند        –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                            

  (98  مهر)ویرایش                        (98ورودیهای مهر ماه (  مهندسي مالي و مدیریت ریسک ارشد کارشناسي                                                                        
 

 ترم دوم  ترم اول

 ازنيپيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازپيش احدتعداد و وع درسن نام درس کددرس

  2 پایه  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 213616  2 پایه  بازارها و نهادهای مالی  213603

212311 

 سرمایه گذاری پیشرفتهمدیریت 

 2 پایه

 مدل سازی مالی 213604 -

 پایه

2 

 مدیریت سرمایه گذاری 

مدیریت  لي وامهندسي م

 ریسک

  - 2 پایه تئوری سازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی  213605 - 2 پایه مهندسی مالی و مدیریت ریسک  213601

 

 اقتصاد سنجی مالی  213607  2 ني جبرا حسابداری برای مدیران 

 مدیریت سرمایه گذاری  2 پایه

مدیریت  مهندسي مالي و

 ریسک 

  2  پیشرفتهروش تحقیق  213609  - 2 جبراني مالي تمدیری 113329

  2 پایه  یت مالی پیشرفته مدیر 213600  2 جبراني ياقتصاد سنج 213615

  10                                 (  )بغير از دروس جبراني  جمع واحدها                                  6            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 رسد کد

 2 تخصصي  مهندسی مالی پیشرفته  213610
 مدیریت ریسک مهندسي مالي و

  - پایان نامه  8 مدل سازی مالي
6 

 

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

 مالي مدل سازی
     

 ابزارهای مالی اسالمی  213612
 تخصصي 

2 
 مدیریت مالی پیشرفته

 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
  

   

 رفتاری  مالی 213613
 -تخصصي 

اختياری

 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته 2
  

   

 یارعلوم و ریاضیات اکچو 213614
 –تخصصي 

 اختياری 

 -ریسک مدیریت مهندسي مالي و 2

 مدیریت مالي پيشرفته 
     

  6                                                                  جمع واحدها    10                                        جمع واحدها 

 

 نکات قابل توجه :
******** 

درس )دانشجویان دارای کارشناسي مرتبط به تشخيص گروه از گذراندن  اني ترم های اول و دوم مي باشند .ظف به گذراندن دروس جبررک کارشناسي موه به رشته تحصيلي مدتمامي دانشجویان بدون توج -1
 درس حسابداری برای مدیران معاف خواهند بود ( جبراني

 د.ز ترم های بعدی را ندارد و مادامي که دروس یک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس ادانشجو ملزم به رعایت جدول دروس ميباش-2
 ميباشد. ) با احتساب دروس جبراني( 14و حداکثر 8حداقل انتخاب واحد هر ترم  -3
 مي یابد.نيمسال افزایش  5مسال و درصورت اضطرار با درخواست شورای تحصيالت تکميلي تا ني 4حداکثرمدت تحصيل دراین دوره -4
 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 2صورت مشروطي در ميباشد.) در 14ل هرترم و حداقل معد 12حداقل نمره قبولي در هر درس -5

  شورای گروه اعالم نموده و به تصویب برساند. موضوع پایان نامه خود را به 3هر دانشجو باید حداکثرتا ابتدای ترم -6
 از آن جدول جایگزین شود . یی مختلف درس دیگردر ترمها يص مدیر گروه با تشخ از جدول دروس مصوب وزارت علوم انتخاب شده و مي توانداختياری -دروس تخصصي  -7


