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سايتهاي آموزشی

 .۲شرح درس و هدف از ارائة آن
تمرکز اين درس بر مباحث مالی است؛ موضوع کالس طرح مباحثی از اقتصاد مالی و باالخص مالی شرکتهاست .تالش
آن است که دانشجويانِ دورة  MBAبا نحوة ادارة مالی شرکتهاي سهامی آشنا شوند ،و نقش مهم اين حوزه از علم را
در عملكرد کارآمد کسبوکارها دريابند .فرابگيرند که دانش «مالی» ضرورتی اجتنابناپذير براي مديران ارشد هر
حوزهاي از سازمانهاست.
از آنجا که تسلط دانشجوي مديريت به مباحث مالی نيازمند درک ايدهها ،مفاهيم ،و برخی نظريههاي توضيحدهندة
متغيرهاي کالن اقتصاد است تا وي بتواند با ابزارها ،نهادها ،و سازوکارهاي بازارهاي مالی مدرن آشنا شود سه کالس در
اين دوره به شرح مباحث پول ،سياست پولی ،سياست بودجهاي و کارکردهاي بانک مرکزي اختصاص دارد .دوره به
بررسی ويژگیهاي فضاي اقتصاد کالنی میپردازد که در آن نهادهاي مالی فعاليت میکنند .قصد آن است که دانشجو
تفاوت بين ابزارها ،تفاوت بين نهادها و کارکرد اين ابزارها و نهادها را در بازارهاي مالی تحت شرايط اقتصاد کالن ايران
بشناسند .پس اين دوره به بررسی واسطههاي مالی ،ابزارهاي مالی ،و بازارهاي مالی مختلف نيز میپردازد؛ بازارهايی که در
آنها نهادهاي اعتباري در کنار نهادهاي بازار سرمايه فعاليت میکنند.
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در اين کالس ،مفاهيم عمدة مالی شرکتها با استفاده از مثالهاي کاربردي در ايران و سااير کشاورها ماورد بررسای
قرار میگيرد .بدينترتيب ،مطالب مطروحه فاصلة بين نظرية مالی و عمل و اجرا را پر میکند .اين دوره روي روشها
و مفاهيمی تكيه میکند که مرتبط با مسائل مالی کسبوکارهاي غيرمالی است .بنابراين ،کالس عمدتاً به حوزة ماالی
شرکتها ( )corporate financeتخصيص دارد.
هدف دوره عمقدادن به درک اين موضوع است کاه هاهگوناه مفااهيم ماالی شارکتهاا را در طياف گساتردهاي از
وضعيتهاي کسبوکار بهکار بگيريم .مثالً ،دانشجو از مفاهيم «استراتژي مالی»« ،بودجاة کسابوکاار»« ،نظرياههااي
ساختار سرمايه» و «ارزشيابی» به شكلی سيستماتيک و منسجم بايد استفاده کند تا در مواجهه با مسائل پيچيادة زنادگی
روزمرة تجاري ،راهحلها را پيدا کند .معدود افتههايی که در اين کالس ارائه مایشاود ،وسايلهاي باراي پيشابرد ايان
هدف است .عناوينی هون «پول و سياست هاي پولی« »،تورم و سياستهااي بودجاهاي« »،ابزارهاا و نهادهااي ماالی»،
«مديريت سرمايه در گردش« »،هزينة سرمايه و سااختار سارمايه« »،بودجاهبنادي سارمايهاي« »،ارزشايابی شارکتهاا»،
«تأمين مالی »،و «سياست تقسيم سود» در اين دوره تدريس خواهد شد.
هدف آن است که در پايان دوره مشارکتکنندگان در کالس با مبانی اقتصاد نظري و مهمتر از آن با مهمترين عناوين
مالی براي شرکتهاي غيرمالی آشنا شوند .از محيط مالی کشور و تا حدي از محيط مالی بينالمللی سردرآورند تا بتوانند
پاسخگوي هالشهاي سرمايهگذاري و تأمين مالی در کسبوکارهايی باشند که در آنجا کار میکنند .طی اين دوره
فرصتی فراهم میشود تا دانشجويان با دانش و مهارتهاي کسبشده و با فهم پيچيدگی مباحث مالی بتوانند مشكالت
عمومی سرمايهگذاري و تأمين مالی کسبوکارهاي ايرانی را بهتر بشناسند.

