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 .2پیشنیازهای درس
از دانشجويان اين دوره انتظار ميرود درک مقدماتي نسبت به مفاهيم و نظريههاي پايهي مالي شرکتها داشته باشند .براي
تحليل افتهها ،به راهنماي مقالهي اول با عنوان «افتهکاوي در مالي شررررکتها» در کتاب معرفيشرررده در سرررايت آموزشررري
مراجعه فرماييد .اين کتاب (منبع شمارهي  )4در جلسهي اول کالس در اختيار شما قرار ميگيرد.

 .3شرح درس و نحوهی برگزاری كالسها
در اين کالس ،مفاهيم عمدهي مالي شرکتها با ا ستفاده از مثالهاي عملي و کاربردي در ايران مورد بررسي قرار ميگيرد.
پس ،مطالب مطروحه فاصلهي بين نظريهي مالي و عمل و اجرا را پر ميکند .اين دوره روي روشها و مفاهيمي تكيه ميکند
که مرتبط با مسررا ل مالي کسرربوکارهاي غيرمالي اسررت .هدد دورهي مبتني بر مثالهاي کاربردي و عملي ،عمقدادن به
درک اين موضرروا اسررت که هگونه مفاهيم مالي شرررکتها را در طيف گسررتردهاي از وضررعيتهاي کسرربوکار بهکار
بگيريم .مثالً ،دانشجو از مفاهيم «استراتژي مالي»« ،بودجهي کسبوکار» و «نظريههاي ساختار سرمايه» بهشكلي سيستماتيك
و منسرررجم بايد اسرررتفاده کند تا در مواجهه با مسرررا ل پي يدهي زندگي روزمرهي تجاري ،راه حل ها را پيدا کند« .افته ها»
وسيلهاي براي اين مهم است.
از دانشرررجويان کالس توقع ميرود نخسرررت در گروههاي کو كتر ،افتهها ) (casesرا بخوانند و با جمعبندي در مورد
راهحلها در کالس شرکت کنند .از مديران شرکتها نيز دعوت خواهد شد تا در پارهاي از جلسات کالس شرکت کنند.
دانشجويان بايد حداقل يك درس مالي را در ترمهاي قبل گذرانده باشند .دوره شامل عنوانهاي کلي زير است:

1

 مديريت سرمايه در گردش
 تجزيه و تحليل مالي

 هزينهي سرمايه و ساختار سرمايه
 بودجهبندي سرمايهاي
 تأمين مالي

 سياست تقسيم سود
 ارزشيابي شرکتها
 مديريت ريسك
 .4ارزیابی
حداقل  15افته در طول  16جل سهي کالس مورد برر سي قرار خواهد گرفت .در پايان هر  5جل سه ،از افتههاي جل سات قبل
آزمون به عمل ميآيد .در اين آزمونها انتظار ميرود که کتابها يا مقالههاي نقل شده نيز خوانده شده باشد .در ارا هي هر
نوشررته به مدرسرران ،دانشررجويان بهتر اسررت از معادلهاي کتاب شررمارهي ( 3ر.ک .به منابع و مآخذ) جهت برابر نهادههاي
اصطالحات انگليسي استفاده کنند .اين کتاب را در سايت آن نيز ميتوانيد بيابيد.
سهم از نمرهي کل

مورد مشمول نمره

مشارکت در کالس

%35

دو آزمون در طول ترم

٪40

امتحان پايانترم

%25

یک نمره اضافی برای دانشجویانی در نظر گرفته میشود که افته فارسی مناسبی را نوشته و به مدرسان تحویل دهند .در صورت انتشار آن افته،
اسم خود دانشجویان نقل خواهد شد.

 .5ریز نشستهای درس
جلسهی اول

 شركت پوشاك هميار ،كتاب شمارهي  ،5افتهي شمارهي  /10-1مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطالعه کنيد و به پرسشهاي پاياني آن پاسخ دهيد.


