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 .۲پیشنیازهای درس
از دانشجويان اين دوره انتظار میرود آشنايی اوليه با مفاهيم پايهي اقتصاد داشته باشند ،و حدداقل يدد درس اقتصداد
( )1و ( )2را گذرانده باشند .آشنايی با رشتهي مالی مفيد است ،اما پيشنياز اين درس نيست .درس به داندش ريایدی
خاصی نياز ندارد و مطالب اقتصادي و مالی تا حد ممکن بدون اسدتفاده از مددلهدا و محاسدبار ريایدی ،آمداري و
اقتصادسنجی ارائه میشود .قبل از حضور در كالس مطالعهي اجمالی سدايتهداي سدازمان بدورس و اوراق بهدادار و
بورس تهران و فرابورس پيشنهاد میشود.
 .۳شرح دوره
درس مباحث منتخب مالی در بعضی از دانشگاهها تحت همين عنوان و در برخی ديگر با عنوان بررسدی مدوارد
خاص در مالی ارائه میشود .در ايران براي اولين بار است كه اين درس از منظر و ديددگاه دانشدجويان حقدوق
طراحی و عریه میشود .هدف آن است كه دانشجوي حقوق با بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالی آشدنا شدود تدا
بتواند در طراحی قراردادهاي مالی ،نگارش پيشنويس متون قانونی و مقرراتی ،و ورود به داوريهدا و دعداوي
مالی مجهز باشد .در صورتی كه وي تصوير نسبتاً جامعی از ویعيت جاري متغيرهاي اقتصاد نداشدته باشدد و بدا
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كاركرد ابزارها و نهادهاي مالی در سطح اقتصاد كالن و در سطح بنگاه ناآشنا باشد ،نخواهد توانست در فرايندد
حقوقی يادشده به وظايف خود عمل كند .محتواي اين درس كامالً جديد اسدت؛ ريدزدرس بدا مطدالبی كده در
دانشکدههاي مديريت يا اقتصاد تدريس میشود ،متفاور است.

در طی نشستهاي اين كالس  16عنوان متعدد از مباحث اقتصاد امروز ايران و بازارهداي مدالی مدورد بررسدی
قرار میگيرد .هدف دوره آن است كه دانشجويان با ویعيت اقتصاد ايران و بازارهاي مالی ايران در دهدهي 90
شمسی آشنا شوند و تصويري درست از چرايی اتفاقاتی كه افتاده بهدست آورند .نشسدتهدا بده اقتصداد كدالن،
بازار سرمايه ،بازار پدول ،صدنعت بيمده ،تد مين مدالی مسدکن و صدنعت بازنشسدتگی اختصداص دارد .در بعضدی
كالسها از يد كارشناس مرتبط با رشته دعور خواهد شد كه همراه با مدرس در جلسده حضدور يابندد .ايدن
دوره بيشتر براي دانشجويانی طراحی شده كه قصد دارند در حوزهي حقوق اقتصادي و حقوق مالی فعال باشند
و در همين رشته به كار حرفهاي بپردازند .تالش میشود دانشجويان در فضاي واقعی نهادهدا و بازارهداي مدالی
ايران قرار گيرند و با امکانار و چالشهاي بازارهاي مالی در ايران آشنا شوند.
 .۴ارزیابی
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كالً دانشجويان سه تکليف در طول  16جلسهي كالس خواهند داشت كه اين تکاليف در ساعار معيندی ميدان
آنان توزيع و در تاريخ معينی پاسخهاي آنان گردآوري مدیشدود .پدس از پايدان هدر پدنج جلسدهي كدالس ،از
مباحث ارائهشده در پنج جلسهي قبل ،آزمون گرفته خواهد شد .آزمون پايانی پرسشهايی محدود بده آخدرين
شش جلسهي كالس است.
 .5عناوین جلسات کالس
عناوین جلسات کالس

