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 شرح درس و هدف از ارائة آن. ۲
هاست. تالش است؛ موضوع کالس طرح مباحثی از اقتصاد مالی و باالخص مالی شرکت یمالتمرکز اين درس بر مباحث 

را اين حوزه از علم نقش مهم و  ،آشنا شوندهاي سهامی شرکت یمال نحوة ادارةبا  MBAدورة آن است که دانشجويانِ 

ناپذير براي مديران ارشد هر ضرورتی اجتناب« مالی»دانش دريابند. فرابگيرند که وکارها کسبدر عملكرد کارآمد 

 هاست.اي از سازمان حوزه

دهندة هاي توضيحبرخی نظريهو  م،يمفاه ،هاايدهدرک نيازمند مالی  مديريت به مباحثدانشجوي از آنجا که تسلط 

سه کالس در  آشنا شودمدرن مالی  هايبازارو سازوکارهاي  ،نهادها ،متغيرهاي کالن اقتصاد است تا وي بتواند با ابزارها

 هب دوره. اي و کارکردهاي بانک مرکزي اختصاص داردسياست بودجه ی،سياست پول ،لاين دوره به شرح مباحث پو

. قصد آن است که دانشجو کنند یم تيفعال یمال يکه در آن نهادهاپردازد می یاقتصاد کالن يفضا هاي یژگيو یبررس

 رانياقتصاد کالن ا طيتحت شرا یمال يابزارها و نهادها را در بازارها نينهادها و کارکرد ا نيابزارها، تفاوت ب نيتفاوت ب

که در  يیبازارها پردازد؛ یمنيز مختلف  یمال يو بازارها ،یمال يابزارها ،یمال يها واسطه یدوره به بررس نيبشناسند. پس ا

 . کنند یم تيفعال هيبازار سرما يدر کنار نهادها ياعتبار يآنها نهادها
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هاي کاربردي در ايران و سااير کشاورها ماورد بررسای      ها با استفاده از مثال مالی شرکتة در اين کالس، مفاهيم عمد

ها  کند. اين دوره روي روش مالی و عمل و اجرا را پر میة بين نظرية ، مطالب مطروحه فاصلترتيب بدينگيرد.  قرار می

ماالی  ة نابراين، کالس عمدتاً به حوزوکارهاي غيرمالی است. ب کند که مرتبط با مسائل مالی کسب و مفاهيمی تكيه می

 .  تخصيص دارد( corporate financeها ) شرکت

اي از  هاا را در طياف گساترده    گوناه مفااهيم ماالی شارکت     دادن به درک اين موضوع است کاه هاه   عمق  هدف دوره

هااي   نظرياه »، «کاار و کساب ة بودجا »، «استراتژي مالی»کار بگيريم. مثالً، دانشجو از مفاهيم  وکار به هاي کسب وضعيت

زنادگی  ة شكلی سيستماتيک و منسجم بايد استفاده کند تا در مواجهه با مسائل پيچياد  به« ارزشيابی»و « ساختار سرمايه

اي باراي پيشابرد ايان     وسايله  ،دشاو هايی که در اين کالس ارائه مای  افتهمعدود ها را پيدا کند.  حل تجاري، راهة روزمر

« ،یابزارهاا و نهادهااي ماال   « »،ياهااي بودجاه  تورم و سياست« »ی،پول و سياست هاي پول»هدف است. عناوينی هون 

« ،اها  ارزشايابی شارکت  « »،يا بنادي سارمايه   بودجاه « »،سرمايه و سااختار سارمايه  ة هزين« »،شمديريت سرمايه در گرد»

 در اين دوره تدريس خواهد شد. « سودسياست تقسيم »و « ،تأمين مالی»

ترين عناوين تر از آن با مهمبا مبانی اقتصاد نظري و مهمدر کالس  کنندگان مشارکت هدور انيآن است که در پا هدف

تا بتوانند  سردرآورند المللیبينمحيط مالی از کشور و تا حدي  یمال طمحي هاي غيرمالی آشنا شوند.  ازمالی براي شرکت

دوره  نيا طیکنند. وکارهايی باشند که در آنجا کار میدر کسبتأمين مالی گذاري و هاي سرمايهپاسخگوي هالش

بتوانند مشكالت  مالیمباحث  یدگيچپي فهم با و شده کسب هاي با دانش و مهارت انيتا دانشجو شود یفراهم م یفرصت

  بشناسند. بهتر را ي ايرانیوکارها کسبگذاري و تأمين مالی سرمايهعمومی 
 

 

