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 .۲پیشنیازهای درس
از دانشجويان اين دوره انتظار میرود درک مقدماتی نسبت به مفاهيم و نظريههاي پاي ة م ایی ش ركتها داش ته باش ند .ب راي
تحليل افتهها ،به راهنماي مقایة اول با عنوان «افتهكاوي در مایی شركتها» در كتاب معرفیشده در س ايت آموزش ی مراجع ه
فرماييد .اين كتاب (منبع شمارة  4در انتهاي اين طرح درس) در جلسة اول كالس در اختيار شما قرار میگيرد.
همچنين از دانشجويان كالس توقع میرود كه افته را قبل از شروع هر جلسه خوانده باشند؛ از اينرو ،در آغاز ك الس
آزم ون كوت اهی پيرام ون كلي اب افت ه ب ه دانش جويان ارا ه میش ود .بهت ر اس ت دانش جويان ندس ت در گروهه اي
كوچ

تر ،افت هها ) (casesرا بدوانن د و ب ا جمعبن دي در م ورد راهحله ا در ك الس ش ركت كنن د .دانش جويان

كارشناسی ارشد دانشكدة مديريت و اقتصاد دانشگاه مداطبان اصلی اين درس میباشند ،هرچن د دانش جويان ميهم ان
از ساير دانشگاههاي كشور نيز به كالس پذيرفته میشوند.
پيشنياز حضور در اين كالس آن است كه دانشجويان حداقل ي

درس م ایی ي ا حس ابداري را در تر ه اي قب ل و ي ا در

كارشناسی گذرانده باشند .مشاركت فعال در مباحثی كه در نشستهاي كالس مطرح میشود ،ضرورب دارد.

 .۳شرح درس و نحوة برگزاری كالسها
اين روزه ا در كش ور م ا ض عف ج دي مرب وض ب ه وض عيت م ایی بنگاهه ا در بد ش واقع ی اقتص اد اس ت .بيشت ر
فارغ ایتحصيالن گرايش به كار در نهادهاي مایی و ب ازار س رمايه دارن د ،در ح ایی ك ه ارزب در بد ش واقع ی خل
میشود و درس مایی شركتها (يعنی بحث مایی در شركتهاي غيرمایی) اهميت فراوانی دارد .اگر ارزشی در آنج ا
خل شود ،انعكاس در بازار سرمايه خواهد داشت .در اين كالس ،مفاهيم عمدة مایی شركتها با استفاده از مثاله اي
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كاربردي در ايران و ساير كشورها مورد بررسی قرار میگيرد .بدينترتيب ،مطایب مطروحه فاصلة بين نظري ة م ایی و
عمل و اجرا را پر میكند .اين دوره روي روبها و مفاهيمی تكيه میكند كه مرتبط با مس ا ل م ایی كس بوكارهاي
غيرمایی است .بنابراين ،كالس عمدتاً به حوزة مایی شركتها ( )corporate financeتدصيص دارد .ه د

دوره

عم دادن به درک اين موضوع است ك ه چهگون ه مف اهيم م ایی ش ركتها را در طي ف گس تردهاي از وض عيتهاي
كسبوكار بهكار بگيريم .مثالً ،دانشجو از مفاهيم «استراتژي مایی»« ،بودجة كسبوكار»« ،نظريههاي ساختار س رمايه»
و «ارزشيابی» بهشكلی سيستماتي

و منسجم بايد استفاده كند تا در مواجهه با مسا ل پيچيدة زندگی روزم رة تج اري،

راهحلها را پيدا كند« .افتهها» وسيلهاي براي اين مهم است.
از پارهاي مديران شركتهايی كه افتة آنان در كالس مطرح میشود ني ز دع وب خواه د ش د ت ا در جلس اب ك الس
شركت كنند .دورة شامل بررسی افتههايی با موضوعاب كلی زير است:
 مديريت سرمايه در گردب
 هزينة سرمايه و ساختار سرمايه
 بودجهبندي سرمايهاي
 ارزشيابی شركتها
 تأمين مایی (انتشار اوراق بدهی يا اوراق ح مایی)
 سياست تقسيم سود
 مديريت ريس
 اصول شركتداري ()corporate governance

 .۴ارزیابی
حداقل  15افته در طول  16جلسة كالس مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در پايان هر  5جلسه ،افتههاي مورد بررسی
در جلسههاي قبل ،موضوع آزمون از دانشجويان خواهد بود .بدينترتيب ،دو آزمون ميانتر و ي
تر انجا میشود .در آزمون نهايی ،افتههاي  6جلسة آخر كالس مورد پرسش قرار میگيرد.
مورد مشمول نمره

سهم از نمرة كل

آمادگی و مشارکت در کالس

30%

انجام دو تکلیف در طول ترم

20٪

دو آزمون در طول دوره

25٪

آزمون پایان ترم

25٪
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آزم ون در پاي ان

 .۵ریز نشستهای درس
مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری
جلسة اول

 شركت پوشاك هميار ،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /3-3مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه كنيد و به پرسشهاي پايانی آن پاسخ دهيد.