 .۳نحوة برگزاري كالسها
کالس ها به شكل ترکيبی از ارائة سخنرانی و تحليل افتهها برگزار خواهد شد .سخنران اصلی طبعاً مدرس اصلی
کالس است ،اما براي ايجاد تنوع و برخورداري از ديدگاههاي مختلف ،مدرس اصلی از ساير استادان نيز براي ارائة
مطالب دعوت به عمل خواهد آورد .ارائة پارهاي از فيلمهاي آموزشی نيز در کالس انتظار میرود .کلية مطالب
آموزشی اعم از فصل هاي کتاب و يا مقاالتی که بايد خوانده شود و نيز اساليدهاي درس کالً در اختيار دانشجويان
قرار میگيرد .نيازي نيست که دانشجو کتابی خريداري کند يا به دنبال مطالبی باشد .دستياران کالس کمک خواهند
کرد که کلية مطالب در دسترس دانشجويان باشد.
از دانشجويان انتظار میرود که در بحثهاي کالس مشارکت کنند .همهنين از دانشجويان کالس توقا مایرود کاه
در هند کالسی که افته آموزشی) (casesتحليل میشود ،قبل از شروع هر جلسه ،افتاه را خواناده باشاند .بهتار اسات
دانشجويان قبل از حضور در کالس ،در گروههاي کوهکتر ،افتهها را بخوانند و با جم بندي در مورد راهحلهاا در
کالس شرکت کنند.
بخش قابلمالحظه اي از نمارة کاالس باه مشاارکت فعاال در کاالس اختصااص دارد .قبال از آغااز جلساات رسامی
کالس ،مدرس با دانشجويان نشستی کوتاه خواهد داشت تا ساختار اين برنامة درسی را توضيح دهد.
دانشجويان کارشناسی ارشد دانشكدة مديريت دانشگاه تهران مخاطبان اصلی اين درس میباشاند ،هرهناد دو ياا ساه
دانشجوي ميهمان نيز از ساير دانشگاههاي کشور به کالس پذيرفته میشوند.
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 .۴پیشنیازهاي درس
پيشنياز حضور در اين کالس آن است که دانشجويان حداقل يک درس ماالی ياا حساابداري را در تارمهااي قبال و ياا در
دورة کارشناسی خود گذرانده باشند .از دانشاجويان ايان دوره انتظاار مایرود درک اولياهاي از کلياات اقتصااد کاالن
داشته باشند و مفاهيم پاية خلق پول و شكلگيري تورم را بشناسند .همهنين ،آشنايی با مفاهيم پاية مالی مانند ارزش
زمانی پول و ريسک و بازده به درک آن مطالبی کمک میرساند که در کالس ارائه میشود .،براي تحليل افتهها ،باه
راهنماي مقالة اول با عنوان «افتهکاوي در مالی شرکتها» در کتاب معرفایشاده در ساايت آموزشای مراجعاه فرمايياد .ايان
کتاب (منب شمارة  ۴در انتهاي اين طرح درس) در جلسة اول کالس در اختيار شما قرار میگيرد.
داشتن پيشينة اجرايی و کار در بازارهاي مالی براي دانشجويان حاضر در اين دوره ضروري نيست .طبعاً از
دانشجويانی که سابقة کار در نهادهاي مالی دارند سطح مشارکت در کالس باالتري انتظار میرود و اين عده از
مطالبی هم که در دوره ارائه میشود ،بيشتر بهره خواهند برد.

 .۵ارزیابی
مشارکت فعال در مباحثی که در نشستهاي کالس مطرح میشود ،ضرورت دارد .حداقل  1۵ساخنرانی و جلساة تحليال
افته در طول  1۶جلسة کالس خواهيم داشت .در پايان هر  ۵جلسه ،مباحث مورد بررسی در جلسههاي قبال ،موضاوع
آزمون از دانشجويان خواهد بود .بدينترتيب ،دو آزمون مياانتارم و ياک آزماون در پاياان تارم انجاام مایشاود .در
آزمون نهايی ،مباحث  ۶جلسة آخر کالس مورد پرسش قرار میگيرد.
مورد مشمول نمره

سهم از نمرة كل

آمادگی و مشارکت در کالس

3۰٪

انجام دو تکلیف در طول ترم

2۰٪

دو آزمون در طول دوره

2۵٪

آزمون پایان ترم

2۵٪
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 .۶ریز نشستهاي درس
جلسة اول

پول ،تورم و اهمیت سیاست پولی در كاركرد بازارهاي مالی
 اساليدهاي جلسة اول [سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی]
 مرج شمارة  ،1فصل ( 3نقش دولت در بازار مالی)

 مرج شمارة  ،2فصل ( 11سطح و ساختار نرخهاي بهره) و فصل ( 12ساختار زمانی نرخهاي بهره)
 مرج شمارة  ،۴مقالة دکتر زنوز و مقالة دکتر طبيبيان

