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  : معرفي رشته- 1
وري در ابزار و سيستم هاي مالي و ارائه راه حل هاي خالق براي حل مهندسي مالي عبارت است از طراحي، توسعه و نوآ

شامل   گوناگونعلوم تركيبي از بكارگيري ،اين رشته. مشكالت و مسائل مالي و كاهش ريسك در جهت افزايش ارزش شركت ها
 داده هاي مالي و محاسبات رايانه مديريت مالي و ريسك، رياضيات مالي، رياضيات كاربردي، علوم رايانه و فناوري اطالعات، انبارش

تفاوت اصلي اين رشته با مديريت مالي، گرايش ويژه آن بر تحليل هاي .  اين رشته معرفي مي كندعالقمنداناي مالي  را  به 
  . مي شوده كمبود اين گرايش به صورت حادي مشاهد،ته مديريت ماليرياضي است كه در رش

شروع  . طرح گرديد1985 شروع و نظريه هاي مهم درباره آن از سال 1980 سال رويكرد عملي به مهندسي مالي عمال از
 . نسبت داد1994 تا 1990 به سال هاي  مي توان سي مالي در دانشگاه هاي جهان راندتدريس رشته مه

  
  : ارشد معرفي دوره كارشناسي - 2

 از 1384 مي باشد كه از سال پيوسته نادر مقطع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع   از شاخه هاي رشته مهندسي مالي
 پذيرش آن شاخه اي جدا گانه و به عنوان  مهندسي صنايع-عيرشته مهندسي صناكد طريق آزمون كارشناسي ارشد در 

 اين رشته در حال حاضر  بايد مواد درسي آزمون اين كد رشته را در آزمون  قبولي دربنابراين متقاضيان. شروع شده است
آمار مهندسي، تحقيق در عمليات، كنترل توليد و موجودي، طرح ريزي واحد هاي صنعتي و زبان : شامل(كارشناسي ارشد 

  .مورد مطالعه قرار دهند) تخصصي
  
  مهارت هاي فارغ التحصيالن و بازار كار - 3

اشاره اهيم مالي  و مف قابليت هاي مهم دانش آموختگان اين رشته مي توان به توانايي آنها در درك همزمان مفاهيم صنعتيزا
فارغ التحصيالن اين رشته قابليت بكارگيري فناوريهاي محاسباتي و اطالعاتي پيچيده در بازار هاي مالي و تحليل همچنين . نمود

  .اشاره نمودسرمايه گذاري، تحليل مالي موسسات صنعتي و بازرگاني و استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك 
  :انند در موسسات مالي زير مشغول بكار شوندفارغ التحصيالن اين رشته مي تو

 )بانك هاي تجاري، تخصصي و توسعه اي(موسسات سپرده پذير  •
 ) تامين اجتماعيوبيمه عمر، دارائي ها (موسسات بيمه اي  •
 )شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري(موسسات سرمايه گذاري  •
 )صندوق ها و اتحاديه هاي اعتباري(موسسات اعتباري  •
 )بانك هاي سرمايه گذاري( تامين سرمايه موسسات •
 موسسات خدمات و مشاوره مالي •
 بورس  •
 موسسات ديگر مانند ليزينگ •



 

 ٢

 گذاري و كاهش ايهاين فارغ التحصيالن مي توانند به عنوان كارشناس مهندسي مالي جهت تعيين و انتخاب پروژه هاي سرم
رشناس قيمت گذاري در بورس اوراق بهادار، به عنوان كارشناس ريسك مالي، به عنوان پژوهشگر و مشاور مالي، به عنوان كا

به عنوان كارشناس عقد قرارداد ها و طراحي همچنين مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري ها ، به عنوان طراح نرم افزار هاي مالي و 
  . مشغول بكار شوندابزار هاي مالي 

هاي سرمايه و پول در كشور ما و همچنين قابليت هاي منحصربفرد فارغ با توجه به گسترش روز افزون و همراه با شتاب بازار
مهر تاييد اين . باشد % 100  در سال هاي آتياين رشته التحصيالن اين رشته، پيش بيني مي شود كه نرخ اشتغال فارغ التحصيالن

  .ه به مشاهدات صورت گرفته باشدجا توادعا مي تواند اشتغال فارغ التحصيالن حال حاضر اين رشته در حوزه هاي مختلف مالي ب
  
  :  دوره آموزشيبرنامه -4

 مي توان به موارد زير اشاره ، تدريس مي شود در مقطع كارشناسي ارشد به دانشجويان اين رشته  برنامه آموزشي كهدر مورد
  : نمود
  و اقتصاد مهندسي1آمار مهندسي، تحقيق در عمليات :دروس جبراني ♦

 شامل  :دروس اجباري  ♦
 : اصول مهندسي مالي •
الت م، آربيتراژ، معا) انواع قرارداد هاي اختيار، آتي و معاوضه اي( ابزار هاي مشتقه در بازار هاي مالي: شامل  مباحثي مانند 