كتاب :شمارة ( 1ويرايش قديمی) /بدش «سرمايه در گردب»

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


اساليد :مقدمهاي بر امور مایی شركتها ] سايت /اساليدهاي آموزشی /مایی شركتها[



كتاب شمارة  ،6بدش «سرمايه در گردب»

جلسة دوم

 افتة شركت سيستم پيشرو ،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /1-1مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه كنيدو پرسشهاي پايانی افته را مورد بحث قرار دهيد.
برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:



افتة «ساوث ايست مارين» و راهحل پيشنهادي براي آن (افتة شمارة  ،)22كتاب شمارة 4

هزینة سرمایه و ساختار سرمایه
جلسة سوم

 افتة «شركت نايك»  -كتاب شمارة  –5افتة شمارة  /2-4مجري كالس میثم رادپور
افتة «شركت ناي

» را مطایعه فرماييد .موضوع محوري افته به هزينة سرمايه مربوض است .به سئواالب پايان افته پاسخ دهيد.



اساليد :ساختار سرمايه [سايت /اساليدهاي آموزشی /مایی شركتها]



كتاب شمارة  ،2فصل هفدهم ،هزينة سرمايه (كتاب سبز مديريت مایی ،اهر مایی و هزينة سرمايه كه سه فصل از كتاب شمارة  2میباشد،
نيز همين مطایب را پوشش میدهد).

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


فصل هزينة سرمايه در مأخذ شمارة .6



كتاب شمارة  ،8مقایة 1-5

جلسة چهارم

 افتة «شركت بستهبندي جمشيد» ،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /1-3مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه كنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد.



اساليد :ساختار سرمايه ]سايت /اساليدهاي آموزشی /مایی شركتها[

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:



كتاب :شمارة  /6اهر مایی و ساختار سرمايه



اساليد :اوراق بهادار با درآمد ثابت ]سايت /اساليدهاي آموزشی  /مديريت سرمايهگذاري[
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بودجهبندی سرمایهای
جلسة پنجم

 افتة «شركت يورولند فودز  ،» Euroland Foodsكتاب شمارة  ،5افتة  / 8-5مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه كنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :بودجهبندي سرمايهاي [سايت/اساليدهاي آموزشی/مایی شركتها]



كتاب شمارة  ،1ويرايش اول ،سه فصل آخر كتاب

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:



كتاب :شمارة  /9مقایة 1-2

آزمون اول :افتههاي بررسیشده در جلسة اول تا پنجم موضوع اين آزمون است .آنها را بدوانيد و نيز كلية ارجاعاب مربوض به آن افتهها را
بدوانيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتی از  5افتة بررسیشده ،پرسشهايی از فصلها و مطایب ارجاعشده نيز مطرح خواهد شد.

ارزشیابی
جلسة ششم

 افتة «پاالمون كاپيتال پارتنرز» ،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /7-5مجري كالس میثم رادپور
بحث محوري اين افته به ارزبگذاري سها شركتهاي سهامی خاص مربوض میشود.


كتاب شمارة 3

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


فصل مربوض در مرجع شمارة 6

جلسة هفتم

 افتة «شركت كراون در مقابل شركت سيرا» ،كتاب شمارة  ،5افتة  / 7-3مجري كالس سعید اسالمي بیدگلي
افته را مطایعه كنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد



اساليد :ارزشيابی سها ] سايت /اساليدهاي آموزشی  /مديريت سرمايهگذاري[



كتاب شمارة 3

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


فصل مربوطه در مرجع شمارة 6

تأمین مالی
جلسة هشتم

 افتة «شركت اي بِي  ،»eBayكتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /7-4مجري كالس سعید اسالمي بیدگلي
موضوع محوري اين افته در مورد عرضة اویيه سها است.


كتاب :شمارة  /2فصل  20و 21

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


كتاب شمارة  /2فصل 24
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جلسة نهم

 افتة «شركت توسعة فضاهاي ورزشي و تفريحي» ،كتاب شمارة  ،5افتة  / 5-2مجري كالس محمد رضا علوي
افته را مطایعه كنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مایی ]سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مایی[



اساليد :روبهاي نوين تأمين مایی :بازار پول در مقابل بازار سرمايه ] سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مایی[



كتاب :شمارة  /2فصل  16تا 18

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


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



كتاب :شمارة  /8مقایة 3-3

جلسة دهم

 افتة «شركت ارتباطات امسيآي »،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /4-2مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه كنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل كرده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مایی با رويكرد معرفی ريس

] اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مایی[

آزمون دوم :افتههاي بررسیشده در جلسههاي ششم تا دهم موضوع اين آزمون است .آن افتهها و نيز كلية ارجاعاب مربوض به آن افتهها
را بدوانيد .در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتی از  5افتة بررسیشده ،پرسشهايی از فصلها و مطایب ارجاع شده نيز مطرح خواهد شد.
جلسة یازدهم

 افتة «شركت صنايع پتروشيمي زنجان» ،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /7-6مجري كالس محمد رضا مدیري
در مورد اين شركت بورسی ،به سايتهاي مربوض به بورس مراجعه كنيد .صوربهاي مایی اين شركت را در سيستم كدال بدوانيد و حول
دو سؤال اصلی زير آمادة بحث در كالس شويد:



