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 و هدف از ارائة آن درس شرح. ۲
 یمال يدر عملكرد کارآمد اقتصاد بازار برعهده دارند. ابزارها و نهادها ینقش مهم یمال يها يیبازار دارا اي یمال يبازارها

با  ران،يدر ا یحت ،یمال يکنند. بازارها و نهادها تيفعال يبازارها به شكل کارآمد نيا دهند یهستند که اجازه م هايی انيبن

را به  گذاران هيدارد که عامة سرما يقدرتمند اريبس گرانياست که باز یبزرگ ارين صنعت بسياند. ا شده نيما عج یزندگ

مطالعة بهتر  يبرا یانيبن یمال ي. بازارها و نهادهاکنند یمواجه م يا گسترده هاي سکيآنان را با ر یو زندگ کشند، یچالش م

 ايدن نيدر ا رنديکه فرابگ یمعن نيهست، بد زين  انيدانشجو تيريآموزش مد یمباحث جزء اصل نيهستند؛ ا یعلم مال

 .  کنند می کار چگونه کارها و کسب

 مي. ناچارميکن دايمدرن پ ةيبازار سرما کارهايو سازو م،يمفاه ها، شهياز اند قيدرک عم ديمختلف با ليرو، به دال نياز ا

بازارها را درک  ناي در کنندگان بازارها و منافع مشارکت ني: منافع نهفته در اميکن ليرا تحل یمال يبازارها یمسائل اساس

 دنبالعامالن در بازارها و نهادها را  ياقتصادعالئم و رفتار  ميو بتوان م؛يابيخاص را در یواژگان مال یمفهوم واقع م؛يکن

در طول  یدورة آموزش نيا يبدان معناست که محتوا یمال ينهادها شيابزارها و آرا بيدر ترک عيسر راتيي. البته، تغميکن

 کند. رييهمواره تغ ديزمان با

ابزارها، نهادها و  حيبه توض یعني دهد، یرا مورد مطالعه قرار م یمال يحاکم بر بازارها و نهادها نياديدوره اصول بن نيا

 رانيرا در ا تيحال در هر مورد، بالفاصله وضع ني. در عپردازد یمناسب م یعمق مال يدارا يدر کشورها هيسرما يبازارها

 نيکه ا یطيــ در شرا یمال هاي در مورد ساختار، عملكرد و نقش نظام اي هيدوره اطالعات پا ني. ادهد یم حيتوض زين

 اري( دارند ــ در اختيبا بخش بانكدار هيبازار سرما ژهوي به) گريكديبا  اي دهيچيروابط متقابل پ یمال هاي نظام
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را  يبانک مرکز فتارو ر يکالس کارکرد صنعت بانكدار ي. کوشش آن است که دانشجودهد می قرار کنندگان شرکت

 . ابدي)سازمان بورس و اوراق بهادار( در هيو رفتار مقام ناظرِ بازار سرما هيبازار سرما يدر کنار کارکرد نهادها

. قصد آن است که کنند یم تيفعال یمال يکه در آن نهادها شود یشروع م یاقتصاد کالن يفضا هاي یژگيو یبا بررس دوره

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

که در  يیبازارها پردازد؛ یمختلف م یمال يو بازارها ،یمال يابزارها ،یمال يها واسطه یدوره به بررس نيبشناسند. پس ا رانيا

به شرح  شود یم یدرس بررس نيکه در ا يگريد ني. عناوکنند یم تيفعال هيبازار سرما يدر کنار نهادها ياعتبار يآنها نهادها

 ؛يو ثبات اقتصاد یپول استينهادها با س نيارتباط ا و ،یمال ينهادها نيروابط ب ؛یمال ستميس تيکل یعموم یاست: بررس ريز

امل پول ش يبازارها یعني شود، یم نييکه در آنها نرخ بهره تع يیبازارها ه؛يپول و سرما يدر بازارها یمال يابزارها یژگيو

 يو سهام؛ بازارها قرضهشامل بازار اوراق  هيسرما يبازارها ؛یمال هاي يینقش و ارزش دارا ؛يانداز و پس رپذي سپرده ينهادها

