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 درسنیازهای . پیش۲
ب راي داش ته باش ند. ها ش ركتم ایی ة پاي  هايو نظريه نسبت به مفاهيم مقدماتیرود درک از دانشجويان اين دوره انتظار می

در س ايت آموزش ی مراجع ه  شدهدر كتاب معرفی« هاكاوي در مایی شركتافته»اول با عنوان ة ها، به راهنماي مقایتحليل افته

 گيرد.اول كالس در اختيار شما قرار میة ( در جلسدر انتهاي اين طرح درس 4ة كتاب )منبع شماراين  فرماييد.

رو، در آغاز ك الس خوانده باشند؛ از اينقبل از شروع هر جلسه رود كه افته را از دانشجويان كالس توقع میهمچنين 

ه  اي اس  ت دانش  جويان ندس  ت در گروه ش  ود. بهت رآزم ون كوت  اهی پيرام  ون كلي  اب افت ه ب  ه دانش  جويان ارا   ه می

ه  ا در ك  الس ش  ركت كنن  د. دانش  جويان حلبن  دي در م  ورد راهرا بدوانن  د و ب  ا جمع (cases)ها تر، افت  هكوچ   

، هرچن د دانش جويان ميهم ان باشندمداطبان اصلی اين درس میمديريت و اقتصاد دانشگاه ة كارشناسی ارشد دانشكد

 شوند.ز به كالس پذيرفته میور نيهاي كشاز ساير دانشگاه

ه اي قب ل و ي ا در نياز حضور در اين كالس آن است كه دانشجويان حداقل ي   درس م ایی ي ا حس ابداري را در تر پيش

 شود، ضرورب دارد.هاي كالس مطرح میكارشناسی گذرانده باشند. مشاركت فعال در مباحثی كه در  نشست
 

 

 هابرگزاری كالسة و نحو . شرح درس۳
ت ر ه ا در بد ش واقع ی اقتص اد اس ت. بيشاين روزه ا در كش ور م ا ض عف ج دي مرب وض ب ه وض عيت م ایی بنگاه

ایتحصيالن گرايش به كار در نهادهاي مایی و ب ازار س رمايه دارن د، در ح ایی ك ه ارزب در بد ش واقع ی خل   فارغ

ج ا ت فراوانی دارد. اگر ارزشی در آنهاي غيرمایی( اهميها )يعنی بحث مایی در شركتشود و درس مایی شركتمی

ه اي ها با استفاده از مثالمایی شركتة در اين كالس، مفاهيم عمد خل  شود، انعكاس در بازار سرمايه خواهد داشت.

mailto:abdoh@abdoh.net
mailto:mr.jafarzadeh.sut@gmail.com
http://www.finance.ir/
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م ایی و ة بين نظري ة ، مطایب مطروحه فاصلترتيببدينگيرد. مورد بررسی قرار میو ساير كشورها كاربردي در ايران 

وكارهاي كند كه مرتبط با مس ا ل م ایی كس بها و مفاهيمی تكيه میكند. اين دوره روي روبعمل و اجرا را پر می

 هه د  دور. تدصيص دارد( corporate financeها )مایی شركتة بنابراين، كالس عمدتاً به حوزغيرمایی است. 

هاي اي از وض عيتها را در طي ف گس تردهایی ش ركتگون ه مف اهيم م دادن به درک اين موضوع است ك ه چهعم 

« هاي ساختار س رمايهنظريه» ،«وكاركسبة بودج»، «استراتژي مایی»كار بگيريم. مثالً، دانشجو از مفاهيم وكار بهكسب

، يتج ارة زندگی روزم رة شكلی سيستماتي  و منسجم بايد استفاده كند تا در مواجهه با مسا ل پيچيدبه« ارزشيابی»و 

 اي براي اين مهم است.وسيله« هاافته»ها را پيدا كند. حلراه
 

ني ز دع وب خواه د ش د ت ا در جلس اب ك الس شود آنان در كالس مطرح میة هايی كه افتمديران شركتاي پارهاز 

 هايی با موضوعاب كلی زير است:تهشامل بررسی افة دورشركت كنند. 
 