 مرج شمارة  ،۵سخنرانی دکتر طبيبيان و سخنرانی دکتر صمدي (متن همة مقالهها متعاقباً تهيه و در
اختيار دانشجويان قرار میگيرد)
جلسة دوم

«مالی» چه میگوید و مباحث «مالی شركتها» كدام است؟
 اساليدهاي جلسة دوم [سايت/اساليدهاي آموزشی/مالی شرکتی]
 مرج شمارة  ،2فصل  ،1۰تا صفحة ( 33ويژگی دارايیهاي مالی)
 مرج شمارة  ،3دو مقالة فصل مقدماتی (مالی هيست؟)
جلسة سوم

شركت پوشاك همیار ،مرجع شمارة  ،۱۱افتة شمارة  /۳-۳مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطالعه کنيد و به پرسشهاي پايانی آن پاسخ دهيد.
 مرج شمارة  ،۶بخش «سرمايه در گردش»

جلسة چهارم

مقدمهاي بر ابزارها و نهادهاي بازار سرمایه
 اساليدهاي جلسة ههارم [سايت/اساليدهاي آموزشی/مالی شرکتی]

 مرج شمارة  ،1فصل  1و ( 2مقدمه و واسطههاي مالی و نوآوريهاي مالی)
 مرج شمارة  ،2فصل  ،1۰تا صفحة ( 33ويژگی دارايیهاي مالی)
 مرج شمارة  3سه مقالة فصل اول
جلسة پنجم

نهادهاي سپردهپذیر ،عملکرد نظام بانکی ،و سیاستهاي پولی
 اساليدهاي جلسة پنجم [سايت/اساليدهاي آموزشی/مالی شرکتی]
 مرج شمارة  ،1فصل ( ۴نهادهاي سپردهپذير ،فعاليتها و ويژگیها)
 مرج شمارة  ،1فصل ( ۶سياست پولی)

 مرج شمارة  ،۴سخنرانی دکتر سرزعيم
 مرج شمارة  ،۵مقالة دکتر قبادي و مقالة دکتر دروديان

۴

آزمون اول :افته و مطالب بررسیشده در جلسة اول تا پنجم موضوع اين آزمون است .آنها را بخوانيد و نيز کلية ارجاعات مربوط به آن
کالسها را بخوانيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتی از ارائههاي  ۵کالس ،پرسشهايی از فصلها و مطالب ارجاعشده نيز مطرح خواهد
شد.
جلسة ششم

ابزارها و بازارهاي اوراق با درآمد ثابت
 اساليدهاي جلسة ششم [سايت /اساليدهاي آموزشی /مالی شرکتی]
 مرج شمارة  ،2فصل ( 1۶بازار اوراق خزانه و اوراق بنگاههاي دولتی) و فصل ( 1۷اوراق بهادار
شهرداريها)

 مرج شمارة  ،3فصل ( 2بازار اوراق با درآمد ثابت) ،فصل ( ۵اعتبارسنجی ناشران)
جلسة هفتم

افتة «شركت یورولند فودز  ،» Euroland Foodsمرجع شمارة  ،۱۱افتة  / ۸-۵مجري كالس
حسین عبده تبریزي
افته را مطالعه کنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.
 اساليد بودجهبندي سرمايهاي [سايت/اساليدهاي آموزشی/مالی شرکتها]
 مرج شمارة  ،۶سه فصل آخر کتاب
جلسة هشتم

مدیریت و تأمین مالی پروژههاي سرمایهگذاري
 اساليدهاي جلسة هشتم [سايت /اساليدهاي آموزشی /مالی شرکتی]
 مرج شمارة  ،۷فصلهاي بودجهبندي سرمايه
 مرج شمارة  ،۸فصل
جلسة نهم

تأمین مالی :ضرورتها و روشها
 اساليدهاي جلسة هشتم [سايت /اساليدهاي آموزشی /مالی شرکتی]
 مرج شمارة  ،1فصل ( ۸شرکتهاي سرمايهگذاري)
 مرج شمارة  ،۴سخنرانی دکتر هامونی

 مرج شمارة  ،۴سخنرانی خانم رمضانيان و سخنرانی دکتر خواجه نصيري
 مرج شمارة  ،۵مقالة دکتر الريجانی
جلسة دهم

افتة «شركت نایك»  -كتاب شمارة  –۵افتة شمارة  /۲-۴مجري كالس حسین عبده تبریزي
افتة «شرکت نايک» را مطالعه فرماييد .موضوع محوري افته به هزينة سرمايه مربوط است .به سئواالت پايان
افته پاسخ دهيد.

