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 درسنیازهای  . پیش۲
( 2( و  1، و حتداقل يتد درس اقتصتاد     داشتته باشتند  اقتصاد  يهآشنايی اوليه با مفاهيم پايرود  از دانشجويان اين دوره انتظار می

نياز اين درس نيست. درس به دانش رياضتی اایتی نيتاز نتدارد و     مالی مفيد است، اما پيش يآشنايی با رشتهرا گذرانده باشند. 

قبتل از  شتود.  متی  ها و محاسبات رياضی، آماري و اقتصادسنجی ارائهد ممکن بدون  استفاده از مدلاقتصادي و مالی تا حمطالب 

 شود.   هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران و فرابورس پيشنهاد می اجمالی سايت يهحضور در كالس مطالع
 

 

 دوره. شرح ۳

متوارد  بررستی  و در برای ديگر با عنتوان  عنوان همين ها تحت  درس مباحث منتخب مالی در بعضی از دانشگاه

دگاه دانشتجويان حقتوق   يت . در ايران براي اولين بار است كه اين درس از منظتر و د شود ااص در مالی ارائه می

تتا   هدف آن است كه دانشجوي حقوق با بازارها، نهادها و ابزارهاي متالی آشتنا شتود    شود.طراحی و عرضه می

هتا و دعتاوي   نويس متون قانونی و مقرراتی، و ورود بته داوري راردادهاي مالی، نگارش پيشبتواند در طراحی ق

مالی مجهز باشد. در یورتی كه وي تصوير نسبتاً جامعی از وضعيت جاري متغيرهاي اقتصتاد نداشتته باشتد و بتا     

خواهد توانستت در فراينتد   ابزارها و نهادهاي مالی در سطح اقتصاد كالن و در سطح بنگاه ناآشنا باشد، ن كاركرد

مطتالبی كته در   بتا   ؛ ريتزدرس درس كامالً جديتد استت  اين محتواي حقوقی يادشده به وظايف اود عمل كند. 

 متفاوت است. ،شودهاي مديريت يا اقتصاد تدريس میدانشکده

متورد بررستی قترار     بازارهاي مالیاقتصاد امروز ايران و عنوان متعدد از مباحث  16اين كالس هاي ر طی نشستد 

شمستی   90 يبازارهاي مالی ايران در دهته اقتصاد ايران و آن است كه دانشجويان با وضعيت هدف دوره گيرد.  می
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 ،بتازار سترمايه  اقتصاد كالن، ها به  نشستدست آورند. آشنا شوند و تصويري درست از چرايی اتفاقاتی كه افتاده به

از يتد   هتا كتالس بعضتی  در ااتصتاص دارد.  ن و یتنعت بازنشستتگی   بازار پول، ینعت بيمه، تتممين متالی مستک   

بتراي  بيشتتر  در جلسته حضتور يابنتد. ايتن دوره     همتراه بتا متدرس    ا رشته دعوت اواهد شد كه مرتبط بكارشناس 

مالی فعال باشند و در همين رشته بته  اقتصادي و حقوق حقوق  يهدانشجويانی طراحی شده كه قصد دارند در حوز

بتا  شود دانشجويان در فضاي واقعی نهادها و بازارهتاي متالی ايتران قترار گيرنتد و       بپردازند. تالش می ايكار حرفه

 هاي بازارهاي مالی در ايران آشنا شوند. امکانات و چالش
 

 

 . ارزیابی۴


 

 

 

 

 

 

 
 

ميتان   ینت يدر ستاعات مع اين تکاليف كالس اواهند داشت كه  يهجلس 16در طول  فيسه تکل انيدانشجو كالً 

از كتالس،   يههتر پتنج جلست    انيت . پتس از پا شتود یمت  يگتردآور هاي آنان پاسخ ینيمع خيو در تار عيتوز  آنان

هايی محتدود بته آاترين    آزمون پايانی پرسش اواهد شد.گرفته آزمون  ،قبل  يهشده در پنج جلس مباحث ارائه

 كالس است. ي هشش جلس

 

 . عناوین جلسات کالس5
 

  

 عناوین جلسات کالس

 شنبهسه چيست؟ها شركتمالی. مالی علم مروري بر  ۱یجلسه

مالی  ترين بازارها، نهادها و ابزارهاي+ مهممالی و نهادهاي  نقش اقتصادي ابزارها  ۲یجلسه
 در ايران. دوشنبه