  مديريت سرمايه در گردب 

 سرمايه و ساختار سرمايهة هزين 

 اي بندي سرمايهبودجه 

 هاارزشيابی شركت 

 )تأمين مایی )انتشار اوراق بدهی يا اوراق ح  مایی 

 سياست تقسيم سود 

  مديريت ريس 

 اصول شركت( داريcorporate governance) 
 

 

 . ارزیابی۴
هاي مورد بررسی جلسه، افته 5پايان هر در كالس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ة جلس 16افته در طول  15حداقل 

 نو ي  آزم ون در پاي اتر  آزمون ميان ودترتيب، بدين هاي قبل، موضوع آزمون از دانشجويان خواهد بود.در جلسه

 گيرد. آخر كالس مورد پرسش قرار میة جلس 6هاي در آزمون نهايی، افته .شودانجا  میتر  
 
 

 كلة سهم از نمر مورد مشمول نمره

30% آمادگی و مشارکت در کالس  

20٪ انجام دو تکلیف در طول ترم  

25٪ دو آزمون در طول دوره  

25٪ آزمون پایان ترم  
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  های درسریز نشست. ۵
 

 و سودآوری مدیریت سرمایه در گردش
 

 اولة جلس

  ،تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /3-3ة شمارة ، افت5ة كتاب شمارشركت پوشاك هميار 

 هاي پايانی آن پاسخ دهيد. افته را مطایعه كنيد و به پرسش

 سرمايه در گردب»بدش  )ويرايش قديمی(/ 1ة كتاب: شمار» 

 

 تر مراجعه كنید:بیشة برای مطالع

 :هاسايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شركت [ها شركت مایی امور بر ايمقدمه اساليد[ 

 در گردب سرمايه»، بدش 6ة كتاب شمار» 
 

 دومة جلس

 تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /1-1ة شمارة ، افت5ة كتاب شمار سيستم پيشرو،شركت ة افت 

 هاي پايانی افته را مورد بحث قرار دهيد. افته را مطایعه كنيدو پرسش
 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

 4ة كتاب شمار(، 22ة شمارة حل پيشنهادي براي آن )افتو راه« ساوث ايست مارين» ةافت 

 
 

 سرمایه و ساختار سرمایهة هزین
 ة سومجلس

 مجري كالس میثم رادپور /2-4ة شمارة افت –5ة كتاب شمار -« شركت نايك»ة افت 

 سرمايه مربوض است. به سئواالب پايان افته پاسخ دهيد.ة را مطایعه فرماييد. موضوع محوري افته به هزين« شركت ناي »ة افت

  :ها[سرمايه ]سايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شركتساختار اساليد 

 باشد، می 2ة كه سه فصل از كتاب شمار سرمايهة مديريت مایی، اهر  مایی و هزين)كتاب سبز  سرمايهة هزين ،هفدهم، فصل 2ة كتاب شمار

 دهد.(نيز همين مطایب را پوشش می
 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

 6ة مأخذ شمارسرمايه در ة فصل هزين . 

 1-5ة ، مقای8ة كتاب شمار  

 

 ة چهارمجلس

 تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /1-3ة شمارة ، افت5ة ، كتاب شمار«بندي جمشيدشركت بسته»ة افت 

 هاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد.افته را مطایعه كنيد و موضوع

 هاآموزشی/ مایی شركتسايت/ اساليدهاي [ اساليد: ساختار سرمايه[ 
 

 تر مراجعه كنید:بیشة برای مطالع

 اهر  مایی و ساختار سرمايه /6ة كتاب: شمار 

  گذاريسايت/ اساليدهاي آموزشی / مديريت سرمايه[اساليد: اوراق بهادار با درآمد ثابت[  
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 ایبندی سرمایهبودجه
 ة پنجمجلس

 شركت يورولند فودز »ة افتEuroland Foods » ،تبریزي عبده حسین / مجري كالس  8-5ة ، افت5ة كتاب شمار 

 هاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد. افته را مطایعه كنيد و موضوع

 ها[اي ]سايت/اساليدهاي آموزشی/مایی شركتبندي سرمايهاساليد: بودجه 

 ويرايش اول، سه فصل آخر كتاب1ة كتاب شمار ، 

 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

 1-2ة مقای /9ة كتاب: شمار 

 

ها را ارجاعاب مربوض به آن افتهة ها را بدوانيد و نيز كلياول تا پنجم موضوع اين آزمون است. آنة شده در جلسهاي بررسی: افتهآزمون اول

 شده نيز مطرح خواهد شد.و مطایب ارجاع هاهايی از فصلشده، پرسشبررسیة افت 5بدوانيد. در اين آزمون، ضمن طرح سؤاالتی از 
 

