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  درسنیازهاي  . پیش2

بـراي  داشته باشند. ها  شرکتمالی ي  هپای هاي و نظریه نسبت به مفاهیم مقدماتیرود درك  از دانشجویان این دوره انتظار می 

شـده در سـایت آموزشـی     در کتـاب معرفـی  » هـا  کـاوي در مـالی شـرکت    افته«ي اول با عنوان  ها، به راهنماي مقاله تحلیل افته

  گیرد. ي اول کالس در اختیار شما قرار می ) در جلسه4ي  این کتاب (منبع شماره مراجعه فرمایید. 

  ها ي برگزاري کالس و نحوه درس. شرح 3

هـاي عملـی و کـاربردي در ایـران و سـایر کشـورها مـورد         ها با استفاده از مثـال  ي مالی شرکت در این کالس، مفاهیم عمده

ها و  کند. این دوره روي روش ي مالی و عمل و اجرا را پر می ي بین نظریه گیرد. پس، مطالب مطروحه فاصله بررسی قرار می

ي مـالی   وکارهـاي غیرمـالی اسـت. بنـابراین، کـالس عمـدتاً بـه حـوزه         کند که مرتبط با مسائل مالی کسب میمفاهیمی تکیه 

هـا در   ) محدود است. این روزها در کشور ما ضعف جدي مربوط به وضعیت مالی بنگاهcorporate financeها ( شرکت

هاي مالی و بازار سرمایه دارند، در حالی کـه ارزش  التحصیالن گرایش به کار در نهاد تر فارغ بخش واقعی اقتصاد است. بیش

هاي غیرمالی) اهمیـت فراوانـی دارد. اگـر     ها (یعنی بحث مالی در شرکت شود و درس مالی شرکت در بخش واقعی خلق می

هـاي کـاربردي و عملـی،     مبتنی بـر مثـال    جا خلق شود، انعکاس در بازار سرمایه خواهد داشت. هدف هر دوره ارزشی در آن

وکـار   هاي کسب اي از وضعیت ها را در طیف گسترده گونه مفاهیم مالی شرکت دادن به درك این موضوع است که چه عمق

» ارزشـیابی «و » هـاي سـاختار سـرمایه    نظریـه «، »وکار ي کسب بودجه«، »استراتژي مالی«کار بگیریم. مثالً، دانشجو از مفاهیم  به
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ها را پیدا  حل ي تجاري، راه ي زندگی روزمره کند تا در مواجهه با مسائل پیچیده شکلی سیستماتیک و منسجم باید استفاده به

 اي براي این مهم است.  وسیله» ها افته«کند. 

رو، در آغاز کالس آزمون کوتـاهی پیرامـون کلیـات افتـه بـه       رود که افته را خوانده باشند؛ از این از دانشجویان کالس توقع می

بنـدي در   را بخوانند و با جمـع  (cases)ها  تر، افته هاي کوچک بهتر است دانشجویان نخست در گروه شود. دانشجویان ارائه می

تواننـد در   دانشـگاه مـی   مـدیریت و  حسابداريي  ها در کالس شرکت کنند. دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده حل مورد راه

شـوند.  از   هاي کشـور نیـز بـه کـالس پذیرفتـه مـی       دانشگاه هاي دوره شرکت کنند، هر چند که دانشجویان میهمان از سایر رشته

اي از جلسـات کـالس شـرکت     شود نیز دعوت خواهد شـد تـا در پـاره    ي آنان در کالس مطرح می هایی که افته مدیران شرکت

  ت:هاي کلی زیر اس هاي قبل گذرانده باشند. دوره شامل عنوان کنند. دانشجویان باید حداقل یک درس مالی را در ترم
  

  )corporate governanceداري ( اصول شرکت

  مدیریت سرمایه در گردش 

 تحلیل مالی 

 ي سرمایه و ساختار سرمایه هزینه 

 اي  بندي سرمایه بودجه 

 (انتشار اوراق بدهی یا اوراق حق مالی) تأمین مالی 

 سیاست تقسیم سود 

 ها ارزشیابی شرکت 

 مدیریت ریسک 

  ارزیابی. 4

هاي مـورد بررسـی در    جلسه، افته 5ي کالس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان هر  جلسه 16افته در طول  15حداقل 

ترم و یک آزمون در پایام تـرم انجـام    ترتیب، دو آزمون میان هاي قبل، موضوع آزمون از دانشجویان خواهد بود. بدین جلسه