کتاب :شمارهي ( 1ويرايش قديمي) /بخش «سرمايه در گردش»

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


اساليد :مقدمهاي بر امور مالي شرکتها ] سايت /اساليدهاي آموزشي /مالي شرکتها[



کتاب شمارهي ،6بخش «سرمايه در گردش»

جلسهی دوم

 افتهي «شركت نايك»  -كتاب شمارهي  –5افتهي شمارهي  /2-2مجري كالس میثم رادپور
افتهي «شرکت نايك» را مطالعه فرماييد .موضوا محوري افته به هزينهي سرمايه مربوط است .به سئواالت پايان افته پاسخ دهيد.
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کتاب شمارهي  ،2فصل سوم ،هزينهي سرمايه

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


فصل هزينهي سرمايه در مأخذ شمارهي .6



کتاب شمارهي  ،8مقالهي 1-5

جلسهی سوم

 افتهي «شركت بستهبندي جمشيد» ،كتاب شمارهي  ،5افتهي شمارهي  /1-2مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطالعه کنيد و موضواهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :اوراق بهادار با درآمد ثابت ] سايت /اساليدهاي آموزشي  /مديريت سرمايهگذاري[



اساليد :ساختار سرمايه ] سايت /اساليدهاي آموزشي /مالي شرکتها[

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


کتاب شمارهي  /6اهرم مالي و ساختار سرمايه

جلسهی چهارم

 افتهي «شركت توليدي سجاد» ،كتاب شمارهي  ،4افتهي شمارهي  -14مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطالعه کنيدو پرسشهاي پاياني افته را مورد بحث قرار دهيد.
برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:



افتهي «ساوث ايست مارين» و راهحل پيشنهادي براي آن (افتهي شمارهي  ،)22کتاب شمارهي 4

جلسهی پنجم

 افتهي «شركت يورولند فودز  ،»Euroland Foodsكتاب شمارهي  ،5افتهي  /8-3مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطالعه کنيد و موضواهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :بودجهبندي سرمايهاي [سايت/اساليدهاي آموزشي/مالي شرکتها]



کتاب شمارهي  ،1ويرايش اول ،سه فصل آخر کتاب



کتاب :شمارهي  /9مقالهي 1-2

آزمون اول :افتههاي بررسيشده در جلسه ي اول تا پنجم موضوا اين آزمون است .آنها را بخوانيد و نيز کليهي ارجاعات مربوط به آن افتهها را بخوانيد .در اين
آزمون ،ضمن طرح سواالتي از  5افتهي بررسيشده ،پرسشهايي از فصلها و مطالب ارجااشده نيز مطرح خواهد شد.

تأمین مالی
جلسهی ششم

 افتهي «شركت پروژهي ساختمانی همت »،كتاب شمارهي  ،5افتهي  /...مجري كالس محمدرضا علوي
افته را مطالعه کنيد و موضواهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مالي ]سايت /اساليدهاي آموزشي /بازارها و نهادهاي مالي[
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اساليد :روشهاي نوين تأمين مالي :بازار پول در مقابل بازار سرمايه ] سايت /اساليدهاي آموزشي /بازارها و نهادهاي مالي[



کتاب :شمارهي  /2فصل  16تا 18

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


اساليد :تأمين مالي در فرابورس ] سايت /اساليدهاي آموزشي /بازارها و نهادهاي مالي[



کتاب :شمارهي  /8مقالهي 3-3

جلسهی هفتم

 افتهي «شركت ارتباطات  ،»MCIكتاب شمارهي  /5مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطالعه کنيد و موضواهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مالي با رويكرد معرفي ريسك ] اساليدهاي آموزشي /بازارها و نهادهاي مالي[



کتاب شمارهي  /9مقاله ي 4-4

سیاست تقسیم سود
جلسهی هشتم

 افتهي «شركت باغ ميشه» ،كتاب شمارهي  ،5افتهي  /. ...مجري كالس حسین عبده تبریزي
افتهي «شرکت باغ ميشه» را مطالعه فرماييد .اطالعات الزم را از سيستم کدال دريافت کنيد و حول سياست پرداخت سود سهام آمادهي بحث در
کالس شويد .سئواالت زير را در ذهن داشته باشيد و روي آنها کار کنيد:
.1

مشكل اصلي سالهاي اخير شرکت کدام است؟ اين مشكل را شرکت هگونه حل کرده است؟

.2

در سالهاي اخير مشكل رکود بخش ساختوساز عميق بوده است .شرکت اين مشكل را هگونه پشت سر گذاشته است؟