 ارزشیابی 
 ششمة جلس

 رادپورمیثم مجري كالس  /7-5ة شمارة ، افت5ة كتاب شمار،  «پاالمون كاپيتال پارتنرز»ة افت   

 شود.هاي سهامی خاص مربوض میگذاري سها  شركتبحث محوري اين افته به ارزب

 3ة كتاب شمار  

 

 : كنید تر مراجعهبیشة برای مطالع

 6ة فصل مربوض در مرجع شمار  

 
 

 تمفة هجلس

 بیدگلي  اسالمي سعید / مجري كالس 7-3ة ، افت5ة كتاب شمار، «شركت كراون در مقابل شركت سيرا»ة افت 

 هاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيدافته را مطایعه كنيد و موضوع

   گذاريسايت/ اساليدهاي آموزشی / مديريت سرمايه [اساليد: ارزشيابی سها[  

 3ة كتاب شمار 

 

 تر مراجعه كنید:  بیشة برای مطالع

  6ة فصل مربوطه در مرجع شمار 

 
 

 تأمین مالی
 ة هشتمجلس

 ي بِ شركت اي»ة افتeBay» ،بیدگلي اسالمي سعید مجري كالس /7-4، افتة شمارة 5ة كتاب شمار 

 اویيه سها  است.ة مورد عرضموضوع محوري اين افته در 

 21و  20فصل  /2ة كتاب: شمار 

 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

  24فصل  /2ة كتاب شمار 
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 ة نهمجلس

 علويرضا  محمد/ مجري كالس  5-2ة ، افت5ة كتاب شمار، «فضاهاي ورزشي و تفريحية شركت توسع»ة افت  

 هاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد. افته را مطایعه كنيد و موضوع

  اساليدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مایی سايت/[اساليد: ابزار، نهاد و بازارهاي مایی[ 

 سايت/ اساليدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مایی [سرمايه  بازار مقابل در پول مایی: بازار تأمين نوين هايروب :اساليد[ 

 18تا  16فصل  /2ة كتاب: شمار 

 

 مراجعه كنید:  تربیشة برای مطالع

  سايت/ اساليدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مایی [اساليد: تأمين مایی در فرابورس[  

 3-3ة مقای /8ة كتاب: شمار 

 

 ة دهمجلس

 تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /4-2ة شمارة ، افت5ة كتاب شمار« ،آيسيام شركت ارتباطات»ة افت 

 هاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد. افته را مطایعه كنيد و موضوع

   اساليدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مایی [اساليد: ابزار، نهاد و بازارهاي مایی با رويكرد معرفی ريس[ 

 

ها ارجاعاب مربوض به آن افتهة و نيز كليها آن افته. موضوع اين آزمون است هاي ششم تا دهمشده در جلسههاي بررسیافته: آزمون دوم

 ها و مطایب ارجاع شده نيز مطرح خواهد شد. هايی از فصلشده، پرسشبررسیة افت 5را بدوانيد. در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتی از 
 
 

 ة یازدهمجلس

 مدیريرضا  محمدمجري كالس  /7-6ة شمارة ، افت5ة كتاب شمار ،«پتروشيمي زنجانصنايع شركت »ة افت 

هاي مایی اين شركت را در سيستم كدال بدوانيد و حول هاي مربوض به بورس مراجعه كنيد. صوربدر مورد اين شركت بورسی، به سايت

 بحث در كالس شويد: ة دو سؤال اصلی زير آماد

 كنيد؟پتروشيمی زنجان را چگونه ارزشيابی میقيمت سها   .1

 دانيد؟ ترين مشكالب پتروشيمی زنجان را چه میمهم .2

 كنيد؟افزايش سرمايه در شركت را چگونه ارزيابی می .3

 سابت/ اساليدهاي آموزشی/ مهندسی مایی و مديريت ريس  [سازي ريس    مبانی پايه اساليد: مدل[  

 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

 ها[هاي اقتصاد ايران ]سايت/ سمينار و كنفرانساساليد: فرصت

 

 سیاست تقسیم سود
 ة دوازدهمجلس

 رادپورمیثم مجري كالس  /4-3ة ، افت5ة ، كتاب شمار«گينز بورو»ة افت  

 محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.