 .یمال يها و بحران یمال يدر آن بازارها؛ مقررات بازارها پناهی سکيمشتقه، و نحوة ر يبازارها الملل؛ نيب یو مال یارز خارج

بازارها آشنا شوند؛  نيو با محصوالت ا یمال يدر مورد بازارها یاساس ميبا مفاه دهد یامكان م انيدوره به دانشجو نيا

 نيبازارها آشنا شوند. چن گرانيبازارها را بشناسند؛ و با باز  سکيرا درک کنند؛ ر یمحصوالت مال يگذار متيق يها نظام

 رندگي یفرام انيکار کند. دانشجو یمال يو بتواند در بازارها دابيرا در یمال اطالعاتتا  دهد یبه هر دانشجو اجازه م اي دوره

محصوالت و  یژگيو متناسب با و شانيازهايمتناسب با ن ،یواقع يادني در اند، که فراگرفته يیها هيکه با استفاده از نظر

مرتبط  ميتا مفاه آموزد یم یاتيعمل هاي مهارت گانکنند را اتخاذ کنند. دوره به مشارکت گذاري هيسرما ماتيبازارها، تصم

 .رنديمل به کارگع در رامشتقه  يسهام، و بازارها يبازارها ،یخارج ياوراق قرضه، بازارها يپول، بازارها يبا بازارها

 لتحلي با و اند آنچه فراگرفته قيرا بهتر بشناسند. از طر یمال طمحي کنندگان مشارکت هدور انيآن است که در پا هدف

و با نحوة مقابله با مخاطرات  دهند یقول م یمال هاي نيکنند که خوشب یرا بررس هايی بازده سکير یحت ،یاخبار مال یبرخ

 هاي با دانش و مهارت انيتا دانشجو شود یفراهم م یدوره فرصت نيا طی. شوندآشنا  یمال يخطرناک در بازارها

 یمال بازارهاي در و کنند حل بهتر را وکارها کسب یمال نيبازارها بتوانند مشكالت تأم نيا یدگيچپي فهم با و شده کسب

و  ليقدرت تحل تيقوبه ت یمال يابزارها يو نقش اقتصاد یمال ينهادها ياقتصاد مبانی درک. شوند ظاهر ترقدرتمند

 تيفعال یمال يکه در بازارها کند یرا آماده م انيدانشجو شک یو ب انجامد، یم یمال يدر بازارها انيدانشجو قيتحق

 داشته باشند. يکارآمدتر
 

 

 ها برگزاري كالسة نحو. ۳
اي است که  گونه ها به شكل ارائة سخنرانی برگزار خواهد شد. ماهيت درس بازارها و نهادهاي مالی به بيشتر کالس

اما براي  ،اصلی کالس است هاي آموزشی در آن دشوار است. سخنران اصلی طبعاً مدرس ها و بازي استفاده از افته

مدرس اصلی از ساير سخنرانان نيز براي ارائة مطالب دعوت به  ،هاي مختلف ايجاد تنوع و برخورداري از ديدگاه

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

گيرد نيازي  و نيز اساليدهاي درس کالً در اختيار دانشجو قرار میهاي کتاب و يا مقاالتی که بايد خوانده شود  فصل

يا به دنبال مطالبی باشد. دستياران کالس کمک خواهند کرد که کلية مطالب نيست که دانشجو کتابی خريداري کند 

 در دسترس دانشجويان باشد.
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بخـش   ،يابيـد  مـی طور که در بنـد ارزيـابی    همان و هاي کالس مشارکت کنند رود که در بحث از دانشجويان انتظار می

 اي از نمرة کالس به مشارکت فعال در کالس اختصاص دارد.  مالحظهقابل
 

 

 نیازهاي درس پیش. ۴
و  سکيپول و ر یمانند ارزش زمان یمال ةيپا مينسبت به مفاه یدرک روشن رود یدوره انتظار م نيا انياز دانشجو

 يريگ خلق پول و  شكل ةيپا مياقتصاد کالن آشنا باشند و مفاه اتيبا کل ديبا انيدانشجو نيچن بازده داشته باشند. هم

. ستين يدوره ضرور نيحاضر در ا انيدانشجو يبرا هيسرما اي ولدر بازار پ يیاجرا ةنيشيتورم را بشناسند. داشتن پ

