
  بورسمدیریت کارشناسی ترم بندی پیشنهادی  

 توضیحات-پیش نیاز
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

 کارتیٌی 1 - 32 32 حتوا تایذ تزم اٍل اخذ گزدد

 2 اًذیشِ اسالهی 2 32 - 32 هتوزکش*

 قَاًیي ٍ هقزرات تاسار سزهایِ 3 48 - 48 

 اتشارّای هالی 3 32 32 64 

 ٍرسش 1 - 32 32 

 آهار ٍ ریاضیات هالی  3 32 32 64 

 هذیزیت هالی  3 48 - 48 

 سیاست ّای پَلی ٍ هالی  2 32 - 32 

 اصَل حساتذاری  2 32 - 32 کارداًی غیزهزتثط جثزاًی

بورس ترم بندی پیشنهادی  کارشناسی مدیریت  

توضیحات-پیش نیاز  
ساعت تعداد  تعداد  

 واحد

 نام درس

 نظری عملی جمع

 اسالهی باًقال 2 32 - 32 هتوزکش* 

 رٍاًشٌاسی کار 2 32 - 32 هتوزکش* 

 ش عولیاتی ُپژٍ 2 16 32 48 آهار ٍ ریاضیات هالی

 ارسیاتی طزح ّای اقتصادی  2 16 32 48 هذیزیت هالی

 تَرس ّای داخلی ٍ تیي الوللی  2 32 - 32 ًْاد ّای هالی -ّن ًیاس

 صَرتْای هالی  لیلتجشیِ ٍتح 3 32 32 64 هذیزیت هالی

 هتَى تخصصی  2 16 48 64 

 اقتصاد تٌگاُ  2 32 - 32 سیاست ّای پَلی ٍ هالی

 ًْاد ّای هالی  2 16 32 48 
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  بورس بندی پیشنهادی  کارشناسی مدیریتترم 

توضیحات-پیش نیاز  
 تعداد  ساعت

 تعداد واحد
 نام درس

 نظری عملی جمع

تزم یا تاتستاى اٍل اخذ گزدد ایيحتوا تایذ (1)کارٍرسی  2 - 240 240   

 قَاًیي ٍ هقزرات تاسار سزهایِ
48 - 48 3 

قَاًیي ٍ هقزرات هعاهلِ گزی ٍ 

 سثذگزداًی

سیاست  -ًْاد ّای هالی -اتشارّای هالی

 ّای پَلی ٍ هالی
 تحلیل تیي تاسارّای هالی  2 32 - 32

 هذیزیت هٌاتع اًساًی  2 32 - 32 هتوزکش* 

 هذیزیت ریسک هالی  32 48 - 48 

هتوزکش*   تاریخ تحلیلی صذر اسالم 2 32 - 32 

بورس ترم بندی پیشنهادی  کارشناسی مدیریت  

توضیحات-پیش نیاز  
تعداد  تعداد  ساعت

 واحد

 نام درس

 نظری عملی جمع

هتوزکش*  قزآىتفسیز هَضَعی  2 32 - 32   

 هذیزیت ریسک تقلة 2 32 - 32 صَرتْای هالی  لیلتجشیِ ٍتح

 ارسش گذاری اٍراق تْادار 3 32 48 80 تجشیِ ٍتحلیل صَرتْای هالی 

 هثاحث ٍیژُ 2 32 - 32 قَاًیي ٍ هقزرات تاسار سزهایِ

 هْارتْای هسالِ یاتی ٍ تصوین گیزی  2 32 - 32 هتوزکش*

 هَرد کاٍی در اهَر هالی  2 16 32 48 تجشیِ ٍتحلیل صَرتْای هالی 

 کارتزد ًزم افشار در تاسار ّای هالی  2 - 96 96 

گزی یي ٍ هقزرات تحلیلقَاى 2 32 - 32 قَاًیي ٍ هقزرات تاسار سزهایِ  

بورسترم بندی پیشنهادی  کارشناسی مدیریت   

توضیحات-پیش نیاز  

 تعداد  ساعت
تعداد 

 واحد
درس نام   

 نظری عملی جمع

2کارٍرسی  2 - 240 240 حتوا تایذ تزم آخز یا تاتستاى آخز اخذ گزدد  
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