 سها ، خط مشی تقسيم سود 19، فصل 2ة كتاب شمار

 
 دهمة سیزجلس

 مجري كالس  /﴾كدال بورس مراجعه كنیدة به سامان﴿ 4-4ة شمارة ، افت5ة كتاب شمار، «ميشهباغشركت »ة افت

 تبریزي عبدهحسین 
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بحث در ة را مطایعه فرماييد. اطالعاب الز  را از سيستم كدال دريافت كنيد و حول سياست پرداخت سود سها  آماد« شركت باغ ميشه»ة افت

 ها كار كنيد:كالس شويد. سئواالب زير را در ذهن داشته باشيد و روي آن

 هاي اخير شركت كدا  است؟ اين مشكل را شركت چگونه حل كرده است؟مشكل اصلی سال .1

 وساز عمي  بوده است. شركت اين مشكل را چگونه پشت سر گذاشته است؟هاي اخير مشكل ركود بدش ساختدر سال .2

  كنيد؟ی را براي اين شركت پيشنهاد میسود سهام چه سياست .3

 خط مشی تقسيم سود سها 19 ، فصل2ة كتاب شمار ، 

 

 مراجعه كنید:  تربیشة برای مطالع

 6ة فصل سياست پرداخت سود سها  در مأخذ شمار 

 
 

 داری اصول شركت

  ة چهاردهمجلس

  تبریزي و میثم رادپور عبدهحسین مجري كالس  /10-3ة شمارة ، افت5ة كتاب شمار، اندجريبنشركت 

 هاي پايانی آن پاسخ دهيد. افته را مطایعه كنيد و به پرسش

 

 تر مراجعه كنید:بیشة برای مطالع

 :هاسايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شركت[داري شركت اساليد[  

  هاسايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شركت[اساليد: مسئلة نمايندگی[ 

 

 مدیریت ریسک
 پانزدهمة جلس

 آهن راه»ة افتJ&L» ،رادپورمیثم مجري كالس  /9-2ة شمارة ، افت5ة كتاب شمار  

 موضوع محوري اين افته مديريت ريس  و پوشش حجم نوسان قيمت كاالهاي اساسی است.

 را مطایعه فرماييد. 7مأخذ  3و  2و  1هاي فصل 

 مهندسی مایی و مديريت ريس [سازي ريس : مبانی پايه ]سايت، اساليدهاي آموزشی/ اساليد: مدل 

 ] اساليد: ابزار، نهاد و بازارهاي مایی با رويكرد و معرفی ريس  ]سايت، اساليدهاي آموزشی/ مهندسی مایی و مديريت ريس  

 
 

 نزدهمشاة جلس

 مجري كالس اسالمي بیدگلي /9-1ة ، افت5ة كتاب شماركز، نيشركت مرتون الكترو»ة افت 

  سايت، اساليدهاي آموزشی، مهندسی مایی و مديريت ريس [ )در دست تهيه(اساليد: پوشش ريس  ارز[ 

 

ها را بدوانيد موضوع اين آزمون است. آن شده در كالسآخرين افتة بررسیهاي يازدهم تا شده در جلسههاي بررسیافته. آزمون پایانی

ها و هايی از فصلشده، پرسشبررسی هايفتها االتی ازؤن طرح سها را بدوانيد. در اين آزمون، ضمارجاعاب مربوض به آن افتهة و نيز كلي

 شده نيز مطرح خواهد شد.مطایب ارجاع
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 :منابع و مآخذ

 كتاب با مشاركت سعيد اسالمی بيدگلی و اباذر سروب(ة شدويرايشة )نسد حسين عبده تبريزية / وستون، بريگا / ترجم 1مایی مديريت .1

 عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده.حسين ة قديمی آن ترجمة و نسد

 ، حسين عبده تبريزي.مديريت مایی، اهر  مایی و هزينة سرمايهو نسدة اویية آن  حسين عبده تبريزية وستون، بريگا / ترجم /2مديريت مایی  .2

 حسين عبده تبريزي و هادي الري  /خل  ارزبة زنجير .3

 حسين عبده تبريزي /هايی در مديريت ماییافته .4

 ميثم رادپور و حسين عبده تبريزي /هادر مایی شركتهايی افته .5

6. Brealey, Richard, Steward C. Myers and Franklin Allen (2016):Principles of Corporate 

Finance, 11th international edition, McGraw-Hill.  

 حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور /گيري و مديريت ريس  بازاراندازه .7

 حسين عبده تبريزي /1گذاري جلد مقاالب مایی و سرمايهمجموعه  .8

 حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور /2گذاري جلد مجموعه مقاالب مایی و سرمايه .9