.3


ه سياست سود سهامي را براي اين شرکت پيشنهاد ميکنيد؟

کتاب شمارهي  ،2فصل  ،19خط مشي تقسيم سود سهام

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


فصل سياست پرداخت سود سهام در مأخذ شمارهي 6

جلسهی نهم

 افتهي «گينز بورو» ،كتاب شمارهي  /5مجري كالس میثم رادپور
محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.
کتاب شمارهي  ،2فصل  ،19خط مشي تقسيم سود سهام

عرضهی اولیه
جلسهی دهم

 افتهي «شركت ايبيی  ،»Ebayكتاب شمارهي  /5مجري كالس سعید اسالمي بیدگلي


کتاب :شمارهي  /2فصل  20و 21

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:
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کتاب شمارهي  /2فصل 24

آزمون دوم :افتههاي بررسيشده در جلسههاي ششم تا دهم موضوا اين آزمون است .آنها را بخوانيد و نيز کليهي ارجاعات مربوط به آن افتهها را
بخوانيد .در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتي از  5افتهي بررسيشده ،پرسشهايي از فصلها و مطالب ارجااشده نيز مطرح خواهد شد.

ارزشیابی شركتها
جلسهی یازدهم

 افتهي «شركت ليستون ،سهامی عام» كتاب شمارهي  /5مجري كالس سعید اسالمي بیدگلي


افته را مطالعه کنيد و موضواهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد



اساليد :ارزشيابي سهام ] سايت /اساليدهاي آموزشي  /مديريت سرمايهگذاري[



کتاب شمارهي 10

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


فصل مربوطه در مرجع شمارهي 6

جلسهی دوازدهم

 افتهي «پاالمون كاپيتال پارتنرز» ،كتاب شمارهي  ،5مجري كالس میثم رادپور
بحث محوري اين افته به ارزشگذاري سهام شرکتهاي سهامي خاص مربوط ميشود.


کتاب شمارهي 10

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


فصل مربوط در مرجع شمارهي 6

جلسهی سیزدهم

 افتهي «شركت پتروشيمی زنجان» ،سامانهي كدال /مجري كالس محمدرضا مدیري
در مورد اين شرکت بورسي ،به سايتهاي مربوط به بورس مراجعه کنيد .صورتهاي مالي اين شرکت را در سيستم کدال بخوانيد و حول دو سؤال
اصلي زير آمادهي بحث در کالس شويد:



.1

قيمت سهام پتروشيمي زنجان را هگونه ارزشيابي ميکنيد؟

.2

مهمترين مشكالت پتروشيمي زنجان را ه ميدانيد؟

.3

افزايش سرمايه در شرکت را گونه ارزيابي ميکنيد؟

اساليد :مدلسازي ريسك ر مباني پايه ] سابت /اساليدهاي آموزشي /مهندسي مالي و مديريت ريسك[

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:


اساليد :فرصتهاي اقتصاد ايران [سايت /سمينار و کنفرانسها]

جلسهی چهاردهم

 افتهي «شركت كراون در مقابل شركت سيرا» ،كتاب شمارهي  ،5افتهي  / 7-3مجري كالس سعید اسالمي بیدگلي
افته را مطالعه کنيد و موضواهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد



اساليد :ارزشيابي سهام ] سايت /اساليدهاي آموزشي  /مديريت سرمايهگذاري[ (در دست تدوين)
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کتاب شمارهي 10

برای مطالعهی بیشتر مراجعه كنید:



فصل مربوطه در مرجع شمارهي 6

مدیریت ریسک
جلسهی پانزدهم

 افتهي «راهآهن  ،»J&Lكتاب شمارهي  /5مجري كالس میثم رادپور
موضوا محوري اين افته مديريت ريسك و پوشش حجم نوسان قيمت کاالهاي اساسي است.


فصلهاي  1و  2و  3مأخذ  7را مطالعه فرماييد.



اساليد :مدلسازي ريسك :مباني پايه [سايت ،اساليدهاي آموزشي /مهندسي مالي و مديريت ريسك]



اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مالي با رويكرد و معرفي ريسك [سايت ،اساليدهاي آموزشي /مهندسي مالي و مديريت ريسك]

آزمون پاياني .در اين آزمون مطالب ارا هشده در جلسات يازدهم تا پانزدهم مورد پرسش قرار ميگيرد.
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