
 شريف صنعتي دانشگاه– مالي منتخب مباحث دورة برنامة آموزشي

ـ سال تحصيلي  1390-91ترم دوم

 اول جلسة
 چيست؟ مالي– پايه مفاهيم
2-2و1-1 هاي مقاله/16 شمارة: كتاب•

 Cahpter1: Introduction to Corporate Finance/2 كتاب شمارة•

 Cahpter1: The Firm and the Financial Manager/4 شمارة: كتاب•

 Chapter 1: Finance and the Financial Manager/5 شمارة: كتاب•

 Chapter 1: Finance and the Firm/6 شمارة: كتاب•

]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[؟چيست مالي:اساليد•

]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[ها از منظر مالي شركت داستان مديريت مالي: اساليد•

 دوم جلسة
 مالي بازارهايو ابزارها
2-2،9-1،3-5مقالة/16 شمارة: كتاب•

3-3 مقالة/17 شمارة: كتاب•

و دوم/14 شمارة: كتاب•  فصل اول

 Chapter1: Introduction and Overview of Financial Markets/8: شمارة: كتاب•

 Chapter 1: Financial Markets and Their Products; Chapter 2: Secondary Markets/9 شمارة:كتاب•

 Chapter 1: Introduction to Capital Markets, Consumption and Investment/3 شمارة: كتاب•

]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[ها شركت مالي اموربراي مقدمه:اساليد•

و بازارهايابزار: اساليد• و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[مالي، نهاد ]بازارها

و كنفرانس[ تأمين مالي در فرابورس: اساليد• ]ها سمينارها

 سوم جلسة
 داري شركت اصولو ناظر، مقام گذاران، سرمايه تصميمات
و هاي مالي هدايت ديدگاه شيوه: سوممقالة/11 شمارة:كتاب•  ....ها

 سومفصل/14 شمارة: كتاب•

 Chapter 1: An Overview of Financial Management/1 شمارة: كتاب•

 Chapter5: Regulation/9 شمارة: كتاب•

]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[ داري شركت:اساليد•

]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[ نمايندگي مسألة:اساليد•

 بورسيشركتيك مجمع عمومي: فيلم•

 سازمان اهدافو بورس تاريخچة بخش بهادار، اوراقو بورس سازمان: سايت•

 Corporate Governance، پديا ويكي:تساي•
 about usبخشكل FSA: سايت•



 چهارم جلسة
 ارز بازار:مالي بازارهاي موردكاوي

آن كاركردهايو ارز جهاني بازار مقالة/18 شمارة: كتاب•

 Chapter 9: Foreign Exchange Markets/8 شمارة: كتاب•

 Chapter 10: Foreign Exchange/9 شمارة: كتاب•

و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[آن كاركردهايو ارز بازار:اساليد• )در دست تدوين(]بازارها

و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[گذاري نادرست ارز در ايران قيمت: اساليد• ]بازارها

)forexfactory.comسايتبه شود مراجعه( جهاني ارز بازار: سايت•

و آثار آن بر بازارهاي سرمايه ارزي بحران  اروپا
و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[ بحران منطقة يورو: اساليد• ]بازارها

 پنجم جلسة
س آن رمايةبازار و ابزارهاي مالي  ايران
و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[بازار سرماية ايران: اساليد• ]بازارها

و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[ سرمايه بازار مقابلدر پول بازار: مالي تأمين نوين هاي روش:اساليد• ]بازارها

و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[ گذاري هاي سرمايه صندوق: اساليد• ]بازارها

 سرماية خطرپذير
]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[ خطرپذير سرماية:اساليد•

 ششم جلسة
 گذاري سرمايه داري بانكو تجاري داري بانك
 Chapter 18: Initial Public Offering; Investment Banking and Financial Restructuring/1 شمارة: كتاب•

 Chapter 16: Raising Capital/2 شمارة: كتاب•

و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[ مالي تأميندر سرمايه تأمين هاي شركت نقش:اساليد• ]بازارها

و نقش آن در تعامل با صنعت بانكداري: اساليد• و كنفرانس[ جايگاه بازار سرمايه ]ها سمينارها

و مĤخذ:آزمون اول تا نشست منابع 14 كتاب شمارة به شرح برنامه؛ ششمهاي اول

 هفتم جلسة
اي بندي سرمايه هزينة سرمايه، بودجه

 هزينة سرمايه: فصل هفدهم/13 شمارة: كتاب•

 Chapter 10: Determining the Cost of Capital; Chapters 12and 13: Capital Budgeting/1 شمارة: كتاب•

  Part 4: Capital Budgeting [Chapters 9, 19 & 11] ; Chapter 15: Cost of Capital/2 شمارة:كتاب•

)در دست تدوين(]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[هزينة سرمايه: اساليد•

)در دست تدوين(]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[اي بندي سرمايه بودجه: اساليد•



 هشتمجلسة
 ساختار سرمايه

و بافت سرماية بهينه:هجدهمفصل/13 شمارة: كتاب•  نظرية بافت سرمايه

 Chapter 15: Capital Structure Decisions Part I; Chapter 16: Capital Structure Decisions/1 شمارة: كتاب•

Part II 
 Chapter 17: Financial Leverage and Capital Structure Policy/2 شمارة: كتاب•

