
کابن  مؤسسه آموزش عالی آیندگان تن
 کارشناسی ارشد – مدیریت مالیرشته تحصیلی: 

 

دانشجویانمحترمتوجهقابل
 .است دانشجوثِ عْذُ  یوبًهستق یلدٍرُ تحص یدر ط یٍ پژٍّط یهَارد آهَسض یِکل یترعب یتاطالع ٍ هسئَل -1

 ی)اعن اس ججزاً ٍاحذّب حذاکثز کل، ٍاحذ 8 یوسبلّز ً ( دریججزاً یز)غ در هعذل هؤثزحذاقل تعذاد ٍاحذّبي قبثل اخذ ٍ ضَد  یه یِارجوٌذ تَص یبىثِ داًطجَ -2

 .است ًیبس یصپٍ  یثب درٍس ججزاً یتدر اًتخبة درٍس، اٍلَ یبىداًطجَ یٍِ ثزاي کل ثبضذ یٍاحذ ه 14 ضزٍط یزمغ یبىثزاي داًطجَ (یججزاً یزغ ٍ

 معدل. درس خَاّذ ثَد یيثبضذ، داًطجَ هلشم ثِ اخذ هجذد ا 12کوتز اس  یاست، چٌبًچِ ًوزُ درس 21 (یاصل ٍ یاعن اس ججزاًّز درس ) یحداقل نمره قبول -3

 یرتأثدر معدل  یجبراننمرات دروس )ضَد  یهحزٍم ه یلتزم هطزٍط گزدد اس اداهِ تحص 2 ییداًطجَ چٌبًچِ ضَد ٍ یهحسَة ه در هر ترم مشروط 21کمتر از 

 .(ندارد

افشٍدُ  یلثِ هذت تحص -در قبلت حذاکثز دٍرُ-یوسبلً یک یٍاحذ درٍس ججزاً 12ثِ اساي ّز سبل است ) 3ٍ حذاکثز سبل  2حذاقل  یلطَل دٍرُ تحص -4

 .ًخَاّذ ثَد یزپذ اهکبى یلیالتحص فبرغاًجبم هزاحل  صَرت یيا یزگزدد، در غ یترعب یلیتحص سٌَات ضَد سقف هجبس یه یذتأک یبىثِ داًطجَ ضَد( یه

 یلیجشٍ سٌَات تحص یٍ هذت هزخص یذثب کست هَافقت داًطگبُ استفبدُ ًوب یلیتحص یهزخص یوسبلً یکتَاًذ حذاکثز اس  یارضذ ه یداًطجَي کبرضٌبس -5

 .(یزدقزار گ یهَردثزرس یتب در ضَراي آهَسض یلثِ آهَسش تحَ از شروع ترم یشپ ماه یک یدرخواست مرخص)ضَد  یداًطجَ هحسَة ه

 .گزدد یه یٍِي عذم هزاجعِ هحسَة ضذُ ٍ هطوَل پزداخت ضْز یتٍضع یذ،داًطجَ در سهبى اًتخبة ٍاحذ اقذام ثِ اخذ درٍس ًٌوب کِ یدرصَرت -6

ترم ابتدای ًبهِ اس  ٍ ثجت هَضَع پبیبى ارائه پروپوزالکٌٌذ ٍ ًیش  پیشنهادخَد را ثِ گزٍُ حسبثذاري  اساتید راهنمای و مشاور، دو ترم درثبیست  داًطجَیبى هی -7

 خَاّذ ثَد.پذیز  اهکبى ّب ًبهِ یبىثب هزاجعِ ثِ سبهبًِ پب سوم

ٍاحذ تحت  3( را ثِ ارسش ّز کذام 1)هذیزیت هبلی ( ٍ 1حسبثذاري )اصَل داًطجَیبًی کِ داراي هذرک کبرضٌبسی غیزهزتجط )حسبثذاري( ّستٌذ ثبیذ درٍس  -8

 عٌَاى درٍس ججزاًی ثگذراًٌذ.

 

 دانشکده علوم انسانی

 و مدیریت گروه حسابداری

 

 

 

 

نیمسالدوم نیمسالاول

 درس نوع نام درس کد درس
 تعداد واحد

 درس نوع نام درس کد درس
 تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 - 2 تخصصی هبی مذیزیت پیشزفته تئوری 102268 - 2 تخصصی ببسار پول و سزمبیه 108668

 - 2 تخصصی مذیزیت مبلی پیشزفته 102262 - 3 تخصصی هبی مبلی وتحلیل صورت تجشیه 108662

 - 2 تخصصی گذاری و ارسیببی اوراق بهبدار مذیزیت سزمبیه 102268 - 2 پیص نیبس آمبر کبربزدی پیشزفته 102268

 - 3 اصلی  اقتصبد مذیزیت 102268 1 1 پیص نیبس کبربزد کبمپیوتز در مذیزیت 102068

 - 2 پیص نیبس روش تحقیق پیشزفته 108668 - 3 پیص نیبس سبسمبنیمذیزیت رفتبر  108662

 - 2 اصلی حسببذاری مذیزیت 102262     

 13 جمع واحذهب  12 جمع واحذهب

 نیمسالچهارمنیمسالسوم

 درس نوع نام درس کد درس
 تعداد واحد

 درسکد 
 تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری عملی نظری

 2 - عملی نبمه یبنپب 102222 - 2 تخصصی مذیزیت مبلیبزرسی موارد خبص در  102262

 - 2 تخصصی سمینبر مبلی 1082222 - 2 اصلی  پژوهص عملیبتی پیشزفته 108662

 6 جمع واحذهب - 3 پیص نیبس سببن تخصصی پیشزفته 102268

  - 2 اصلی  هبی پولی و مبلی سبسمبن 102262

  - 2 اصلی  مذیزیتاطالعبت  یستمس 102262

  واحد 22مجموع واحدها  - 2 تخصصی  گذاری پیشزفته مذیزیت سزمبیه 102262

 نیاز واحد پیش 82+  واحد 22در معدل  مؤثرمجموع واحدهای   13 جمع واحذهب


