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 1401-1402  تحصیلی دومسال  نیم    کارشناسی ارشد              مقطع (صنعتی شریفدانشگاه ) و اقتصاد  مدیریت ةدانشکد

 طرح درس

 مباحث منتخب مالی درس

 )بررسی موارد خاص در مالی(

 

  . مشخصات عمومی دوره۱
 

 مدرسان دوره

 
 و جمعی از فعاالن بازار سرماية ايران حسين عبده تبريزي

h.abdoh.tabrizi@gmail.com 

  اندستيار
 

 

 زمان برگزاري

 و خشايار بديعی کامرانیسيد امير حسين 

amirhossein.kamrani1401@gmail.com 1998وkhashayar@gmail.com 
 

 

 15:00-18:00، ساعت: شنبه سهروزهاي ؛ 1402تا خردادماه  1401ماه سال  بهمن

 محل برگزاري
 

 سايت آموزشی

 و نيز ارائة مجازي 308کالس شمارة ، و اقتصاد تيريمد ةدانشکددانشگاه صنعتی شريف، 
 

www.finance.ir و twww.abdoh.ne 
 

 

 درسنیازهای  . پیش۲
 

و ريسر  و برازده داشرته    گرااري   سررمايه مفاهيم بازار سرمايه و کلی از رود درک  از دانشجويان اين دوره انتظار می

درسی براي گرفتن ايرن واحرد وررورد نردارد، امرا بهترر اسرت دانشرجويان          آميز هيچ پيش باشند. گاراندن موفقيت

هراي   مطالعرة اجمرالی سرايت    ،قبرل از حورور در کرالس   حداقل ي  ترم کامل کارشناسی ارشد را گارانده باشرند.  

 شود.   بورس تهران و فرابورس پيشنهاد می ،سازمان بورس و اوراق بهادار
 

 

 دوره. شرح ۳

شرود   ارائه مری  «موارد خاص در مالیبررسی »ها تحت عنوان  که در بعوی از دانشگاه «مباحث منتخب مالی»درس 

امرا   ،دانشگاه شريف عروره شرده اسرت   دانشکدة مديريت و اقتصاد در هاي کارشناسی ارشد  اولين دورهشروع از 

 .ة آن استهاي گاشت کامالً متفاود با سال ؛ ريزدرسدرس کامالً جديد استاين ترمِ اين محتواي 

هرد  دوره  گيررد.   مورد بررسی قرار می بازارهاي مالیعنوان متعدد از مباحث  16اين کالس هاي ر طی نشستد

هرا بره برازار     بيشتر نشست .آشنا شوند و موقعيت امروز آنهاآن است که دانشجويان با ووعيت بازارهاي مالی ايران 

 .فراموش نشده اسرت اقتصاد ايران نيز بازار طال و ارز و  ،مسکنبازار اما بازار پول، صنعت بيمه،  ؛سرمايه تعلق دارد

 در جلسه حوور يابند. همراه با مدرس ا رشته دعود خواهد شد که کارشناس مرتبط بدو يا سه از  ،در هر کالس

افزارهراي آموزشری از راه دور برا کرالس      با اسرتفاده از نررم  دهند  ميهمان ترجيح میکارشناسان بيشتر استادان و 

مردرس و  هراي ايرن تررم حوروري باشرد،       تصميم دانشگاه برر ايرن اسرت کره کرالس     از آنجا که شوند. مرتبط 

کالس از راه دور در کننده  سخنران يا شرکت هر چند که ميهمانانِدانشجويان حووري در کالس خواهند بود، 
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متناسرب برا    ترا  دهد که از مرديران بسرياري دعرود شرود     . اين ساختار اجازه میبا کالس در تماس خواهند بود

 کنند. سخنرانی در جلساد کالس  ،ووع تخصص خودمو

اين دوره براي دانشجويانی طراحی شده که قصد دارند در حوزة مالی فعال باشند و يا در همين رشرته بره ادامرة    

