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 دوره يازهاينشي. پ2

چنین ریسک و بازده داشته باشند. همرود درک روشنی نسبت به مفاهیم پایه مالی مانند ارزش زمانی پول و از دانشجویان این دوره انتظار می

شجویان باید تکنیک  شیابی مانند تنزیل جریان  یهای پایهدان سند.   ارز شنا شینه نظری و تجربی در حوزه    های نقدی را ب شتن پی ی امالک و دا

های مالی به حستتا و ماشتتین Excelافزار مهارب کارکردن با نرم کستت مستتتتالب برای دانشتتجویان حارتتر در این دوره رتتروری نیستتت. 

 شود.دانشجویان این دوره توصیه می

 . شرح دوره3

سرمایه   ی اقتصاد کشورها  قابل  ارزش امالک و مستتالب در مقایسه با اندازه   ست. حدود یک سوم   امالک و مستتالب های جهان به مالحظه ا

های مدرن و ای که ستاختمان گونهالن اقتصتادی استت، به  یافتگی در ستح  ک شتاخ  مهمی برای توست ه   این بخش عمده، .اختصتا  دارد 

 شوند. های روشن پیشرفت اقتصادی محسو  میانگیز از نشانههای هیجانمحوطه

دان و ... هرکدام از ندس عمران، وکیل، اقتصاد هشناس، مهندس م مار، م شود. زیست  ی چندوجهی محسو  می امالک و مستتالب یک حوزه 

ستتالب نگاه می  ی امالکبه حوزه منظر خود سیر به حوزه       و م صاددانان از دو م صاد خرد، اقت سح  اقت ستتالب وارد   و ی امالککنند. در  م

رد اند که اولی به محال ه ای از اقتصاد خامالک و مستتالب هر دو شاخه .شوند: اقتصاد شهری، و اقتصاد مالی. اقتصاد شهری و اقتصاد مالیمی

پردازد. موروع محوری  ی بازارهای سرمایه و صن ت خدماب مالی در بخش امالک و مستتالب می   ائل شهری، و دومی به محال ه و تحلیل مس 

 و مستتالب است.  این دوره اقتصاد مالی امالک
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ستتالب حوزه    صاد مالی امالک و م ست که در قلمرو دانش مالی و به اقت سرما    ای از دانش ا صل مدیریت  سرف طور گذاری و بهیهطور خا  در 

دارایی مورد ای از امالک و مستتتتالب به عنوان طبقه ،. در این حوزه از دانشگیردمیگذاری قرار های ستترمایهتر در زیرفصتتل بدیلمشتتخ 

 گیرد.گذاران قرار میتحلیل سرمایه

شده که عالقه    شجویانی طراحی  سرمایه أت یمندند در زمینهاین دوره برای دان س     مین مالی و  ستتالب مهارب و دانش ک گذاری امالک و م

م امله در بازارهای قابلمستتالب   و این دوره در دو سرفصل کلی ی نی  امالک و مستتالب خصوصی و نیز  امالک      های محورینشست  کنند. 

اری و تأمین مالی، رویکردهای قیمت گذاری امالک و گذی سرمایهدانشجویان با مفاهیم اولیه هااین نشستبندی شده است. طی گروه عمومی

  شوند.م امله در بازارهای عمومی آشنا میمستتالب خصوصی و نیز امالک و مستتالب قابل

  . منابع آموزشي4

1.  Commercial Real Estate Analysis & Investments (2e), by Geltner, Miller, Clayton and 

Eichholtz. Centage, 2007  

مالی امالک و مستتتتتالب ممجموعه مقا؛ب       .  2  تألیف: حستتتین عبده تبریزی و میرم رادپور  انتشتتتاراب علمی      کتا  

 .1392چاپ اول  پاییز 

3. Alternative Investment and Finance (CFA level 2). 

 

 يابيارز. 4

 سهم از نمرۀ کل مورد مشمول نمره

%10 مشارکت در کالس  

 تکالیف کالسی

 ترمامتحان میان

25%  

25%  

%40 ترمامتحان پایان  

 درس يهانشست زير. 5
 

 معرفي اقتصاد امالک و مستغالتبخش اول: 

 
 اول يهجلس

  مروري بر اقتصاد مالي 

 مشخصات دوره/ 93-94يهاشده در سالت/ دروس/ ارائهيسا [دوره یمعرف[ 

  :هاتكشر ی/ مالیآموزش يدهاياسالت/ يسا[یدانش مال بر يمروراساليد[ 

 [امالک و مستغالتگذاري امالک و مستغالت ]اساليدهاي آموزشی/ اي بر تامين مالی و سرمايهاساليد: مقدمه 

  1/ فصل 1كتاب شماره 
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  اي به مالی امالک و مستغالت/ بخش اول: مقدمه2كتاب شماره 

 

 دوم  يهجلس

 مروري بر اقتصاد شهري 

  :تامالک و مستغالسايت/ اساليدهاي آموزشی/ [هاي اقتصاد شهري در كشور چالشاساليد[ 

  :امالک و مستغالتسايت/ اساليدهاي آموزشی/ [ي زمين ي عرضههاي بهينهسياستاساليد[ 

  كنيد.( ئهاراظرف يک هفته تحويل شود. )گزارشی از وضعيت جاري بازار مسكن . 1تكليف 

 

 سوم يهجلس

 تحليل بازار امالک و مستغالت 

 [امالک و مستغالتهاي رونق و ركود در بازار مسكن ايران ]اساليدهاي آموزشی / اساليد: دوره 

