
 دانشگاه خوارزمی ) دانشکده علوم مالی(  59-59برنامه امتحانات نیمسال اول  به نام خدا
  

      

         03/11الی  03/10ازساعت  11الی  9ازساعت  زمان

دوشنبه 

11/13/91 

ریاضیات  و کاربرد آن در  -توسعه اقتصادی -پیش دانشگاهی ریاضی 

نظریه اندازه واحتمال) ارشد( اقتصاد سنجی مالی)  -2و 1مدیریت 

سازمان های پولی ومالی) ارشد( ریاضیات و کاربرد آن در  -ارشد(

 (2مدیریت مالی )

         )ارشد( 1تئوری حسابداری  -حسابرسی دولتی  -1و  2حسابرسی 

سه شنبه 

11/13/91 

 -اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی  -2و  1اصول علم اقتصاد   

 (2ریاضیات مالی )-اقتصاد خرد -اقتصاد کالن  

مدیریت سرمایه گذاری  -تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ارشدمالی( 

 پیشرفته ) ارشد(

بازارها  -مبانی مهندسی مالی -حسابداری و حسابرسی دولتی  -ارز و بانکداری پول و 

 ونهادهای مالی ) ارشد(
        

چهارشنبه  

11/13/91 

 -بودجه شرکتهای دولتی -مدیریت مالی در ایران -حقوق اساسی  

 بازار پول وسرمایه ) ارشد( سمینار مهندسی مالی ) ارشد(

پژوهش عملیاتی   -حقوق تجارت  -حسابداری مالیاتی -بانکداری و مدیریت بانکمبانی 

 پیشرفته) ارشد

 فارسی عمومی -ا صول مهندسی مالی)ارشد( 

        

شنبه  

19/13/91 

فرآیندهای تصادفی ) ارشد ریاضی  -مدیریت مالی پیشرفته) ارشد(

  -تاریخ تحلیلی صدر اسالم  -تاریخ امامت   -مالی(

 -حسابداری صنعتی     -(  1حسابداری صنعتی )  -زبان عمومی 

 (       0حسابداری صنعتی )

  

مباحث جاری  -سیستم های اطالعاتی حسابداری ) ارشد(  مدیریت مالی پیشرفته ) ارشد(

 زبان پیش دانشگاهی  -بازار پول و سرمایه  -درحسابداری

 دیریت وتحلیل ریسک مالی ) ارشد مهندسی مالی (م 

        

یکشنبه 

23/13/91 

مدیریت سرمایه گذاری  -بازار پول و سرمایه) ارشد ( -روش تحقیق

 -تاریخ امامت  -وارزیابی اوراق بهادار ) ارشد (

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  

آمار و کاربرد  -مباحث جاری در حسابداری دولتی -های اطالعات مدیریت )ارشد( سیستم 

 آمار وکاربردآن درمدیریت  -آن در مدیریت مالی 
        

دوشنبه 

21/13/91 

 -مبانی جامعه شناسی  -حسابداری مدیریت ) ارشد مدیریت مالی( 

 مدیریت منابع انسانی  -مبانی رفتار سازمانی 

 تجزیه وتحلیل فنی مالی  -

  -اقتصاد مدیریت )ارشد( -) ارشد( 2حسابداری پیشرفته   -مبانی و کاربرد کامپیوتر 

 فرآیندهای تصادفی) ارشدممهندسی  مالی( مسائل جاری در حسابداری )ارشد(
        

سه شنبه 

22/13/91 

روش  - 2و  1زبان تخصصی مالی  - 2و  1زبان تخصصی  حسابداری 

 های عددی درریاضیات مالی ) ارشد( سمینار مالی ) ارشد(

سیستم های  -مدیریت تولید و عملیات  - 2و  1پژوهش عملیاتی  -پژو هش عملیاتی 

 اطالعاتی مالی 
        



چهارشنبه 

20/13/91 

سیستم های  -بازاریابی و مدیریت بازار  -دولتی تطبیقی حسابداری 

 تفسیر موضوعی قرآن  -خبره در تصمیم گیری مالی ) ارشد(

 مبانی سازمان ومدیریت 

حسابداری -بررسی های مالیاتی  -مدیریت استراتژیک  -روانشناسی کار -مالیه عمومی  

 مدیر یت ) ارشدحسابداری(
        

شنبه 

21/13/91 

 -اقتصاد سنجی مالی  - 2و  1بررسی قوانین و مقررات  مالی دولتی 

کلیات قوانین -(2-1حسابداری دولتی )-بودجه  -قرار دادهای بیمه 

 (1مهندسی مالی ) ارشد(اصول حسابداری ) --مالی دولتی

 (2و  1حسابداری پیشرفته )  -حقوق ومقررات مدنی  -تحلیل آماری ) ارشد(

  

      

یکشنبه 

22/13/91 

اخالق  -آیین زندگی -حقوق بازرگانی -( 1اصول حسابداری )  

 (1اصول مدیریت مالی ) -(1مدیریت مالی ) -اسالمی

 -مدیریت ریسک و بیمه  -زبان تخصصی  ارشد  -(2(اصول مدیریت مالی )2مدیریت مالی ) 

 (0حسابرسی ) -اجتماعی و سیاسی در اسالم حقوق 

 (2تحلیل قوانین ومقررات مالیاتی)
  

      

دو شنبه 

22/13/91 

 -(1مدیریت مالی ) -(برنامه ریزی مالیاتی2-0اصول حسابداری )

مبانی مباحث منتخب در مهندسی مالی)ارشد( --برنامه ریزی مالیاتی 

نظریه بازی  -بازارهای مالی اسالمی )ارشد( -مدیریت سرمایه گذاری

 ها دراقتصاد ) ارشد(

حسابرسی  -(روش تحقیق پیشرفته) ارشد(2اندیشه اسالمی ) -حقوق و مقررات مدنی 

 سیستم حسابداری کامپیوتری

  

      

سه شنبه 

29/13/91 

مباحث  -اقتصاد سنجی مالی) ارشد( -تجزیه و تحلیل فنی مالی  

اخالق اسالمی )  -آیین زندگی )اخالق کاربردی( -ویژه مالی )ارشد(

اندیشه اسالمی  -مبانی و مفاهیم( نهادهای پولی ومالی بین المللی

 -آشنایی با قانون اساسی  -(1)

 انقالب اسالمی ایران 

       بررسی موارد خاص در مدیریت مالی) ارشد( -مبانی مالیات  -( 2حسابداری میانه ) 

  

چهارشنبه 

03/13/91 
       دانش خانواده وجمعیت نهادهای پولی ومالی -( 2حسابداری صنعتی )

  

 