برا  شود دانشجويان در فواي واقعی نهادهرا و بازارهراي مرالی ايرران قررار گيرنرد و        تحصيل بپردازند. تالش می

هرا از   توقع مديريت دانشکده و گروه طری ايرن سرال    ي بازارهاي مالی در ايران آشنا شوند.ها امکاناد و چالش

 افتد، بپردازد. اق میفمدرس همواره اين بوده که بيشتر به مسائل اجرايی و آنچه در عمل ات
 

 

 . ارزیابی۴

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  آنران ميران   ینر يدر سراعاد مع ايرن تکراليف    ؛خواهنرد داشرت   فيتکل سهکالس  ةجلس 16در طول  انيدانشجو

-از مباحث ارائهکالس،  ةهر پنج جلس اني. پس از پاشودیم يگردآورهاي آنان پاسخ ینيمع خيو در تار عيتوز

هايی محردود بره آخررين شرش جلسرة      آزمون پايانی پرسش خواهد شد.گرفته آزمون  ،قبل  ةشده در پنج جلس

 کالس است.
 

 . عناوین جلسات کالس5
 

  

 عناوین جلسات کالس

 مروري بر مالی. مالی چيست؟ ۱جلسة 

 اين روزهاي بازار سهامِ ايران  ۲جلسة 

 رو ماه پيش 12مسير بازار سهام در  ۳جلسة 

 بدهی در ايراناين روزهاي بازار  ۴جلسة 

 گااري خصوصی، جسورانه و جمعی  هاي سرمايه صندوق 5جلسة 

 مينیوهاي اهرمی و ت صندوق  6جلسة 

 هاي شاخصی در بازار سرماية ايران صندوق 7جلسة 

 وکار فروش داده و تحليل در بازار سرماية ايران کسب 8جلسة 

 موقعيت امروز اقتصاد ايران 9جلسة 

 سهم از نمره کل مورد مشمول نمره

 %15 مشارکت در کالس

 %25 تکاليف کالسی

 %35 ترمامتحان مياندو 

 %25 ترمامتحان پايان
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 بازار طال و ارز امروزِ ايران ۱0جلسة 

 موقعيت بازار رمزارزها در ايرانِ امروز ۱۱جلسة 

 اين روزهاي بازار مسکن در ايران ۱۲جلسة 

 ارزشيابی محصوالد هنري و اقتصاد امروز هنر در ايران  ۱۳جلسة 

 بيمة عمر، تأمين آتيه و بازنشستگی ۱۴جلسة 

 مقابل حاکميت شرکتیمسئوليت مالی در  ۱5جلسة 

 بندي خالصه و جمع ۱6جلسة 

  

 . منابع و مآخذ6

آن  .شوند به دانشجويان معرفی خواهد شد دعود میهاي کالس به نشستمأخا متعددي متناسب با کسانی که 

نوشتاري و براي هر کالس ي  متن مآخا صرفاً جهت اطالع است و موووع آزمون يا تکليف نخواهد بود. 

به عالوه،  دهد. میکنندگان در کالس قرار  دستيار آموزشی در اختيار شرکتکه  هشددر نظر گرفته ي  ويديو 

شده، ويديوي قبلی و ويديوي  ارائه صرفاً نوشتارِ .گرفتويديوي سخنرانان نيز در اختيار دانشجويان قرار خواهد 

  سخنرانان مآخا مورد استناد براي آزمون و تکاليف کالس است.

کنندگان در کالس قرار  ظر  هفتة آينده در اختيار دانشجويان و شرکت سخنران امل ميهمانانفهرست ک

کند. ارسال میدانشجويان  اينترنت براياز طريق را خا کالس آمنابع و مهمة دستيار کالس خواهد گرفت. 

همة آنها باشد.  خريدبه د و نياز نقرار نده يانهيچ منبع و مأخاي نيست که مدرسان مستقيماً در اختيار دانشجو

 اي نيست. رايگان است و متومن تحمل هيچ هزينه شود دانشجويان توزيع می ميانآنچه به عنوان منابع کالس 


