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 98 مهرویرایش                                         ( 98)ورودیهای مهر ماه مالي مدیریت تهرشد كارشناسي ارش طعمق                                                             

 ترم دوم  ترم اول

 نوع درس سنام در كددرس
تعداد 

 احدو
 نوع درس سدر نام كد درس نيازپيش

تعداد 

 واحد
 زنياپيش

  2 اصلي حسابداری مدیریت 213417  2 اصلي  تئوری های مدیریت پیشرفته  2133225

212301 
 تجزیه وتحلیل صورتهای مالي

 3 اصلي
 230221  مدیریت مالي پیشرفته 

تجزیه -يمدیریت مال 2 اصلي

 وتحلیل صورتهای مالي

  2 اصلي اوراق يبارزیامدیریت سرمایه گذاری و 212308  2 اصلي ل وسرمایهر پوبازا 212306

  2 اصلي  اقتصاد سنجي مالي  213607  2 جبراني اقتصاد سنجي  213615

  3 اصلي تیریاقتصاد مد 212309  2 جبراني يمال تیریمد 113329

    11                                                                                          جمع واحدها  7                                از دروس جبراني(          ير )به غجمع واحدها 

  

 ارمترم چه ترم سوم

 نوع درس نام درس كد درس
تعداد 

 واحد
 نوع درس نام درس كد درس نيازپيش

تعداد 

 واحد
 نيازپيش

 2 اصلي گذاری پیشرفتهمدیریت سرمایه  212311
گذاری مدیریت سرمایه 

 ي اوراقبیاوارز

 4 __ پایان نامه 

 

  2  عملیاتي پیشرفته پژوهش  212225

  2 اصلي بررسي مواردخاص درمدیریت مالي 212317

  2 اصلي سمینارمالي 212314

  ازار پول وسرمایهب 2 اصلي سازمانهای پولي ومالي 212313

پیشرفته  روش تحقیق 212201 نيجبرا   2  

  4                                                                         جمع واحدها   10                                                                            جمع واحدها 

 : هل توجنکات قاب
******** 

ز گذراندن صد از سواالت مدیریت مالي پاسخ صحيح داده باشند ادر 40)دانشجویاني كه در كنکور ارشد حداقل به . مي باشند جبراني  كليه دروس دن ملزم به گذراني ع رشته كارشناسبا هر نوكليه دانشجویان  -1
 (مدیزیت مالي )جبراني ( معاف خواهند بود درس 

 نگذرانده مجوز اخذ درس از ترم های بعدی را ندارد.ک ترم را م به رعایت جدول دروس ميباشد و مادامي كه دروس یدانشجو ملز -2
 احتساب دروس جبراني( اميباشد. ) ب 14و حداكثر 8ب واحد هر ترم حداقل انتخا -3
 نيمسال افزایش مي یابد. 5تکميلي تا يمسال و درصورت اضطرار با درخواست شورای تحصيالت ن 4ثرمدت تحصيل دراین دوره حداك-4

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 2ميباشد.) درصورت مشروطي در  14و حداقل معدل هرترم  12ر هر درس مره قبولي دحداقل ن-5
  ه شورای گروه اعالم نموده و به تصویب برساند.موضوع پایان نامه خود را ب 3هر دانشجو باید حداكثرتا ابتدای ترم -6

  