 Chapter 15: Capital Structure/1 شمارة: كتاب•

]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[ ساختار سرمايه: اساليد•

 نهم جلسة
 هاي هلدينگ شركت خريد شركت توسط مديران؛؛مالكيت قبضةو ادغام
2-8و1-6هاي مقاله/16 شمارة: كتاب•

  Chapter 26: Mergers, LBOs, Divestitures, and Holding Companies/١٦ شمارة: كتاب•

 Chapter 25: Mergers and Acquisitions/2 شمارة: كتاب•

  Chapter 22: Mergers, Accusations, and Corporate Control/2 شمارة: كتاب•

]ها مالي شركت/ اساليدهاي آموزشي[ساختار تجديدو مالكيت قبضة:اساليد•

و كنفرانس[ تهديدها–ها هاي هلدينگ در اقتصاد ايران، فرصت شركت: اساليد• ]ها سمينارها

 دهمجلسة
آنو ريشه 2007-8بحران مالي  هاي

و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[آن هاي ريشهو المللي بين مالي بحران:اساليد• ]بازارها

و نهادهاي مالي/ اساليدهاي آموزشي[ اعتبار دون هاي وام بحران: اساليد• ]بازارها

 http://www.cashmone.com/economic-financial-crisis-2008-causes: سايت•

 ازدهميجلسة
 رفتاريمالي

 كل كتاب/10 شمارة:كتاب•

]مالي رفتاري/ اساليدهاي آموزشي[ رفتاري مالي معرفي:اساليد•

و جمع  هاي قبلي بندي نشست مرور

و مĤخذ:)ترم ميان( آزمون دوم 13 شمارة به شرح برنامه؛ كتاب ازدهميتا هفتمهاي نشستمنابع

 دهمدواز جلسة
 ماليدر رياضيات
و مديريت ريسك/ اساليدهاي آموزشي[ بال كميتةو اعتباري ريسك:اساليد• ]مهندسي مالي

 شولز-بلك فرمول:فيلم•

 سيزدهم جلسة
و مقدمات-هاي مالي ريسك  مفاهيم
 كليات ريسك: فصل اول/19 شمارة: كتاب•

 هاي بخش دوم مقاله/17 شمارة: كتاب•

و مديريت ريسك/ اساليدهاي آموزشي[ ريسك:اساليد• ]مهندسي مالي



 جلسة چهاردهم
 مالي اشخاص حقيقي

و كنفرانس[مالي اشخاص حقيقي: اساليد• ]ها سمينارها

[2(مالي اشخاص حقيقي• (گذاري سرمايه/اساليدهاي آموزشي) )در دست تدوين]

 پانزدهم جلسة
 در گردش مديريت سرمايه

(ها مالي شركت/اساليدهاي آموزشي[مديريت سرمايه در گردش: اساليد• )در دست تدوين]

12هاي مربوط از كتاب شمارة فصل•

 قبلي هاي نشست بندي جمعو مرور

و مĤخذ:)آزمون پاياني( آزمون سوم 15 شمارة كتاب؛ به شرح برنامه پانزدهمتا دوازدهمهاي نشستمنابع

:ها كتاب
1. Brigham, U. F., Daves, Ph. R., Intermediate Financial Management 
2. Ross. S. A., Westerfield, R. W. & Jordan. B. D., Fundamentals of corporate finance 
3. Copeland, Th. E., Weston, J. Fred., Shastri, K., Financial Theory and Corporate Policy 
4. Brealy, R. A., Myera, S. C., Marcus, A. J., Fundamentals of Corporate Finance 
5. Brealy, R. A., Myera, S. C., Principles of Corporate Finance 
6. Gallagher, T. J., Andrew, J. D., Financial management: principles and practice 
7. Fabbozi, F., Ferri, M. and Modigliani, F. Foundations of Financial Market & Institutions 
8. Saunders, A., Cornett, M., Financial Markets and Institutions: a modern perspective. 
9. McInish, T. H., Capital Markets: A Global Perspective 

 سازان الدين شمسو هستي چيت غالمرضا اسالمي بيدگلي، شهاب دكتر:ترجمة/ رابرت هاگن/ هاي مالي نوين نظريه.10

 جهانخاني علي دكتر/سرمايه بازار مقاالت مجموعه:كتاب.11

 ترجمة حسين عبده تبريزي/ بريگام،وستون/1مالي مديريت.12

 تبريزيترجمة حسين عبده/ وستون، بريگام/2مديريت مالي.13

 ترجمة حسين عبده تبريزي/ موديلياني فري، فبوزي،/مالي نهادهايو بازارها مباني.14

و بازده.15  ترجمة حسين عبده تبريزي/ ريچارد بريلي/ خطر

 حسين عبده تبريزي/1 جلد گذاري سرمايةو مالي مقاالت مجموعة.16

و ميثم/2جلد گذاري سرمايةو مالي مقاالت مجموعة.17  رادپورحسين عبده تبريزي

و سرمايه.18 و ميثم رادپور/3گذاري جلد مجموعة مقاالت مالي )در دست انتشار( حسين عبده تبريزي

و مديريت ريسك بازار اندازه.19 و ميثم رادپور/ گيري  حسين عبده تبريزي

و سرمايه.20 و عبداهللا كوثري/ گذاري فرهنگ اصطالحات مالي  غالمرضا نظربلند، حسين عبده تبريزي