جلسهی ۱

مروري بر علم مالی .مالی چيست؟

جلسهی۲

نقش اقتصادي ابزارها و نهادهاي مالی
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عناوین جلسات کالس

جلسهی۳

مهمترين بازارها ،نهادها و ابزارهاي مالی در ايران

جلسهی۴

دشوارترين مشکالر اقتصاد كالن ايران در دههي  90شمسی

جلسهی5

چرا نقدينگی به بخش مولد اقتصاد هدايت نمیشود؟

جلسهی6

ویعيت امروزِ باندها در ايران (باندهاي ايرانی در دههي  90شمسی)

جلسهی7

ویعيت امروزِ بازار سرمايه در ايران

جلسهی8

بازار بدهیهاي دولت و شهرداريها

جلسهی9

ابزارها و نهادهاي مالی بخش مسکن

جلسهی ۱0

صنعت بيمههاي زندگی و غيرزندگی در ايران

جلسهی ۱۱

صنعت ت مين اجتماعی و بازنشستگی در ايران

جلسهی ۱۲

زمين و ت مين مالی خدمار شهري در ايران

جلسهی ۱۳

تبديل به اوراق بهاداركردن دارايیها ()1

جلسهی ۱۴

تبديل به اوراق بهاداركردن دارايیها ()2

جلسهی ۱5

ت مين مالی شركتهاي دانش د بنيان در ايران

جلسهی ۱6

معرفی برخی سازمانها و نهادهاي مالی بينالمللی

 .6منابع و مآخذ
معموالً براي هر كالس يد متن نظري و مقالهاي حرفهاي مرتبط با مویوع در نظر گرفته میشود كه مدرس يا
استاد مدعو كالس قبل از هر جلسه تهيه میكنند .اين متنها حداقل دو هفته قبل از تشکيل هر كالس بين
دانشجويان توزيع خواهد شد؛ بدين شکل كه دستيار كالس همهي منابع و مآخذ كالس را از طريق اينترنت
براي دانشجويان ارسال میكند .هيچ منبع و م خذي نيست كه مدرسان مستقيماً در اختيار دانشجويان قرار ندهند
و نياز به خريد آنها باشد .چون مباحث پايهاي و احتماالً براي دانشجويان جديد است ،تالش خواهد شد كه
عمدهي متنها به فارسی باشد.
فايل الکترونيد كامل منابع و مآخذ زير در دو سايت معرفیشده براي درس در اختيار دانشجويان قرار دارد .از
اين منابع نيز فصلهايی به دانشجويان معرفی خواهد شد كه جزو متنهاي یروري است و دانشجويان میبايد
حتماً آنها را مطالعه كنند.
.1

مديريت مالی /1وستون ،بريگام /ترجمهي حسين عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده

.2

مديريت مالی  /2وستون ،بريگام /ترجمهي حسين عبده تبريزي و فرهاد حنيفی

.3

زنجيره ي خلق ارزش /حسين عبده تبريزي و هادي الري

.4

افتههايی در مديريت مالی /حسين عبده تبريزي

.5

افتههايی در مالی شركتها  /حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور
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.6

اندازهگيري و مديريت ريسد بازار /حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور

.7

مجموعه مقاالر مالی و سرمايهگذاري جلد  /1حسين عبده تبريزي

.8

مجموعه مقاالر مالی و سرمايهگذاري جلد  /2حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور

.9

مالی شركتها (جلد اول) /راس ،وسترفيلد ،وستون ،بريگام و يوستون /ترجمهي حسين عبده تبريزي ،سعيد اسالمی بيدگلی و اباذر سروش

 .10مالی شركتها (جلد دوم) /راس ،وسترفيلد ،وستون ،بريگام و يوستون /ترجمهي حسين عبده تبريزي ،سعيد اسالمی بيدگلی و اباذر سروش
 .11مديريت مالی ،سه فصل از جلد ( 2كتاب در كالس توزيع میشود) /حسين عبده تبريزي
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