 ها برگزاري كالسة . نحو۳
ها برگزار خواهد شد. سخنران اصلی طبعاً مدرس اصلی ها به شكل ترکيبی از ارائة سخنرانی و تحليل افته کالس

نيز براي ارائة  استادانمدرس اصلی از ساير  ،هاي مختلف اما براي ايجاد تنوع و برخورداري از ديدگاه ،کالس است

رود. کلية مطالب  هاي آموزشی نيز در کالس انتظار می اي از فيلم مطالب دعوت به عمل خواهد آورد. ارائة پاره

 يانهاي کتاب و يا مقاالتی که بايد خوانده شود و نيز اساليدهاي درس کالً در اختيار دانشجو آموزشی اعم از فصل

کتابی خريداري کند يا به دنبال مطالبی باشد. دستياران کالس کمک خواهند گيرد. نيازي نيست که دانشجو  قرار می

 کرد که کلية مطالب در دسترس دانشجويان باشد.

رود کاه   از دانشجويان کالس توقا  مای  هنين هم .هاي کالس مشارکت کنند رود که در بحث از دانشجويان انتظار می

بهتار اسات    .خواناده باشاند  را  جلسه، افتاه قبل از شروع هر  شود،میتحليل   (cases)آموزشی افتهدر هند کالسی که 

هاا در   حل بندي در مورد راه ها  را بخوانند و با جم  تر، افته کوهک هاي کالس، در گروهقبل از حضور در دانشجويان 

 کالس شرکت کنند.  

آغااز جلساات رسامی    اي از نمارة کاالس باه مشاارکت فعاال در کاالس اختصااص دارد. قبال از          مالحظهبخش قابل

 مدرس با دانشجويان نشستی کوتاه خواهد داشت تا ساختار اين برنامة درسی را توضيح دهد. ،کالس

دو ياا ساه   ، هرهناد  باشاند  تهران مخاطبان اصلی اين درس میمديريت دانشگاه ة دانشجويان کارشناسی ارشد دانشكد

 شوند. يرفته میور به کالس پذهاي کش از ساير دانشگاه نيز دانشجوي ميهمان
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 نیازهاي درس پیش. ۴
هااي قبال و ياا در     نياز حضور در اين کالس آن است که دانشجويان حداقل يک درس ماالی ياا حساابداري را در تارم     پيش

اقتصااد کاالن    اتيا کلاي از اولياه درک  رود یدوره انتظاار ما   نيا ا انياز دانشاجو  گذرانده باشند.خود کارشناسی دورة 

مانند ارزش  یمال ةيپا ميمفاهآشنايی با  ،هنينهم تورم را بشناسند. يريگ خلق پول و  شكل ةيپا ميمفاهباشند و داشته 

ها، باه   براي تحليل افته .،شودکه در کالس ارائه می رساندمطالبی کمک می آن به درکو بازده  سکيپول و ر یزمان

ايان   در ساايت آموزشای مراجعاه فرمايياد.     شاده  در کتاب معرفای « ها کاوي در مالی شرکت افته»اول با عنوان ة راهنماي مقال

 گيرد. اول کالس در اختيار شما قرار میة در انتهاي اين طرح درس( در جلس ۴ ةکتاب )منب  شمار

. طبعاً از ستين يدوره ضرور نيحاضر در ا انيدانشجو يبرا هاي مالیدر بازارو کار  يیاجرا ةنيشيداشتن پ

عده از  نيرود و  ا یانتظار م يدارند سطح مشارکت در کالس باالتر مالی يکار در نهادها ةکه سابق یانيدانشجو

 .بهره خواهند برد شتريب ،شود یم هئکه در دوره اراهم  یمطالب
 

 

 . ارزیابی۵
ساخنرانی و جلساة تحليال     1۵حداقل  شود، ضرورت دارد. هاي کالس مطرح می مشارکت فعال در مباحثی که در  نشست

هاي قبال، موضاوع    مورد بررسی در جلسه مباحث جلسه،  ۵در پايان هر  خواهيم داشت.کالس ة جلس 1۶افته در طول 

در  .شاود  انجاام مای  تارم   نو ياک آزماون در پاياا   تارم   آزمون مياان  ودترتيب،  بدين آزمون از دانشجويان خواهد بود.