 .شاخص و بيمه كردن سبد سهام
 :مدل هاي انتخاب سبد سرمايه گذاري •

استراتژي هاي مالي، مروري بر برنامه ريزي رياضي و كاربرد فرآيند مديريت سبد سرمايه گذاري، تحليل : شامل مباحثي مانند
 روابط ريسك و بازده در مدل هاي انتخاب سبد سرمايه گذاري، آن در انتخاب سبد سرمايه گذاري، مدل هاي قيمت گذاري،

اري سبد ابتكاري در بهينه س  كاربرد مدل هاي فرا،قدينگين هاي رياضي مديريت جريان مدل هاي تخصيص دارائي، مدل
  .سرمايه گذاري 

 :مديريت و تحليل ريسك مالي •
شامل ريسك هاي نرخ (معرفي موسسات مالي و استراتژي هاي كاهش ريسك، مديريت انواع ريسك ها : شامل مباحثي مانند

مدل هاي پيش لي و انواع ، استراتژي هاي كاهش ريسك با توجه به ابزار هاي ما)بهره، اعتباري، ترازنامه، تبديل ارز و نقدينگي
  .بيني ريسك

 :صادفيتفرآيند هاي  •
 مدل هاي بهينه سازي  ومعرفي فرايند هاي احتمالي، فرآيند هاي تجديدپذير،  زنجيره هاي ماركوف: شامل مباحثي مانند

  احتمالي
   شامل :دروس اختياري ♦

 :بازار هاي مالي با درآمد ثابت •
بت و بازار هاي آنها، ابزار هاي مشتقه از اوراق با درآمد ثابت، محاسبات معرفي اوراق بهادار با درآمد ثا: شامل مباحثي مانند

تعيين ريسك در بازار   واوراق قرضه، اندازه گيري ريسك نرخ بهره، اوراق با نرخ بهره شناور و قرارداد هاي معاوضه اي نرخ بهره
  هاي با درآمد ثابت

 :مديريت سرمايه گذاري •
 نقدينگي، بودجه بندي سرمايه، ارزشيابي شركت، ارزشيابي سهام و تعيين و تحليل نجريادر اين درس مباحثي مانند تحليل 

  .محصوالت مالي در بانكداري، بيمه و شركت ها و موسسات خدمات مالي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد
  :تصميم گيري با معيار هاي چند گانه •
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 در  اين روش ها و كاربردروش هاي تصميم گيري  چند شاخصه ،روش هاي تصميم گيري چند هدفه :شامل مباحثي مانند
  مباحث مالي

 :طراحي و پياده سازي سيستم هاي پشتيبان محاسبات مالي •
جهت انجام محاسبات مالي به منظور  نرم افزارها، زبان هاي برنامه نويسي و پايگاه هاي دادهكاربرد   بر روي در اين درستمركز

 .ي مي باشدپشتيباني سيستم هاي مال
 : تجارت الكترونيكفناوري اطالعات و  •

مدل هاي مختلف كسب و كار الكترونيك، استراتژي هاي پياده سازي تجارت الكترونيك، ارزيابي اثر  :شامل مباحثي مانند
ساخت ها و شبكه هاي سازماني در تجارت بخشي تجارت الكترونيك، قوانين حقوقي مرتبط با تجارت الكترونيك، زير

پرداخت الكترونيك، مديريت  ،))بورس(و بازار سرمايه) بانك(بازار پول(الكترونيك، كاربرد تجارت الكترونيك در بازار هاي مالي
 تغيير در تجارت الكترونيك 

 :سيستم هاي خبره در تصميم گيري مالي •
 .مباحث ماليدر ) بكه عصبي و منطق فازيشمانند (ستم هاي خبره  طراحي و بكارگيري سي روي بر در اين درستمركز

 :سري هاي زماني مالي •
مباني آمار و احتماالت و سري هاي زماني و كاربرد هاي آنها در تحليل هاي نوين داده هاي مالي مورد بحث قرار  در اين درس

  .مي گيرد
   

قتصادسنجي،  فرآيند هاي تصادفي پيشرفته در مهندسي مالي، بازار برنامه ريزي استراتژيك، ا مانند  نيزيديگر اختياري روسد
  .نين بازار هاي مالي نوظهور در اين رشته تدريس مي شودچ  بهينه سازي تصادفي و هممالي اسالمي، هاي 

  
   دانشگاه برگزار كننده دوره- 5

 به قرار نموده اند،  دانشجو اقدام به پذيرش  در اين رشته در كشور )89-88سال تحصيلي  تا  (دانشگاه هايي كه در حال حاضر
  :زير هستند
  1384دانشگاه صنعتي امير كبير از سال  •
   1386 وابسته به جهاد دانشگاهي از سال-دانشگاه علم و فرهنگ تهران  •
  1386موسسه غير انتفاعي غير دولتي رجاء قزوين از سال  •
   1388دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي از سال  •
  1388لوم اقتصادي از سال دانشكده ع •

 در اين رشتهبرگزاركننده   از پيشگامان كه يعني دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه علم و فرهنگسه دو  دانشگاه تهرانيدر مقا
  : مي توان به موارد زير اشاره نمود،  هستندكشور