ها، دانشجویان بهتـر   ي گزارش گیرد. در تهیه رار میي آخر کالس مورد پرسش ق جلسه 6هاي  شود. در آزمون نهایی، افته می

هاي اصطالحات انگلیسی استفاده کننـد. ایـن    (ر.ك. به منابع و مآخذ) جهت برابرنهاده  3ي  هاي کتاب شماره است از معادل

 ).investopedia.irتوانید بیابید ( کتاب را در سایت آن نیز می
 
 

  ي کل سهم از نمره  مورد مشمول نمره

  %40 مشارکت در کالس و انجام تکالیف هفتگی

  %35  دو آزمون در طول ترم

  %25  ترم آزمون پایان
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   هاي درس ریز نشست. 5

  

 مدیریت سرمایه در گردش

  اول ي جلسه

  ،تبریزي / مجري کالس عبده3- 3ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شمارهشرکت پوشاك همیار  

  هاي پایانی آن پاسخ دهید.  افته را مطالعه کنید و به پرسش

 سرمایه در گردش«بخش  (ویرایش قدیمی)/ 1ي  کتاب: شماره« 

 

  تر مراجعه کنید: ي بیش براي مطالعه

 :ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت [ها  شرکت مالی امور بر اي مقدمه اسالید[  

 گردشدر   سرمایه«، بخش 6ي کتاب شماره« 

  

  تحلیل مالی

  دوم ي جلسه

 مجري کالس عبده تبریزي14ي  ي شماره ، افته4ي  کتاب شماره، »شرکت تولیدي سجاد«ي  افته / 

  هاي پایانی افته را مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنیدو پرسش
  

  تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 4ي  )، کتاب شماره22ي  ي شماره پیشنهادي براي آن (افتهحل  و راه» ساوث ایست مارین«ي  افته  

 
 

  داري  اصول شرکت

 سوم  ي جلسه

 مجري کالس عبده تبریزي و میثم رادپور10- 3ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شمارهاندجري ،  شرکت بن /  

  هاي پایانی آن پاسخ دهید.  افته را مطالعه کنید و به پرسش

 

  مراجعه کنید:تر  ي بیش براي مطالعه

 :ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت[داري  شرکت اسالید[   

 ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت[ي نمایندگی  اسالید: مسئله[ 

  

  ي سرمایه و ساختار سرمایه هزینه

  چهارم ي جلسه

 مجري کالس میثم رادپور /2- 4ي  ي شماره افته –5ي   کتاب شماره - » شرکت نایک«ي  افته 

 ي سرمایه مربوط است. به سئواالت پایان افته پاسخ دهید. را مطالعه فرمایید. موضوع محوري افته به هزینه» شرکت نایک«ي  افته

 ها] اسالید: ساختار سرمایه [سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت  

 باشد،  می 2ي  ي سرمایه که سه فصل از کتاب شماره مدیریت مالی، اهرم مالی و هزینهي سرمایه (کتاب سبز  ، فصل هفدهم، هزینه2ي  کتاب شماره

  دهد.) نیز همین مطالب را پوشش می

  

  تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 6ي  ي سرمایه در مأخذ شماره فصل هزینه .  

 1-5ي  ، مقاله8ي  کتاب شماره  
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  ي پنجم جلسه

 مجري کالس عبده تبریزي1- 3ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره، »بندي جمشید شرکت بسته«ي  افته /  

 هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید. افته را مطالعه کنید و موضوع

 ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت [ اسالید: ساختار سرمایه[ 

  

  تر مراجعه کنید: ي بیش براي مطالعه

 اهرم مالی و ساختار سرمایه /6ي  کتاب: شماره 

  گذاري سایت/ اسالیدهاي آموزشی / مدیریت سرمایه [اسالید: اوراق بهادار با درآمد ثابت[  

 

ها  ي ارجاعات مربوط به آن افته ها را بخوانید و نیز کلیه ي اول تا پنجم موضوع این آزمون است. آن شده در جلسه هاي بررسی : افتهآزمون اول

  شده نیز مطرح خواهد شد. ها و مطالب ارجاع هایی از فصل شده، پرسش ي بررسی افته 5ر این آزمون، ضمن طرح سؤاالتی از را بخوانید. د

  

 