 گيرد.   آخر کالس مورد پرسش قرار میة جلس ۶ مباحثآزمون نهايی، 
 
 

 كلة سهم از نمر مورد مشمول نمره

3۰٪ آمادگی و مشارکت در کالس  

2۰٪ انجام دو تکلیف در طول ترم  

2۵٪ دو آزمون در طول دوره  

2۵٪ آزمون پایان ترم  

 

  



۴ 

  هاي درس ریز نشست. ۶
 

 جلسة اول

 مالی پول، تورم و اهمیت سیاست پولی در كاركرد بازارهاي

  سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی[اساليدهاي جلسة اول[ 

  نقش دولت در بازار مالی( 3، فصل 1مرج  شمارة( 

 هاي بهره( )ساختار زمانی نرخ 12هاي بهره( و فصل  )سطح و ساختار نرخ 11، فصل 2  مرج  شمارة 

  مقالة دکتر زنوز و مقالة دکتر طبيبيان۴مرج  شمارة ، 

 ها متعاقباً تهيه و در ، سخنرانی دکتر طبيبيان و سخنرانی دکتر صمدي )متن همة مقاله۵رج  شمارة م

 گيرد( اختيار دانشجويان قرار می

 ة دومجلس

 كدام است؟« هامالی شركت»گوید و مباحث چه می« مالی»

 

  [مالی شرکتی]سايت/اساليدهاي آموزشی/اساليدهاي جلسة دوم 

  هاي مالی( دارايی  )ويژگی 33، تا صفحة 1۰، فصل 2مرج  شمارة 

  فصل مقدماتی )مالی هيست؟(دو مقالة ، 3مرج  شمارة 

 

 سومة جلس     

 تبریزي عبدهحسین / مجري كالس ۳-۳ة شمارة ، افت۱۱ة شمار مرجعشركت پوشاك همیار،      

 هاي پايانی آن پاسخ دهيد.  افته را مطالعه کنيد و به پرسش      

  سرمايه در گردش»بخش  ،۶مرج  شمارة»  
 

 ة چهارمجلس

 ابزارها و نهادهاي بازار سرمایهاي بر مقدمه

  [مالی شرکتی]سايت/اساليدهاي آموزشی/ ههارماساليدهاي جلسة 

  هاي مالی( هاي مالی و نوآوري )مقدمه و واسطه 2و  1، فصل 1مرج  شمارة 

  هاي مالی( دارايی  )ويژگی 33، تا صفحة 1۰، فصل 2مرج  شمارة 

  سه مقالة فصل اول 3مرج  شمارة  

 

 پنجمة جلس     

 هاي پولیپذیر، عملکرد نظام بانکی، و سیاست نهادهاي سپرده     

  [مالی شرکتی]سايت/اساليدهاي آموزشی/ پنجماساليدهاي جلسة 

  ها( ها و ويژگی پذير، فعاليت )نهادهاي سپرده ۴، فصل 1مرج  شمارة 

  سياست پولی( ۶فصل  ،1مرج  شمارة( 

  سخنرانی دکتر سرزعيم۴مرج  شمارة ، 

  مقالة دکتر قبادي و مقالة دکتر دروديان۵مرج  شمارة ، 

 

 



۵ 

 

 

 

ارجاعات مربوط به آن ة ها را بخوانيد و نيز کلي اول تا پنجم موضوع اين آزمون است. آنة شده در جلس بررسیو مطالب   : افتهآزمون اول

شده نيز مطرح خواهد  ها و مطالب ارجاع هايی از فصل ، پرسشکالس ۵هاي  ارائهرا بخوانيد. در اين آزمون، ضمن طرح سؤاالتی از ها کالس

 شد.

 ة ششمجلس

 اوراق با درآمد ثابت هايبازارابزارها و      

  [مالی شرکتی]سايت/ اساليدهاي آموزشی/  ششماساليدهاي جلسة 

  اوراق بهادار  1۷هاي دولتی( و فصل  )بازار اوراق خزانه و اوراق بنگاه  1۶، فصل 2مرج  شمارة(

 ها( شهرداري

  اعتبارسنجی ناشران( ۵)بازار اوراق با درآمد ثابت(، فصل  2، فصل 3مرج  شمارة( 

 ة هفتمجلس

/ مجري كالس  ۸-۵، افتة ۱۱شمارة  مرجع، « Euroland Foodsشركت یورولند فودز »افتة 

 حسین عبده تبریزي 

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.  افته را مطالعه کنيد و موضوع

