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 درسنیازهای  . پیش۲
باراي  داشاته باشاند.   هاا   شارتت ماایی  ة پاي هاي و نظريه نسبت به مفاهيم مقدماتیرود درک  از دانشجويان اين دوره انتظار می

در ساايت آموزشای مراهعاه     شده در تتاب معرفی« ها تاوي در مایی شرتت افته»اول با عنوان ة ها، به راهنماي مقای تحليل افته

 گيرد. اختيار شما قرار میاول تالس در ة ( در هلسدر انتهاي اين طرح درس ۴ ةاين تتاب )منبع شمار فرماييد.

خواناده باشاند؛ بهتار اسات دانشاجويان      قبل از شروع هر هلساه  رود ته افته را  از دانشجويان تالس توقع میچنين هم

هاا در تاالس شارتت     حال  بنادي در ماورد راه   را بخوانند و با همع (cases)ها  تر، افته هاي توچك نخست در گروه

، هرچناد  باشاند  مخاطبان اصالی ايان درس مای   مديريت و اقتصاد دانشگاه ة انشكدتنند. دانشجويان تارشناسی ارشد د

 شوند. ور نيز به تالس پذيرفته میهاي تش دانشجويان ميهمان از ساير دانشگاه

هااي قبال و ياا در     نياز حضور در اين تالس آن است ته دانشجويان حداقل يك درس ماایی ياا حساابداري را در تار      پيش

 شود، ضرورت دارد. هاي تالس مطرح می گذرانده باشند. مشارتت فعال در مباحثی ته در  نشستتارشناسی 
 

 

 ها برگزاری كالسة و نحو . شرح درس۳
تار   هاا در بخاش واقعای اقتصااد اسات. بايش       اين روزها در تشور ماا ضاعف هادي مرباو  باه وضاعيت ماایی بنگااه        

باازار سارمايه دارناد، در حاایی تاه ارزب در بخاش واقعای خلا          ایتحصيالن گرايش به تار در نهادهاي مایی و  فارغ

هاا   هاي غيرمایی( اهميت فراوانی دارد. اگر ارزشی در آن ها )يعنی بحث مایی در شرتت شود و درس مایی شرتت می

اي ها  ها با استفاده از مثال مایی شرتتة در اين تالس، مفاهيم عمد خل  شود، انعكاس در بازار سرمايه خواهد داشت.

mailto:abdoh@abdoh.net
http://www.finance.ir/
http://www.finance.ir/


2 

ماایی و  ة بين نظريا ة ، مطایب مطروحه فاصلترتيب بدينگيرد.  مورد بررسی قرار میو ساير تشورها تاربردي در ايران 

وتارهااي   تند ته مرتبط با مسائل ماایی تساب   ها و مفاهيمی تكيه می تند. اين دوره روي روب عمل و اهرا را پر می

  ههاد  دور . تخصيص دارد( corporate financeها ) شرتت ماییة بنابراين، تالس عمدتاً به حوزغيرمایی است. 

هااي   اي از وضاعيت  هاا را در طياف گساترده    گونه مفااهيم ماایی شارتت    دادن به درک اين موضوع است ته چه عم 

« هاي ساختار سارمايه  نظريه» ،«وتار تسبة بوده»، «استراتژي مایی»تار بگيريم. مثالً، دانشجو از مفاهيم  وتار به تسب

، تجااري ة زندگی روزمار ة شكلی سيستماتيك و منسجم بايد استفاده تند تا در مواههه با مسائل پيچيد به« ارزشيابی»و 

 اي براي اين مهم است. وسيله« ها افته»ها را پيدا تند.  حل راه
 

تاالس   نياز دعاوت خواهاد شاد تاا در هلساات      شود  آنان در تالس مطرح میة هايی ته افت مديران شرتتاي  پارهاز 

 هايی با موضوعات تلی زير است: تهشامل بررسی اف هدورشرتت تنند. 
 

