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سايت آموزشی

 www.abdoh.netو www.finance.ir

 .2پيشنيازهاي دوره
از دانشجویان این دوره انتظار میرود درک روشنی نسبت به مفاهیم پایه ماایی مانناا ارزز زماانی پاور و ریساا و باازده داشاته باشانا
همچنین دانشجویان بایا تکنیاهای پایهی ارزشیابی ماننا تنزیل جریانهای نقای را بشناسنا داشتن پیشینهی نظری و تجربی در حوزهی
امالک و مستغالت برای دانشجویان حاضر در این دوره ضروری نیست کسب مهارت کارکردن با نرمافزار  Excelو ماشینحسابهای مایی به
دانشجویان این دوره توصیه میشود

 .3شرح دوره
ارزز امالک و مستغالت در مقایسه با اناازهی اقتصاد کشورها قابلمالحظه است حاود یا سوم سرمایههای جهان به امالک و مساتغالت
اختصاص دارد .این بخش عماه ،شاخص مهمی برای توسعهیافتگی در سطح کالن اقتصاادی اسات ،بهگوناهای کاه سااختمانهای ماارن و
محوطههای هیجانانگیز از نشانههای روشن پیشرفت اقتصادی محسوب میشونا
امالک و مستغالت رشتهای چناوجهی محسوب میشود :زیستشناس ،مهناس معمار ،مهناس عماران ،وکیال ،اقتصااددان و هرکااام از
منظر خودشان به حوزهی امالک و مستغالت نگاه میکننا در سطح اقتصاد خرد ،اقتصاددانان از دو مسیر به حوزهی امالک و مستغالت وارد
می شونا :اقتصاد شهری و اقتصاد مایی اقتصاد شهری و اقتصاد مایی امالک و مستغالت هر دو شاخهای از اقتصاد خردانا که اویی به مطایعه و
تحلیل مسائل شهری و دومی به مطایعه ی بازارهای سرمایه و صنعت خامات مایی در بخش امالک و مستغالت میپاردازد موضاوم محاوری
این دوره ،اقتصاد مایی امالک و مستغالت است
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اقتصاد مایی امالک و مستغالت حوزهای از دانش است که در قلمرو دانش مایی ،و بهطور خاص در سرفصل مایریت سرمایهگذاری ،و باهطور
مشخصتر در زیرفصل بایلهای سرمایهگذاری قرار میگیرد در این حوزه از دانش ،امالک و مستغالت به عنوان طبقاهای از دارایای (شابیه
داراییهای مایی) تحلیل میشود
این دوره برای دانشجویانی طراحی شاه که عالقهمنانا در زمینهی تأمین مایی و سرمایهگذاری امالک و مستغالت مهاارت و داناش کساب
کننا نشستهای محوری این دوره در دو سرفصل کلی یعنی امالک و مستغالت خصوصی و نیز امالک و مستغالت قابلمعامله در بازارهای
عمومی گروهبنای شاه است طی این نشستها دانشجویان با مفاهیم اوییهی سرمایهگذاری و تأمین مایی ،رویکردهای قیمت گذاری اماالک
و مستغالت خصوصی و نیز امالک و مستغالت قابلمعامله در بازارهای عمومی آشنا میشونا

 .4منابع آموزشي



1. Commercial Real Estate Analysis & Investments (2e), by Geltner, Miller, Clayton and
Eichholtz. Centage, 2007.
 2مااایی امااالک و مسااتغالت (مجموعااه مقااا ت) تااأیی  :حسااین عباااه تبریاازی و می ا م رادپااور انتشااارات علماای
چاپ اور پاییز 2932
.3. Alternative Investment and Finance (CFA level II).

 .4ارزيابي
مورد مشمول نمره

سهم از نمرۀ کل

مشارکت در کالس
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تکایی کالسی

%22

امتحان میانترم

%22

امتحان پایانترم

%01
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 .5ريز نشستهاي درس
بخش اول :معرفي اقتصاد امالک و مستغالت
جلسهي اول

 مروري بر اقتصاد مالي امالک و مستغالت


معرفی دوره] سايت /دروس /ارائهشده در سالهاي /31-31مشخصات دوره[



اساليد :مروري بر دانش مالی]سايت /اساليدهاي آموزشی /مالی شركتها[



اساليد :مقدمهاي بر تامين مالی و سرمايهگذاري امالک و مستغالت [سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت]



كتاب شمارهي  /1فصل 1



كتاب شمارهي  /2بخش اول :مبانی تأمين مالی و سرمايهگذاري در امالک و مستغالت

جلسهي دوم

 اقتصاد شهري :سياستگذاري در حوزهي امالک و مستغالت


دورههاي رونق و ركود در بازار مسكن ايران



سياستهاي بهينهي عرضهي زمين براي مقابله با سوداگري ]سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت[



چالشهاي اقتصاد شهري در ايران ]سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت[