انتظار  يدارند سطح مشارکت در کالس باالتر هيبازار سرما اي یپول يکار در نهادها ةکه سابق یانيطبعاً از دانشجو

 .بهره خواهند برد شتريب ،شود یم هئکه در دوره اراهم  یعده از مطالب نيرود و  ا یم

 

 

 ارزیابی. ۵
 

جلسـه،   5مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. در پايـان هـر        شرح آنها آمـده   ۶مطالبی که در بند جلسة کالس  1۶در طول 

ترتيـب، دو آزمـون    هاي قبل، موضوع آزمون از دانشجويان خواهد بود. بدين در جلسه قرارگرفته مورد بررسی مطالب ارائه و

جلسـة آخـر کـالس مـورد پرسـش قـرار        ۶ مطالـب شـود. در آزمـون نهـايی،     ترم و يک آزمون در پايان ترم انجـام مـی   ميان

شـود   مـی  برگرفتـه  هايی کتاب  و فصل ويديوها ،هامقاله ،ها منحصراً از مطالب منعكس در اساليدها آزمونمحتواي گيرد.  می

هـا کتـاب    ها ياد شده است. هدف آن است که اين مطالب را خوانده و دريافته باشيد. آزمـون  که مشخصاً در اين برنامه از آن

 هاي خود را در جلسة آزمون همراه داشته باشد.   ها و نوشته تواند تمام يادداشت باز است و دانشجو می

 
 سهم از نمرة كل مورد مشمول نمره

2۰٪ آمادگی و مشارکت در کالس  

15٪ انجام دو تكليف در طول ترم  

۴۰٪ دو آزمون در طول دوره  

25٪ آزمون پايان ترم  

 

  



۴ 

 هاي درس ریز نشست. ۶
 

 هایاقتصادومبانیپایهزیرساخت

 اولة جلس

 مالیپول،تورمواهمیتسیاستپولیدرکارکردبازارهای

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

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

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

  مقالة دکتر زنوز و مقالة دکتر طبيبيان۴مرجع شمارة ، 

  متعاقباً تهيه و در اختيار  هاهمقالمتن همة ، سخنرانی دکتر طبيبيان و سخنرانی دکتر صمدي )5مرجع شمارة

 (گيرد میقرار دانشجويان 

 
 ة دومجلس

 هایمالیاهمیتاقتصادیابزارهاونهادهایمالی؛اهمیتنوآوری

 

  مالی[]سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي اساليدهاي جلسة دوم 

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

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

  فصل مقدماتی )مالی چيست؟(3مرجع شمارة ، 

 

 ة سومجلس

 هاگذاریداراییهایقیمتهایمالیومدلگذاریداراییقیمت

 

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

  هاي مالی( گذاري دارايی )قيمت 33بعد از صفحة  1۰فصل  ،2مرجع شمارة 

  هاي مالی( )ارزشيابی دارايی ۴فصل  ،3مرجع شمارة 

  فر مقالة دکتر پويان ،۴مرجع شمارة 

  سخنرانی هادي الري ،5مرجع شمارة 

 

 

 پذیرومقامناظرنهادهایسپرده

 ة چهارمجلس

شمسی۹۰پذیروعملکردنظامبانکیدردهةنهادهایسپرده

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

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

  عبده تبريزيدو مقاله از  ،۴مرجع شمارة 

  سخنرانی دکتر کرمانی ،5مرجع شمارة 
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 ة پنجمجلس

بانکمرکزیوایجادپول

   سايت/ اساليدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی(اساليدهاي جلسة پنجم( 

  بانک مرکزي و ايجاد پول( 5، فصل 1مرجع شمارة( 

  مقالة دکتر صيدي۴مرجع شمارة ، 

  سخنرانی دکتر عزيزي5مرجع شمارة ،  

 

 ة ششمجلس

هایپولیوثباتبازارهایمالیسیاست

  سايت/ اساليدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی(ششم اساليدهاي جلسة( 