  مديريت سرمايه در گردب 

 سرمايه و ساختار سرمايهة هزين 

 اي  بندي سرمايه بودهه 

 ها ارزشيابی شرتت 

 )تأمين مایی )انتشار اوراق بدهی يا اوراق ح  مایی 

 سياست تقسيم سود 

 مديريت ريسك 

 اصول شرتت ( داريcorporate governance) 
 

 

 . ارزیابی۴
هاي مورد بررسی  هلسه، افته ۵در پايان هر تالس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ة هلس 1۶افته در طول  1۵حداقل 

 نو يك آزماون در پاياا  تر   آزمون ميان ودترتيب،  بدين هاي قبل، موضوع آزمون از دانشجويان خواهد بود. در هلسه

 گيرد.  آخر تالس مورد پرسش قرار میة هلس ۶هاي  در آزمون نهايی، افته .شود انجا  میتر  
 
 

 كلة سهم از نمر مورد مشمول نمره

۳۰٪ آمادگی و مشارکت در کالس  

2۰٪ انجام دو تکلیف در طول ترم  

2۵٪ دو آزمون در طول دوره  

2۵٪ آزمون پایان ترم  

 

  



۳ 

  های درس ریز نشست. ۵
 

 و سودآوری مدیریت سرمایه در گردش
 

 اولة جلس

  ،تبریزي عبدهحسین / مجري كالس ۳-۳ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمارشركت پوشاك هميار 

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

 سرمايه در گردب»بخش  )ويرايش قديمی(/ 1ة تتاب: شمار»  

 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

 :ها سايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شرتت [ها  شرتت مایی امور بر اي مقدمه اساليد[ 

  سرمايه در گردب»اساليد» 

 دومة جلس

 تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /۱-۱ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمار سيستم پيشرو،شركت ة افت 

 هاي پايانی افته را مورد بحث قرار دهيد.  و پرسش افته را مطایعه تنيد

  2گردب  سرمايه در»اساليد» 

 11و  1۰ ،۹: فصل هاي سرمايه در گردب»بخش  ،هلد دو (/هديد)ويرايش  1ة تتاب: شمار» 
 

 تر مراجعه كنید:  بیشة برای مطالع

 ۴ة (، تتاب شمار22ة شمارة حل پيشنهادي براي آن )افت و راه« ساوث ايست مارين» ةافت 

 
 

 سرمایه و ساختار سرمایهة هزین
 ة سومجلس

 تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /۲-۴ة شمارة افت –۵ة كتاب شمار -« شركت نايك»ة افت 

 سرمايه مربو  است. به سئواالت پايان افته پاسخ دهيد.ة را مطایعه فرماييد. موضوع محوري افته به هزين« شرتت نايك»ة افت

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

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

 دهد.( نيز همين مطایب را پوشش می
 

 تر مراجعه كنید:  بیشة برای مطالع

 نامهان؛ خالصة يك پاياناير ةهاي بازار سرمايشرتت ةساختار سرماي  

 

 ة چهارمجلس

 تبریزي عبدهحسین / مجري كالس ۱-۳ة شمارة ، افت۵ة ، كتاب شمار«بندي جمشيد شركت بسته»ة افت 

 هاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد. افته را مطایعه تنيد و موضوع

 ها سايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شرتت[ اساليد: ساختار سرمايه[ 
 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

 ته سه فصل از تتاب  مديريت مایی، اهر  مایی و هزينة سرمايه)تتاب سبز  اهر  مایی و ساختار سرمايه ،فصل هيجدهم /2ة تتاب: شمار

 دهد.( باشد، نيز همين مطایب را پوشش می می 2شمارة 

  گذاري سايت/ اساليدهاي آموزشی / مديريت سرمايه[اساليد: اوراق بهادار با درآمد ثابت[  

 



۴ 

 

 ای بندی سرمایه بودجه
 ة پنجمجلس

 شركت يورولند فودز »ة افتEuroland Foods » ،تبریزي عبده حسین / مجري كالس  ۸-۵ة ، افت۵ة كتاب شمار 

 هاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد.  افته را مطایعه تنيد و موضوع

 ها[ آموزشی/مایی شرتتاي ]سايت/اساليدهاي  بندي سرمايه اساليد: بودهه 

 ويرايش اول، سه فصل آخر تتاب1ة تتاب شمار ، 

 

 تر مراجعه كنید:  بیشة برای مطالع

 سه فصل آخر تتاب ،هلد دو ، هديد، ويرايش 1ة تتاب شمار 

 