  
اما با . يرش دانشجو در اين رشته نموده است اقدام به پذ1384 كه در سال  اولين دانشگاهي بودتي اميركبيردانشگاه صنع

ش داده و اقدام به تحصيل يدانشجويان اين رشته تغيير گرااكثر  عمال  در سال هاي گذشته، توجه به ساختار اين رشته در  دانشگاه
صيل در اين  اين رشته مستقل گرديده است و دانشجويان ملزم به تح1386اما از سال . در گرايش مهندسي صنايع مي نمودند

از مشكالت اين رشته در اين دانشگاه مي توان به عدم ارائه دروس اختياري مالي و تمايل زياد دانشجويان به . گرايش مي باشند
كمبود اساتيد اين گرايش و الزام به استفاده از اساتيد خود . گذراندن  دروس اختياري با دانشجويان ديگر گرايش ها اشاره نمود

اي اين رشته در اين دانشگاه هم مي توان به از مزاي. كنون بوده استاز عوامل اين تمايل دانشجويان تا دروس سريدانشگاه در تد
  .شهرت و امكانات اين دانشگاه و حمايت هاي پژوهشي دانشگاه اشاره نمود

  



 

 ٤

ه در اين دانشگاه با اين دور . . دانشجو در اين رشته نموده استپذيرش اقدام به 1386 از سالگدانشگاه علم و فرهن
 از قابليت هاي  به خوبيسعي كرده است اين دانشگاه . همكاري پژوهشكده توسعه و تكنولوژي جهاد دانشگاهي برگزار مي گردد

پروژه هاي درسي و پايان اجراي  تاكيد بر  استفاده كرده و با از دانشگاه هاي مختلف تهران و كشورماليمختلف اساتيد  رشته هاي 
 از .طبق بر اهداف اين رشته كه اشاره گرديد، دانشجويان را هم از نظر تئوري و هم از نظر عملي آماده ورود به بازار كار نمايدنامه من

اشاره  نمود كه به  كمبود امكانات  تا حدودي ومشكالت اين رشته در اين دانشگاه هم مي توان به مشكل ناآشنا بودن اين دانشگاه
 همچنين بايد به اين نكته هم اشاره نمود كه . شدكمتر خواهد  نزديكا تالش هاي انجام گرفته در آيندهد اين مشكل بسنظر مي ر

  . در نظر گرفته استتحصيالت تكميلييز براي حمايت از دانشجويان ناخيرا دانشگاه حمايت هاي پژوهشي بسيار خوبي را 
  
  :ادامه تحصيل در ايران-6

ود دارد، اما متاسفانه هم اكنون امكان ج در كشور و در گرايش هاي مختلفهندسي صنايعود اين كه دوره هاي دكتري مبا وج
اما دانشجويان اين رشته به جهت . ود نداردجدر ايران به علت نوپا بودن و) مهندسي مالي( خاص شاخهادامه تحصيل در اين 

گرايش هاي (هاي دكتراي رشته هاي مهندسي صنايع  به راحتي مي توانند در دوره ، در اين رشتهگذراندن  دوره كارشناسي ارشد
 رشتهبه اين نكته هم بايد اشاره نمود  به نظر مي رسد  فارغ التحصيالن اين . و مديريت مالي شركت كرده و پذيرفته شوند)  ديگر

آن مي توانند به راحتي  در ايران و با توجه به رشد سريع رشتهدر صورت پذيرش در دوره دكتري با توجه به كمبود استاد در اين 
هش و به صورت پژ مذاكراتي هم براي ايجاد مقطع دكتري اين رشتهبه نظر مي رسد( .به عنوان هيات علمي جذب دانشگاه ها شوند

  .) به سرانجام برسدنه جندان دور  كه اميد است در آينده اي  در حال انجام باشدمحور
  
  : خارج كشوردانشگاه هاي فعال در-7

از دانشگاه هاي . شگاه هاي كشورهاي اياالت متحده آمريكا و انگستان از دانشگاه هاي پيشرو در اين رشته هستنداصوال دان
  : مي توان به دانشگاه هاي زير اشاره نمود در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترااين رشتهمعروف برگزار كننده 

• University of California at Berkeley 
• Princeton University 
• Columbia University 
• Claremont Graduate University 
• Kentucky State University 
• University of Chicago 
• London Business School 
• Boston University 
• Kent State University 
• National University of Singapore 

 
در اين رشته  از كشور هاي هنگ كنگ، مالزي و هند نيزيي ا دانشگاه ه، عالوه بر سنگاپور، همچنين بايد اشاره شود در آسيا

  .فعال مي باشند
دكتراي اين رشته مي توانيد به وب كارشناسي ارشد و   هايمورد دانشگاه هاي برگزاركننده دوره جهت اطالعات بيشتر در
  :سايت هاي زير مراجعه كنيد

http://www.global-derivatives.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54 
http://post-gre.blogspot.com/2007/10/top-universities-financial-engineering_26.html 
http://bbs.gter.net/bbs/archiver/tid-729265.html 
 