 [تغالت ]اساليدهاي آموزشی / امالک و مستغالتاساليد: تحليل اساسی بازار امالک و مس 

 [بهبود آن ]اساليدهاي آموزشی / امالک و مستغالت كارهاياساليد: سيماي اقتصاد مسكن و راه 

  فصل ششم1كتاب شماره / 

  فصل هفتم1كتاب شماره / 

  سياست مسكن و تامين مالی -/ بخش اول: تجزيه و تحليل بازار امالک و مستغالت2كتاب شماره 

 

  ارائه كنيد.(هاي فرسوده و نحوه اصالح آن ها ظرف يک هفته تحويل شود. )گزارشی از بافت. 2تكليف 

 

 : امالک و مستغالت خصوصيبخش دوم

 
 چهارم يهجلس

 در امالک و مستغالت خاص حق مالي 

 [تغالت ]اساليدهاي آموزشی / امالک و مستغالتاساليد: رويكردهاي ارزشيابی امالک و مس 

 [امالک و مستغالتهاي نقدي امالک و مستغالت ]اساليدهاي آموزشی / اساليد: جريان 

 10/ فصل 1 يكتاب شماره   

 38/ مقاله 3ي كتاب شماره 
 

 

 

 پنجم يهجلس

  در امالک و مستغالت خاصبدهي 

 [امالک و مستغالت]اساليدهاي آموزشی/ هاي رهنی اساليد: وام 

  [)در دست تدوين( امالک و مستغالت]اساليدهاي آموزشی/ اساليد: ارزشيابی امالک و مستغالت اهرمی 

  فصل شانزدهم1كتاب شماره / 

  بخش دوم: ارزيابی كارايی بازار رهن ايران 2كتاب شماره 

 38/ مقاله 3ي كتاب شماره 
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 ششم يهجلس

 اختيارهاي واقعي در امالک و مستغالت 

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

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

 

 
 

 هفتم يهجلس

 ترمامتحان ميان 

  شده جزو آزمون است. اين مطالب در هاي نقلي اساليدها و مقاالت و فصلشود. كليهآزمون گرفته می جلسات اول تا ششممنابع و مآخذ از

 شود.آزمون پايانی ديگر امتحان گرفته نمی

  

 در بازارهاي عمومي معاملهقابل: امالک و مستغالت سومبخش 
 

 ي هشتمجلسه

 ابزار، نهاد و بازارهاي مالي 

 اساليدهاي آموزشی/امالک و مستغالت[ : ابزار، نهاد و بازارهاي مالی: رويكرد مبتنی بر امالک و مستغالتاساليد[ 

 
 نهمي جلسه

  نهادهاي مالي: در امالک و مستغالت عامحق مالي 

 [امالک و مستغالت]اساليدهاي آموزشی/ گذاري امالک و مستغالت هاي سرمايهاساليد: صندوق 

  23/ فصل 1كتاب شماره 

  گذاري مستغالت هاي سرمايه/ بخش اول: صندوق2كتاب شماره 

 39/ مقاله 3ي كتاب شماره 
 

 

 

 دهمي جلسه

 حق مالي عام در امالک و مستغالت: ارزشيابي 

 اساليدهاي آموزشی/امالک و مستغالت )در دست تدوين([گذاري امالک و مستغالت هاي سرمايهارزشيابی صندوق : رويكردهاياساليد[ 

  23/ فصل 1كتاب شماره 

 39/ مقاله 3ي كتاب شماره 

 
 

 يازدهمي جلسه

 بدهي عام در امالک و مستغالت 

  [ه رهن ]اساليدهاي آموزشی / امالک و مستغالتبازار ثانوي: اساليد 

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

  6فصل / 1كتاب شماره 
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  هاي رهنی، اصول طراحی اوراق بهادار با پشتوانه اوراق بهادار با پشتوانه وام -هاي رهنی/ بخش دوم: تبديل به اوراق بهادار كردن وام2كتاب شماره

 گسترش آنهاي بازار سرمايه مسكن و ضرورت -رهن

 39/ مقاله 3ي كتاب شماره 

  شده جزو آزمون است. اين مطالب در هاي نقلي اساليدها و مقاالت و فصلشود. كليهجلسات هفتم تا يازدهم آزمون گرفته میاز منابع و مآخذ

 شود.آزمون پايانی ديگر امتحان گرفته نمی

 
 

 دوازدهم يهجلس

 مسکن يجهان يهابحران 

 یمال ي/ بازارها و نهادهایآموزش يدهاياسال ت/يسا[ آن هايريشه و المللیبين مالی بحران :اساليد[ 

 یمال ي/ بازارها و نهادهایآموزش يدهاياسالت/يسا[اعتبار دونب هايوام بحران :اساليد[ 

 نمايش فيلم در مورد بحران مسكن 

 

 

 

 هاي ساخت و ساز در ايرانطرحچهارم: بخش 

 
 ي سيزدهمهجلس

  موقعيت فعليو صنعت ساخت و ساز ايران: مفاهيم پايه 

 سايت/اساليدهاي آموزشی/ امالک و مستغالت[ و مستغالت ي امالکهاي تأمين مالی طرف عرضهاساليد: روش[ 

 ي همت(ي ساخت و ساز )شركت تعاونی پروژهي نمونهافزار: تحليل پروژهارائه نرم 

  23/ فصل 1كتاب شماره 

 

 چهاردهمي هجلس
 

 کاويافتههاي توسعه: تحليل و تأمين مالي طرح 

 هاهايی در مالی شركتكتاب افته، آفرينشركت مسكن يافته 

 ي ساختمانی )در دست تدوين(هاي چندمنظورهي شركت مجموعهافته 

 
 

 ي پانزدهمهجلس
 

 االتؤبندي و پاسخ به سجمع 

 