ها را  ارهاعات مربو  به آن افتهة ها را بخوانيد و نيز تلي اول تا پنجم موضوع اين آزمون است. آنة شده در هلس هاي بررسی : افتهآزمون اول

 شده نيز مطرح خواهد شد. ها و مطایب ارهاع هايی از فصل شده، پرسش بررسیة افت ۵بخوانيد. در اين آزمون، ضمن طرح سؤاالتی از 
 

 ارزشیابی 
 ششمة جلس

 تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /۷-۵ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمار،  «پاالمون كاپيتال پارتنرز»ة افت 

 شود. هاي سهامی خاص مربو  می گذاري سها  شرتت بحث محوري اين افته به ارزب

 هاي تتاب اول()تل فصل ۳ة تتاب شمار 

  اي خاص ه : ويدئو در مورد سهامی۶مرهع شمارة 

 
 

 تمفة هجلس

 بیدگلي  اسالمي سعید / مجري كالس ۷-۳ة ، افت۵ة كتاب شمار، «شركت كراون در مقابل شركت سيرا»ة افت 

 .هاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد افته را مطایعه تنيد و موضوع

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

 هاي بخش دو  از تتاب دو ()فصل ۳ ةتتاب شمار 

  وي مربو  به ارزشيابیئ: دو ويد۶مرهع شمارة 

 
 

 تأمین مالی
 ة هشتمجلس

 ي بِ  شركت اي»ة افتeBay» ،بیدگلي اسالمي سعید مجري كالس/ ۷-۴، افتة شمارة ۵ة كتاب شمار 

 اویيه سها  است.ة موضوع محوري اين افته در مورد عرض

 2۴و  21 / فصل 2ة تتاب: شمار 

  عرضة اویيه سها : يك ويدئو مربو  به ۶مرهع شمارة 

 

 ة نهمجلس

 علويرضا  محمد/ مجري كالس  ۵-۲ة ، افت۵ة كتاب شمار، «فضاهاي ورزشي و تفريحية شركت توسع»ة افت  

 هاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد.  افته را مطایعه تنيد 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 هاي روب :اساليد[ 



۵ 

 1۸تا  1۶/ فصل 2ة تتاب: شمار 

 

 مراجعه كنید:  تر بیشة برای مطالع

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

 فصل اول /۸ة تتاب: شمار 

 

 ة دهمجلس

 تبریزي عبدهحسین مجري كالس  /۴-۲ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمار« ،آي سي ام شركت ارتباطات»ة افت 

 هاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد.  افته را مطایعه تنيد و موضوع

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

 
 

ها  ارهاعات مربو  به آن افتهة و نيز تليها  آن افته. موضوع اين آزمون است هاي ششم تا دهم شده در هلسه هاي بررسی : افتهآزمون دوم

 ها و مطایب ارهاع شده نيز مطرح خواهد شد.  هايی از فصل شده، پرسش بررسیة افت ۵را بخوانيد. در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتی از 
 
 

 ة یازدهمجلس

 مدیريرضا  محمد/ مجري كالس ۷-۶ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمار ،«پتروشيمي زنجانصنايع شركت »ة افت 

هاي مایی اين شرتت را در سيستم تدال بخوانيد و حول  هاي مربو  به بورس مراهعه تنيد. صورت در مورد اين شرتت بورسی، به سايت

 بحث در تالس شويد: ة سؤال اصلی زير آماد سه

 تنيد؟ قيمت سها  پتروشيمی زنجان را چگونه ارزشيابی می .1

 ؟ دانيد ترين مشكالت پتروشيمی زنجان را چه می مهم .2

 تنيد؟ افزايش سرمايه در شرتت را چگونه ارزيابی می .۳

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

 

 تر مراجعه كنید:  بیشة برای مطالع

  سه ويدئو مربو  به صنعت پتروشيمی و حضور آن صنعت در بازار پتروشيمی۶مرهع شمارة : 

 

 سیاست تقسیم سود
 ة دوازدهمجلس

 رادپورمیثم / مجري كالس ۴-۳ة ، افت۵ة ، كتاب شمار«گينز بورو»ة افت  

 محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.