.1

قيمت سها پتروشيمی زنجان را چگونه ارزشيابی میكنيد؟

.2

مهمترين مشكالب پتروشيمی زنجان را چه میدانيد؟

.3

افزايش سرمايه در شركت را چگونه ارزيابی میكنيد؟

اساليد :مدلسازي ريس

مبانی پايه ] سابت /اساليدهاي آموزشی /مهندسی مایی و مديريت ريس

[

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:
اساليد :فرصتهاي اقتصاد ايران [سايت /سمينار و كنفرانسها]

سیاست تقسیم سود
جلسة دوازدهم

 افتة «گينز بورو» ،كتاب شمارة  ،5افتة  /4-3مجري كالس میثم رادپور
محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.
كتاب شمارة  ،2فصل  ،19خط مشی تقسيم سود سها

جلسة سیزدهم

 افتة «شركت باغميشه» ،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة ﴿ 4-4به سامانة كدال بورس مراجعه كنید﴾ /مجري كالس
حسین عبده تبریزي
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افتة «شركت باغ ميشه» را مطایعه فرماييد .اطالعاب الز را از سيستم كدال دريافت كنيد و حول سياست پرداخت سود سها آمادة بحث در
كالس شويد .سئواالب زير را در ذهن داشته باشيد و روي آنها كار كنيد:



.1

مشكل اصلی سالهاي اخير شركت كدا است؟ اين مشكل را شركت چگونه حل كرده است؟

.2

در سالهاي اخير مشكل ركود بدش ساختوساز عمي بوده است .شركت اين مشكل را چگونه پشت سر گذاشته است؟

.3

چه سياست سود سهامی را براي اين شركت پيشنهاد میكنيد؟

كتاب شمارة  ،2فصل  ،19خط مشی تقسيم سود سها

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


فصل سياست پرداخت سود سها در مأخذ شمارة 6

اصول شركتداری
جلسة چهاردهم

 شركت بناندجري ،كتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /10-3مجري كالس حسین عبده تبریزي و میثم رادپور
افته را مطایعه كنيد و به پرسشهاي پايانی آن پاسخ دهيد.
برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


اساليد :شركتداري ]سايت /اساليدهاي آموزشی /مایی شركتها[



اساليد :مسئلة نمايندگی ]سايت /اساليدهاي آموزشی /مایی شركتها[

مدیریت ریسک
جلسة پانزدهم

 افتة «راهآهن  ،»J&Lكتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /9-2مجري كالس میثم رادپور
موضوع محوري اين افته مديريت ريس


و پوشش حجم نوسان قيمت كاالهاي اساسی است.

فصلهاي  1و  2و  3مأخذ  7را مطایعه فرماييد.



اساليد :مدلسازي ريس



اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مایی با رويكرد و معرفی ريس

 :مبانی پايه [سايت ،اساليدهاي آموزشی /مهندسی مایی و مديريت ريس

]

[سايت ،اساليدهاي آموزشی /مهندسی مایی و مديريت ريس

]

جلسة شانزدهم

 افتة «شركت مرتون الكترونيكز ،كتاب شمارة  ،5افتة  /9-1مجري كالس اسالمي بیدگلي


اساليد :پوشش ريس

ارز [سايت ،اساليدهاي آموزشی ،مهندسی مایی و مديريت ريس

] (در دست تهيه)

آزمون پایانی .افتههاي بررسیشده در جلسههاي يازدهم تا آخرين افتة بررسیشده در كالس موضوع اين آزمون است .آنها را بدوانيد
و نيز كلية ارجاعاب مربوض به آن افتهها را بدوانيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتی از افتههاي بررسیشده ،پرسشهايی از فصلها و
مطایب ارجاعشده نيز مطرح خواهد شد.
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منابع و مآخذ:
.1

مديريت مایی / 1وستون ،بريگا  /ترجمة حسين عبده تبريزي (نسدة ويرايششدة كتاب با مشاركت سعيد اسالمی بيدگلی و اباذر سروب)
و نسدة قديمی آن ترجمة حسين عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده.

.2

مديريت مایی  /2وستون ،بريگا  /ترجمة حسين عبده تبريزي و نسدة اویية آن مديريت مایی ،اهر مایی و هزينة سرمايه ،حسين عبده تبريزي.
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زنجيرة خل ارزب /حسين عبده تبريزي و هادي الري

.4

افتههايی در مديريت مایی /حسين عبده تبريزي

.5

افتههايی در مایی شركتها /حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور
Brealey, Richard, Steward C. Myers and Franklin Allen (2016):Principles of Corporate
Finance, 11th international edition, McGraw-Hill.
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اندازهگيري و مديريت ريس
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مجموعه مقاالب مایی و سرمايهگذاري جلد  /1حسين عبده تبريزي
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مجموعه مقاالب مایی و سرمايهگذاري جلد  /2حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور

بازار /حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور
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