  اي بندي سرمایه بودجه

  ششم ي جلسه

 شرکت یورولند فودز «ي  افتهEuroland Foods « ،مجري کالس عبده تبریزي  8- 5ي  ، افته5ي  کتاب شماره / 

 هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنید و موضوع

 ها] اي [سایت/اسالیدهاي آموزشی/مالی شرکت بندي سرمایه اسالید: بودجه 

 ویرایش اول، سه فصل آخر کتاب1ي  کتاب شماره ، 
 

  تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 1-2ي  / مقاله9ي  کتاب: شماره 

 

 

  ي اولیه ارزشیابی و عرضه

  هفتم ي جلسه

 بِی   شرکت اي«ي  افتهeBay« ،مجري کالس اسالمی بیدگلی7- 4ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره / 

  ي اولیه سهام است. موضوع محوري این افته در مورد عرضه

 21و  20/ فصل 2ي  کتاب: شماره 

 

 تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

  24/ فصل 2ي  کتاب شماره 

 

 

  ي هشتم جلسه

 مجري کالس رادپور7- 5ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره،  »پاالمون کاپیتال پارتنرز«ي  افته /    

  شود. هاي سهامی خاص مربوط می گذاري سهام شرکت بحث محوري این افته به ارزش

 10ي  کتاب شماره   

 : تر مراجعه کنید ي بیش براي مطالعه

 6ي  فصل مربوط در مرجع شماره   
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  نهم ي جلسه

 مجري کالس اسالمی بیدگلی  7- 3ي  ، افته5ي  کتاب شماره، »شرکت کراون در مقابل شرکت سیرا«ي  افته / 

  هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید افته را مطالعه کنید و موضوع

  گذاري سایت/ اسالیدهاي آموزشی / مدیریت سرمایه [اسالید: ارزشیابی سهام[  

 10ي  کتاب شماره 

 

 تر مراجعه کنید:   ي بیش براي مطالعه

  6ي  فصل مربوطه در مرجع شماره 

 

  تأمین مالی

  ي دهم جلسه

 مجري کالس علوي  5- 2ي  ، افته5ي  کتاب شماره، »ي فضاهاي ورزشی و تفریحی شرکت توسعه«ي  افته /  

  هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنید و موضوع

  اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی سایت/[اسالید: ابزار، نهاد و بازارهاي مالی[ 

 سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی [سرمایه  بازار مقابل در پول مالی: بازار تأمین نوین هاي روش :اسالید[ 

 18تا  16/ فصل 2ي  کتاب: شماره 

 

 تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

  سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی [اسالید: تأمین مالی در فرابورس[  

 3-3 ي مقاله /8ي  کتاب: شماره 

 

ها را  ي ارجاعات مربوط به آن افته ها و نیز کلیه هاي ششم تا دهم موضوع این آزمون است. آن افته شده در جلسه هاي بررسی : افتهآزمون دوم

  ها و مطالب ارجاع شده نیز مطرح خواهد شد.  هایی از فصل شده، پرسش ي بررسی افته 5بخوانید. در این آزمون ضمن طرح سؤاالتی از 

  

  ي یازدهم جلسه

 مجري کالس عبده تبریزي4- 2ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره» آي، سی شرکت ارتباطات ام«ي  تهاف /  

  هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنید و موضوع

  اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی [اسالید: ابزار، نهاد و بازارهاي مالی با رویکرد معرفی ریسک[ 

 

  سیاست تقسیم سود
  

  ي دوازدهم جلسه

 مجري کالس رادپور4- 3ي  ، افته5ي  ، کتاب شماره»گینز بورو«ي  افته /   

  محور بحث در این افته سیاست تقسیم سود است.

  ، خط مشی تقسیم سود سهام19، فصل 2ي  کتاب شماره

  

  سیزدهم ي جلسه

 مجري کالس عبده  /﴾ي کدال بورس مراجعه کنید به سامانه﴿ 4- 4ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره، »میشه شرکت باغ«ي  افته

 تبریزي
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ي بحث در  را مطالعه فرمایید. اطالعات الزم را از سیستم کدال دریافت کنید و حول سیاست پرداخت سود سهام آماده» شرکت باغ میشه«ي  افته

 ها کار کنید: سئواالت زیر را در ذهن داشته باشید و روي آنکالس شوید. 