 مشی تقسيم سود سها ، خط1۹، فصل 2ة تتاب شمار 

 دهمة سیزجلس

 مجري كالس  /(كدال بورس مراجعه كنیدة به سامان) ۴-۴ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمار، «ميشه باغشركت »ة افت

 تبریزي عبدهحسین 

بحث در ة را مطایعه فرماييد. اطالعات الز  را از سيستم تدال دريافت تنيد و حول سياست پرداخت سود سها  آماد« شرتت باغ ميشه»ة افت

 ها تار تنيد: تالس شويد. سئواالت زير را در ذهن داشته باشيد و روي آن

 هاي اخير شرتت تدا  است؟ اين مشكل را شرتت چگونه حل ترده است؟ سالمشكل اصلی  .1

 وساز عمي  بوده است. شرتت اين مشكل را چگونه پشت سر گذاشته است؟ هاي اخير مشكل رتود بخش ساخت در سال .2

  تنيد؟ سود سهامی را براي اين شرتت پيشنهاد می  چه سياست .۳

 نامه سياست تقسيم سود؛ خالصة يك پايان 



۶ 

 

 مراجعه كنید:  تر بیشة رای مطالعب

  دو ويدئو مربو  به صنعت ساختمان۶مرهع شمارة : 

 
 

 داری  اصول شركت

  ة چهاردهمجلس

  عبده تبریزي حسین / مجري كالس ۱۰-۳ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمار، اندجري بنشركت افتة 

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

 

 تر مراجعه كنید: بیشة برای مطالع

 :ها سايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شرتت[داري  شرتت اساليد[  

  ها سايت/ اساليدهاي آموزشی/ مایی شرتت[اساليد: مسئلة نمايندگی[ 

 

  ادغام و اكتساب مالکیتاصول 

 ة پانزدهمجلس

 خان تجریشيتقي امیرمجري كالس شود/ افته جداگانه توزیع مي ،گذاري صنعت و معدنة سرمايهافت  

 است.اتتساب و قبضة مایكيت در بورس موضوع محوري اين افته 

  فصل ششم. ،۸تتاب 

  يك ويدئو مربو  به بازار سرمايه۶مرهع شمارة : 

 

 مدیریت ریسک
 انزدهمشة جلس

 آهن  راه»ة افتJ&L» ،رادپورمیثم / مجري كالس ۹-۲ة شمارة ، افت۵ة كتاب شمار  

 مديريت ريسك و پوشش حجم نوسان قيمت تاالهاي اساسی است.موضوع محوري اين افته 

 را مطایعه فرماييد. ۷مأخذ  ۳و  2و  1هاي  فصل 

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

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

 
 

ها را بخوانيد  موضوع اين آزمون است. آن شده در تالس آخرين افتة بررسیهاي يازدهم تا  شده در هلسه 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 ارهاعات مربو  به آن افتهة و نيز تلي

  شده نيز مطرح خواهد شد. مطایب ارهاع



۷ 

 :منابع و مآخذ

 ،تتاب با مشارتت سعيد اسالمی بيدگلی و اباذر سروبة شد ويرايشة )نسخ حسين عبده تبريزية / وستون، بريگا / ترهم 1 مایی مديريت .1

 تبريزي و پرويز مشيرزاده.حسين عبده ة قديمی آن ترهمة و نسخ (2و 1هلدهاي 

 ، حسين عبده تبريزي.مديريت مایی، اهر  مایی و هزينة سرمايهو نسخة اویية آن  حسين عبده تبريزية / وستون، بريگا / ترهم2 مديريت مایی .2

 / حسين عبده تبريزي و هادي الري ها گيري و مديريت ارزب شرتت تتاب زنجيرة خل  ارزب و تتاب ارزشيابی، اندازه .۳

 / حسين عبده تبريزيهايی در مديريت مایی افته .۴

 ميثم رادپور و / حسين عبده تبريزيها هايی در مایی شرتت افته .۵

 هاهمراه با متن مقایه «ها موارد خاص در مایی شرتت»ويدئوهاي سخنرانان تالس  .۶

 گيري و مديريت ريسك بازار/ حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور اندازه .۷

 ، حسين عبده تبريزيشمسی، دفتر اول: بازار اوراق بهادار  ۹۰ها در دهة  بازار دارايی .۸