  سياست پولی( ۶، فصل 1مرجع شمارة( 

  دکتر دروديانمقالة ، مقالة دکتر قبادي و ۴مرجع شمارة 

  سخنرانی دکتر سرزعيم5مرجع شمارة ، 

 
 

 بازارسرمایهابزارهاونهادهای

 ة هفتمجلس

نویسیبازارسهام:آمارحیاتی،تحوالتبازاروتعهدپذیره

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

  بازارهاي ثانويه( 15نويسی اوراق بهادار(، فصل  و تعهد پذيره ه)بازارهاي اولي 1۴، فصل 2مرجع شمارة( 

  بازار سهام( 1، فصل 3مرجع شمارة( 

  مقالة آقاي آذرخش۴مرجع شمارة ، 

  سخنرانی دکتر حيدري5مرجع شمارة ، 

 
 

 ة هشتمجلس

بازاراوراقبادرآمدثابت:آمارحیاتی،تحوالتبازارواعتبارسنجیناشران

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

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

 ها( شهرداري

  اعتبارسنجی ناشران( 5)بازار اوراق با درآمد ثابت(، فصل  2، فصل 3مرجع شمارة( 

 

 

 ة نهمجلس

گذاریهایسرمایههاوصندوقشرکت

  آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی[]سايت/ اساليدهاي اساليدهاي جلسة نهم 

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

  سخنرانی دکتر هامونی ،5مرجع شمارة 



۶ 

 ة دهمجلس

هایحفظارزشهایخاصوصندوقسهامی

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

  مقالة دکتر الريجانی۴مرجع شمارة ، 

  خواجه نصيري دکتر، سخنرانی خانم رمضانيان و سخنرانی 5مرجع شمارة 

 



 پذیرخارجازبازارسرمایهنهادهایغیرسپرده

 ة یازدهمجلس

هایبازنشستگیصندوق

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

  (هاي بازنشستگی صندوق) ۹، فصل 1مرجع شمارة 

  مقالة دکتر کردونی و مقالة دکتر عظيمی۴مرجع شمارة ، 

  حيدري و سخنرانی دکتر کرباسيانسعيد ، سخنرانی دکتر 5مرجع شمارة 

 

 ة دوازدهمجلس

هایبیمهشرکت

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

  هاي بيمه( )شرکت ۷، فصل 1مرجع شمارة 

 مقالة آقاي غالمرضايی۴ارة مرجع شم ، 

  سخنرانی دکتر هادي و سخنرانی دکتر درواري5مرجع شمارة ، 

 
 

 ة سیزدهمجلس

بخشامالکومستغالت-ابزارهاونهادهایمالی

 [امالک و مستغالت/ یآموزش يدهاي/ اسالتي]سا سيزدهمجلسة  يدهاياسال 

  دکتر زاوهمقالة ، مقالة مهندس پارسا و ۴مرجع شمارة 

  مهندس علويسخنرانی ، سخنرانی دکتر اسدي و 5مرجع شمارة 

  2-3و  2-1، 1-۸، 1-2هاي  ، مقاله۶مرجع شمارة 

 
 

 ة چهاردمجلس

هاتأمینمالیدانشبنیان

 ی[مال ي/ بازارها و نهادهایآموزش يدهاي/ اسالتي]سا چهاردهمجلسة  يدهاياسال 

  محمدي دکترمقالة پور و  ، مقالة آقاي عليقلی۴مرجع شمارة 

  مهندس رضويسخنرانی پور و  ، سخنرانی مهندس دهبيدي5مرجع شمارة 



۷ 

 

 هادیگرعنوان

 ة پانزدهمجلس

هابازارمشتقه

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

 اي ، سخنرانی مهندس حمزه5 مرجع شمارة 

 کارايی بازار آتی  ۶اي بر قراردادها و بازارهاي آتی( و فصل  )مقدمه 2و  1، فصل ۷  مرجع شمارة(

 سكة طال(

 

 ة شانزدهمجلس

بازارسرمایهدردوبخشپتروشیمیوکشاورزی

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

  ناصرپورمقدم و مقالة دکتر  ، مقالة دکتر حسينی۴مرجع شمارة 

  نژاد ، سخنرانی دکتر مديري و سخنرانی دکتر سلطانی5مرجع شمارة 
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