 ها[ اي ]سايت/اساليدهاي آموزشی/مالی شرکت بندي سرمايه اساليد بودجه 

  سه فصل آخر کتاب۶مرج  شمارة ، 
 

 ة هشتمجلس

 گذاريهاي سرمایهتأمین مالی پروژهمدیریت و      

  [مالی شرکتی]سايت/ اساليدهاي آموزشی/  هشتماساليدهاي جلسة 

  بندي سرمايههاي بودجه، فصل۷مرج  شمارة 

  فصل ، ۸مرج  شمارة 

 نهمة جلس

 هاها و روشتأمین مالی: ضرورت     

  [مالی شرکتی]سايت/ اساليدهاي آموزشی/  هشتماساليدهاي جلسة 

   گذاري( هاي سرمايه )شرکت ۸، فصل 1شمارة مرج 

  سخنرانی دکتر هامونی ،۴مرج  شمارة 

  سخنرانی خانم رمضانيان و سخنرانی دکتر خواجه نصيري۴مرج  شمارة ، 

  مقالة دکتر الريجانی۵مرج  شمارة ، 

 دهمجلسة 

 تبریزيحسین عبده / مجري كالس ۲-۴افتة شمارة  –۵كتاب شمارة  -« شركت نایك»افتة    

را مطالعه فرماييد. موضوع محوري افته به هزينة سرمايه مربوط است. به سئواالت پايان « شرکت نايک»افتة 

 افته پاسخ دهيد.

 ها[ اساليد: ساختار سرمايه ]سايت/ اساليدهاي آموزشی/ مالی شرکت 



۶ 

  فصل هفدهم، هزينة سرمايه۸مرج  شمارة ، 

  نامهان؛ خالصة يک پاياناير ةهاي بازار سرمايشرکت ةساختار سرماي  

ارجاعات مربوط به آن ة ها را بخوانيد و نيز کلي موضوع اين آزمون است. آن دهمتا  ة ششمشده در جلس بررسیو مطالب   : افتهدومآزمون 

شده نيز مطرح خواهد  ارجاعها و مطالب  هايی از فصل ، پرسشکالس ۵هاي  ارائهرا بخوانيد. در اين آزمون، ضمن طرح سؤاالتی از ها کالس

 شد.

 یازدهمة جلس

 ايبودجه هايكنترل و بینی ضرورت پیش ،مدیریت هزینه

  سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی[ يازدهماساليدهاي جلسة[ 

  ۵و ۴هاي ويراست قديم، فصل ،۶مرج  شمارة   

  مالی(محيط بخش دوم )هاي فصل ،ويراست جديد ،۷مرج  شمارة   

 

 دوازدهمجلسة 

 ها گذاري دارایی هاي قیمت هاي مالی و مدل گذاري دارایی قیمت

 

  سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی[ دوازدهماساليدهاي جلسة[ 

  زنجيرة خلق ارزش ،۹مرج  شمارة 

  ارزشيابی بخش دوم کتاب ،۹مرج  شمارة 

 

 سیزدهمة جلس

 سعید / مجري كالس ۷-۳ة ، افت۱۱ة ، كتاب شمار«شركت سیراشركت كراون در مقابل »ة افت

 بیدگلی اسالمی 

 .هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد افته را مطالعه کنيد و موضوع

  گذاري سايت/ اساليدهاي آموزشی / مديريت سرمايه [اساليد: ارزشيابی سهام[  

 از کتاب دوم(  هفتم فصلمقالة اول ) 3 ةکتاب شمار 

  وي مربوط به ارزشيابیئ: دو ويد۴مرج  شمارة 

 
 

 چهاردهمة جلس

 ۷-۴، افتة شمارة ۱۱، كتاب شمارة «eBayبِی   شركت اي»افتة 

 موضوع محوري اين افته در مورد عرضة اوليه سهام است.

  2۴و  21 / فصل ۸شمارة  مرج 

  عرضة اوليه سهام: يک ويدئو مربوط به ۴مرج  شمارة 

 

 پانزدهمة جلس

 ۴-۲ة شمارة ، افت۱۱ة كتاب شمار« ،آي سی ام شركت ارتباطات»ة افت

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.  افته را مطالعه کنيد و موضوع

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

 ]مالی

 



۷ 

 

 شانزدهمة جلس

 ۴-۳ة ، افت۵ة ، كتاب شمار«گینز بورو»ة افت

 محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.

  مشی تقسيم سود سهام، خط1۹، فصل ۸مرج  شمارة 
 

 

ها را بخوانيد  موضوع اين آزمون است. آن شده در کالس آخرين افتة بررسیهاي يازدهم تا  شده در جلسه هاي بررسی افته. آزمون پایانی

ها و  هايی از فصل شده، پرسش بررسیة افتشش االتی از ؤها را بخوانيد. در اين آزمون، ضمن طرح س ارجاعات مربوط به آن افتهة و نيز کلي

 شده نيز مطرح خواهد شد. مطالب ارجاع
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