 شنبهشمسی. سه 90ي ي ايران در دههبازار سرمايه   ۳یجلسه
 شنبه. سهايران يسرمايهامروزِ بازار   ۴یجلسه
  شنبهها. سهو شهرداري هاي دولت بازار بدهی  5یجلسه
 شنبه شمسی. سه 90ي تحوالت زمين و مسکن در دهه  6یجلسه
 شنبه. سهشمسی 90 يهايرانی در دههاي  باند  7یجلسه
 شنبهسهشود؟  چرا نقدينگی به بخش مولد اقتصاد هدايت نمی  8یجلسه
 . دوشنبه شمسی 90 يهدر دهدشوارترين مشکالت اقتصاد كالن ايران   9یجلسه

 ها. دوشنبهتبديل به اوراق بهاداركردن دارايی  ۱0ی سهجل
 شنبهتممين مالی ادمات شهري در ايران بعد از انقالب. سه ۱۱ یجلسه
 المللی. دوشنبهها و نهادهاي مالی بينمعرفی برای سازمان ۱۲ یجلسه
 شنبهشمسی. سه 90ي ها در دههبنيان ت تممين مالی دانش ۱۳ یجلسه
 ها. دوشنبهتممين مالی پروژه ۱۴ یجلسه

سهم از نمره كلمورد مشمول نمره

 %15 مشاركت در كالس

 %25 تکاليف كالسی

 %25 ترمامتحان ميان

 %35 ترمپايان امتحان
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 عناوین جلسات کالس

ي عمر و هاي بازنشستگی، بيمهآتيه: یندوق بازنشستگی و تممينینعت  ۱5 یجلسه
 شنبه. سهتممين اجتماعیهاي  یندوق

 شنبهنوين. سهمسئوليت مالی در مقام علمی  ۱6 یجلسه

  

 . منابع و مآخذ6

كه مدرس يا  شوددر نظر گرفته میاي مرتبط با موضوع  حرفه اي معموالً براي هر كالس يد متن نظري و مقاله

بين حداقل دو هفته قبل از تشکيل هر كالس ها اين متن. كنندمیهر جلسه تهيه استاد مدعو كالس قبل از 

اينترنت از طريق را اذ كالس آمنابع و م يهمهدستيار كالس ؛ بدين شکل كه توزيع اواهد شددانشجويان 

د نقرار نده ياندر ااتيار دانشجو هيچ منبع و مماذي نيست كه مدرسان مستقيماًكند. ارسال میدانشجويان  براي

اي و احتماالً براي دانشجويان جديد است، تالش اواهد شد كه چون مباحث پايهآنها باشد.  اريدبه و نياز 

 ها به فارسی باشد.ي متنعمده

از  دارد.قرار  انيدانشجو اريدر ااتشده براي درس زير در دو سايت معرفیاذ آمنابع و مفايل الکترونيد كامل 

بايد هاي ضروري است و دانشجويان میشد كه جزو متناواهد هايی به دانشجويان معرفی اين منابع نيز فصل

 حتماً آنها را مطالعه كنند.

 حسين عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده يه/ وستون، بريگام/ ترجم1مالی مديريت .1

 و فرهاد حنيفی حسين عبده تبريزي يه/ وستون، بريگام/ ترجم2مديريت مالی  .2

 / حسين عبده تبريزي و هادي الري الق ارزش ي زنجيره .3

 / حسين عبده تبريزيهايی در مديريت مالی افته .4

 / حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور  ها هايی در مالی شركت افته .5

 / حسين عبده تبريزي و ميثم رادپورگيري و مديريت ريسد بازار اندازه .6

 / حسين عبده تبريزي1گذاري جلد  سرمايهمجموعه مقاالت مالی و  .7

 / حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور2گذاري جلد  مجموعه مقاالت مالی و سرمايه .8

حسين عبده تبريزي، سعيد اسالمی  يه/ راس، وسترفيلد، وستون، بريگام و يوستون/ ترجمها  جلد اول( مالی شركت .9

 بيدگلی و اباذر سروش

حسين عبده تبريزي، سعيد اسالمی  يهراس، وسترفيلد، وستون، بريگام و يوستون/ ترجم/ ها  جلد دوم( مالی شركت .10

 بيدگلی و اباذر سروش

 (/ حسين عبده تبريزيشودمی  كتاب در كالس توزيع 2مديريت مالی، سه فصل از جلد  .11

 