  هاي اخیر شرکت کدام است؟ این مشکل را شرکت چگونه حل کرده است؟ مشکل اصلی سال .1

 وساز عمیق بوده است. شرکت این مشکل را چگونه پشت سر گذاشته است؟ هاي اخیر مشکل رکود بخش ساخت در سال .2

 کنید؟  ین شرکت پیشنهاد میسود سهامی را براي ا  چه سیاست .3

 خط مشی تقسیم سود سهام19  ، فصل2ي  کتاب شماره ، 

 

 تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 6ي  فصل سیاست پرداخت سود سهام در مأخذ شماره 

 
 

  ي چهاردهم جلسه

 مدیري/ مجري کالس 7- 6ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره، »شرکت صنایع پتروشیمی زنجان«ي  افته 

هاي مالی این شرکت را در سیستم کدال بخوانید و حول دو سؤال  هاي مربوط به بورس مراجعه کنید. صورت در مورد این شرکت بورسی، به سایت

  ي بحث در کالس شوید:  اصلی زیر آماده

  کنید؟ قیمت سهام پتروشیمی زنجان را چگونه ارزشیابی می .1

 دانید؟  میترین مشکالت پتروشیمی زنجان را چه  مهم .2

 کنید؟ افزایش سرمایه در شرکت را چگونه ارزیابی می .3

 سابت/ اسالیدهاي آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [سازي ریسک ـ مبانی پایه  اسالید: مدل[  

 

  تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 ها] هاي اقتصاد ایران [سایت/ سمینار و کنفرانس اسالید: فرصت  

 

 

 مدیریت ریسک

  ي پانزدهم جلسه

 آهن  راه«ي  افتهJ&L« ،مجري کالس رادپور9- 2ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره /   

 موضوع محوري این افته مدیریت ریسک و پوشش حجم نوسان قیمت کاالهاي اساسی است.

 را مطالعه فرمایید. 7مأخذ  3و  2و  1هاي  فصل  

 هاي آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک]سازي ریسک: مبانی پایه [سایت، اسالید اسالید: مدل 

  [سایت، اسالیدهاي آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک] اسالید: ابزار، نهاد و بازارهاي مالی با رویکرد و معرفی ریسک 

 

  

  ي شانزدهم جلسه

 مجري کالس اسالمی بیدگلی9- 1ي  ، افته5ي  کتاب شمارهشرکت مرتون الکترونیکز، «ي  افته /  

 (در دست تهیه) [سایت، اسالیدهاي آموزشی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک] اسالید: پوشش ریسک ارز 

  

 

ي ارجاعات مربوط به  ها را بخوانید و نیز کلیه هاي یازدهم تا شانزدهم موضوع این آزمون است. آن شده در جلسه هاي بررسی . افتهآزمون پایانی

شده نیز مطرح خواهد  ها و مطالب ارجاع هایی از فصل شده، پرسش ي بررسی آزمون، ضمن طرح سؤاالتی از شش افتهها را بخوانید. در این  آن افته

    شد.
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 :منابع و مآخذ

ي کتاب با مشارکت سعید اسالمی بیدگلی و اباذر سروش) و  شده ي ویرایش ي حسین عبده تبریزي (نسخه / وستون، بریگام/ ترجمه 1مالی مدیریت .1

  ي حسین عبده تبریزي و پرویز مشیرزاده. قدیمی آن ترجمهي  نسخه

  ي حسین عبده تبریزي / وستون، بریگام/ ترجمه2مدیریت مالی  .2

 گذاري/ غالمرضا نظربلند و حسین عبده تبریزي (ویرایش دوم) فرهنگ اصطالحات مالی و سرمایه .3

 هایی در مدیریت مالی/ حسین عبده تبریزي افته .4

 ها / حسین عبده تبریزي، میثم رادپور و سعید اسالمی بیدگلی هایی در مالی شرکت افته .5

6. Brealey, Richard, Steward C. Myers and Franklin Allen (2017):Principles of Corporate Finance, 
12th international edition, McGraw-Hill.  

 گیري و مدیریت ریسک بازار/ حسین عبده تبریزي و میثم رادپور اندازه .7

 / حسین عبده تبریزي 1گذاري جلد  مجموعه مقاالت مالی و سرمایه .8

 / حسین عبده تبریزي و میثم رادپور 2گذاري جلد  مجموعه مقاالت مالی و سرمایه .9

 ي خلق ارزش/ حسین عبده تبریزي و هادي الري  زنجیره .10

 