 اساليد :ساختار سرمايه [سايت /اساليدهاي آموزشی /مالی شرکتها]

۵

 مرج شمارة  ،۸فصل هفدهم ،هزينة سرمايه
 ساختار سرماية شرکتهاي بازار سرماية ايران؛ خالصة يک پاياننامه
آزمون دوم :افته و مطالب بررسیشده در جلسة ششم تا دهم موضوع اين آزمون است .آنها را بخوانيد و نيز کلية ارجاعات مربوط به آن
کالسها را بخوانيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتی از ارائههاي  ۵کالس ،پرسشهايی از فصلها و مطالب ارجاعشده نيز مطرح خواهد
شد.
جلسة یازدهم

مدیریت هزینه ،ضرورت پیشبینی و كنترلهاي بودجهاي
 اساليدهاي جلسة يازدهم [سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی]
 مرج شمارة  ،۶ويراست قديم ،فصلهاي  ۴و۵

 مرج شمارة  ،۷ويراست جديد ،فصلهاي بخش دوم (محيط مالی)
جلسة دوازدهم

قیمتگذاري داراییهاي مالی و مدلهاي قیمتگذاري داراییها
 اساليدهاي جلسة دوازدهم [سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی]
 مرج شمارة  ،۹زنجيرة خلق ارزش

 مرج شمارة  ،۹بخش دوم کتاب ارزشيابی
جلسة سیزدهم

افتة «شركت كراون در مقابل شركت سیرا» ،كتاب شمارة  ،۱۱افتة  / ۷-۳مجري كالس سعید
اسالمی بیدگلی
افته را مطالعه کنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.

 اساليد :ارزشيابی سهام ] سايت /اساليدهاي آموزشی  /مديريت سرمايهگذاري[
 کتاب شمارة ( 3مقالة اول فصل هفتم از کتاب دوم)
 مرج شمارة  :۴دو ويدئوي مربوط به ارزشيابی

جلسة چهاردهم

افتة «شركت اي بِی  ،»eBayكتاب شمارة  ،۱۱افتة شمارة ۷-۴
موضوع محوري اين افته در مورد عرضة اوليه سهام است.

 مرج شمارة  /۸فصل  21و 2۴

 مرج شمارة  :۴يک ويدئو مربوط به عرضة اوليه سهام
جلسة پانزدهم

افتة «شركت ارتباطات امسیآي »،كتاب شمارة  ،۱۱افتة شمارة ۴-۲
افته را مطالعه کنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.

 اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مالی با رويكرد معرفی ريسک ] اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي
مالی[

۶

جلسة شانزدهم

افتة «گینز بورو» ،كتاب شمارة  ،۵افتة ۴-۳
محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.
 مرج شمارة  ،۸فصل  ،1۹خطمشی تقسيم سود سهام
آزمون پایانی .افتههاي بررسیشده در جلسههاي يازدهم تا آخرين افتة بررسیشده در کالس موضوع اين آزمون است .آنها را بخوانيد
و نيز کلية ارجاعات مربوط به آن افتهها را بخوانيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتی از شش افتة بررسیشده ،پرسشهايی از فصلها و
مطالب ارجاعشده نيز مطرح خواهد شد.

 .۷منابع و مآخذ
.1

مبانی بازارها و نهادهاي مالی ،جلد اول.

.2

مبانی بازارها و نهادهاي مالی ،جلد دوم.

.3

کتاب بازار دارايیها در دهة  ۹۰شمسی ،دفتر اول :بازار اوراق بهادار ،حسين عبده تبريزي

.۴

ويديوهاي درس.

.۵

مقالههاي درس.

.۶

مديريت مالی  / 1وستون ،بريگام /نسخة قديمی ،ترجمة حسين عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده.

.۷

مديريت مالی  / 1وستون ،بريگام /ترجمة حسين عبده تبريزي (نسخة ويرايششدة کتاب با مشارکت سعيد اسالمی بيدگلی و اباذر سروش،
جلدهاي  1و.)2

.۸

مديريت مالی  /2وستون ،بريگام /ترجمة حسين عبده تبريزي و نسخة اولية آن مديريت مالی ،اهرم مالی و هزينة سرمايه ،حسين عبده تبريزي.

.۹

کتاب زنجيرة خلق ارزش و کتاب ارزشيابی ،اندازهگيري و مديريت ارزش شرکتها /حسين عبده تبريزي و هادي الري

 .1۰افتههايی در مديريت مالی /حسين عبده تبريزي
 .11افتههايی در مالی شرکتها /حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور

۷