بخش دوم :تحليل بازار و ارزشيابي
جلسهي سوم

 تحليل بازار امالک و مستغالت


اساليد :تحليل اساسی بازار امالک و مستغالت [سايت /اساليدهاي آموزشی  /امالک و مستغالت]



كتاب شمارهي  /1فصل ششم



كتاب شمارهي  /1فصل هفتم



كتاب شمارهي  /2بخش اول :تجزيه و تحليل بازار امالک و مستغالت -سياست مسكن و تأمين مالی مسكن :روندهاي جهانی

جلسهي چهارم

 بازار مسکن ايران


گزارش شاخصهاي مهم بازار مسكن كشور



اساليد :دورههاي رونق و ركود در بازار مسكن ايران [سايت /اساليدهاي آموزشی  /امالک و مستغالت]



اساليد :سيماي اقتصاد مسكن و راهكارهاي بهبود آن [سايت /اساليدهاي آموزشی  /امالک و مستغالت]



اساليد :وضعيت بخش مسكن در سال [ 1931سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت (در دست تدوين)]
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جلسهي پنجم:

 ارزشيابي امالک و مستغالت ()I


اساليد :رويكردهاي ارزشيابی امالک و مستغالت [سايت /اساليدهاي آموزشی  /امالک و مستغالت]



ارزشيابی امالک و مستغالت «اهرمی و غيراهرمی» [سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت]



كتاب شمارهي  /1فصل 11



كتاب شمارهي  /9ياداشت 91

جلسهي ششم:

 ارزشيابي امالک و مستغالت ()II


پژوهش تجربی :بررسی اثر راهاندازي ايستگاه مترو بر قيمت زمين در شهر تهران



اساليد :ارزشيابی امالک و مستغالت با استفاده از روش اختيار واقعی [سايت/اساليدهاي آموزشی  /امالک و مستغالت]



كتاب شمارهي  /2بخش سوم :اختيارهاي واقعی و ارزش زمين

بخش سوم :حق مالي و بدهي در امالک و مستغالت
جلسهي هفتم

 حق مالي و بدهي خاص در امالک و مستغالت


اساليد :جريانهاي نقدي امالک و مستغالت [سايت /اساليدهاي آموزشی  /امالک مستغالت]



كتاب شمارهي  /1فصل 11



كتاب شمارهي  /9ياداشت 91



اساليد :وامهاي رهنی [سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت]



كتاب شمارهي  /1فصل شانزدهم



كتاب شمارهي  /2بخش دوم :ارزيابی كارايی بازار رهن ايران

جلسهي هشتم

 ابزار ،نهاد و بازارهاي مالي


اساليد :ابزارهاي جديد مالی در صنعت توسعهگري امالک و مستغالت [سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت]

جلسهي نهم

 حق مالي عام در امالک و مستغالت


اساليد :صندوقهاي سرمايهگذاري امالک و مستغالت [سايت/اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت]



كتاب شمارهي  /1فصل 29



كتاب شمارهي  /2بخش اول :صندوقهاي سرمايهگذاري مستغالت



كتاب شمارهي  /9يادداشت 93



اساليد :رويكردهاي ارزشيابی صندوقهاي سرمايهگذاري امالک و مستغالت ([ )2سايت/اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت(در دست
تدوين)]



كتاب شمارهي  /1فصل 29
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كتاب شمارهي  /9يادداشت 93

جلسهي دهم

 بدهي عام در امالک و مستغالت


اساليد :بازار ثانويه رهن [سايت/اساليدهاي آموزشی  /امالک و مستغالت]



اساليد :اوراق مشاركت رهنی[سايت/اساليدهاي آموزشی  /امالک و مستغالت]



كتاب شمارهي  /1فصل 6



كتاب شمارهي  / 2بخش دوم :تبديل به اوراق بهادار كردن وامهاي رهنی ،اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهنی ،اصول طراحی اوراق بهادار با
پشتوانهي رهن ،و بازار سرمايهي مسكن و ضرورتهاي گسترش آن

جلسهي يازدهم

 بحران جهاني مسکن


اساليد :بحران مالی بينالمللی و ريشههاي آن ]سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی[



اساليد :بحران وامهاي بدوناعتبار ]سايت/اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی[



نمايش فيلمی دربارهي بحران جهانی مسكن

بخش چهارم :طرحهاي ساختوساز امالک و مستغالت
جلسهي دوازدهم

 صنعت ساختساز ايران :مفاهيم پايه و موقعيت فعلي


ارائهي نرمافزار :كنترل ساخت و گزارشدهی



ارائهي نرمافزار :طرح نمونهي ساخت و ساز (شركت تعاونی پروژهي همت)

جلسهي سيزدهم

 تحليل و تأمين مالي طرحهاي ساختماني :افتهکاوي


افتهي شركت مسكنآفرين ]كتاب افتههايی در مالی شركتها[



افتهي شركت مجموعههاي چندمنظورهي ساختمانی ]در دست تدوين[

جلسهي چهاردهم

 جمعبندي و پاسخ به سؤاالت
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