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سايت آموزشي

 .۲پیشنیازهای درس
از دانشجويان اين دوره انتظار ميرود درک مقدماتي نسبت به مفاهيم و مدلهاي پاية ماایي شارکتهاا داشاته باشاند ،و بتوانناد
صورتهاي ماایي را بووانناد پاي

نيااز حواور در ايان کاالس آن اسات کاه دانشاجويان حاداسل يا

درس ماایي ياا

حسابداري را در ترمهاي سبل و يا در کارشناسي گذرانده باشند از آنجا که درس در بستر افتههاي مایي و با ارائة موارد
و رويدادهاي واسعي در بنگاهها ارائه ميشود ،از دانشجويان کالس توسع ميرود که افتاههاا را سبال از شارور هار جلساه
خوانده باشند براي تحليل افتهها ،به راهنماي مقایة اول با عنوان «افتهکاوي در ماديريت ماایي» در کتاا مأخاذ  4انتهااي ايان
طرح درس مراجعه فرماييد اين کتا در جلسة اول کالس در اختيار شما سرار ميگيارد بهتار اسات دانشاجويان نوسات در
گروههاي کوچ

تر ،افتهها ) (casesرا بووانند و با جمعبندي در مورد راهحلها در کالس شارکت کنناد مشاارکت

فعال در مباحثي که در نشستهاي کالس مطرح ميشود ،ضرورت دارد
دانشجويان کارشناسي ارشد دانشاکدة حساابداري و ماديريت دانشاگاه مواطباان اصالي ايان درس مايباشاند ،هرچناد
دانشجويان ميهمان از ساير دانشگاههاي کشور نيز در کالس پذيرفته ميشوند

 .۳شرح درس و نحوة برگزاری كالسها
اياان روزهااا در کشااور مااا ضااعط جاادي مربااوی بااه وضااعيت مااایي بنگاااههااا در بوا
فارغ ایتحتيالن گراي

واسعااي استتاااد اساات بااي تاار

به کار در نهادهاي مایي و بازار سرمايه دارند ،در حایي که ارزش در بو

واسعي خلق ميشاود

و درس مایي شرکتها (يعني بحث مایي در شرکتهاي غيرمایي) اهميت فراواني دارد اگر ارزشي در آنجا خلق شود،
انعکاس در بازار سرمايه خواهد داشت در اين کالس ،مفاهيم عمدة مایي شرکتها با استفاده از مثالهااي کااربردي در
ايران و ساير کشورها مورد بررسي سرار ميگيرد بدينترتيب ،مطایب مطروحه فاصلة بين نظرية مایي و عمل و اجرا را پر
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ميکند اين دوره روي روشها و مفاهيمي تکيه مي کناد کاه مارتبا باا مساائل ماایي کسابوکارهااي غيرماایي اسات
بنابراين ،کالس عمدتاً روي حوزة ماایي شارکتهاا ( )corporate financeتمرکاز دارد هاد

دوره عماقدادن باه

درک اين موضور است که چهگونه مفاهيم مایي شرکتها را در طيط گستردهاي از وضعيتهااي کسابوکاار باهکاار
بگيريم مثالً ،دانشجو از مفاهيم «سياست مایي»« ،بودجة کسبوکار»« ،نظريههاي ساختار سرمايه» و «ارزشيابي» باهشاکلي
سيستماتي

و منسجم بايد استفاده کند تا در مواجهه با مسائل پيچيدة زندگي روزمارة تجااري ،راهحالهاا را پيادا کناد

«افتهها» وسيلهاي براي اين مهم است
از پارهاي مديران شرکتهايي که افتة آنان در کالس مطارح مايشاود نياز دعاوت خواهاد شاد تاا در جلساات کاالس
شرکت کنند دورة شامل بررسي افتههايي با موضوعات کلي زير است:
 تحليل مایي و پي بيني
 بودجهبندي سرمايهاي
 برآورد هزينة سرمايه
 تحليل ساختار سرمايه
 سياست تقسيم سود
 ارزشيابي شرکتها
 تحليل تاکتي

هاي مایي

 اصول شرکتداري

 .۴ارزیابی
حداسل  15افته در طول  16جلسة کالس مورد بررسي سرار خواهد گرفات در پاياان هار  5جلساه ،افتاههااي ماورد بررساي در
جلسههاي سبل ،موضور آزمون از دانشجويان خواهد بود بدينترتيب ،دو آزمون ميانتارم و يا
ميشود در آزمون نهايي ،افتههاي  6جلسة آخر کالس مورد پرس

آزماون در پاياام تارم انجاام

سارار مايگيارد آزماون منحتاراً از مطایاب مانعک

در

اُفتهها ،اساليدها و فتلهاي کتا هايي برگرفته ميشود که مشوتاً در اين برنامه از آنها ياد شاده هاد آن اسات کاه ايان
مطایب را خوانده و دريافته باشيد آزمونها کتا باز است و دانشجو ميتواند تمام يادداشتها و نوشتههااي خاود را در جلساة
آزمون همراه داشته باشد استفاده از ماشينحسا نيز هنگام شرکت در آزمون بالاشکال است

سهم از نمرة کل

مورد مشمول نمره

آمادگي (آزمونهاي کوتاه) و مشارکت در کالس

%20

انجام دو تکليط هفتگي در طول ترم

٪15

دو آزمون در طول ترم

%40

آزمون پايانترم

%25
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 .۵ریز نشستهای درس
جلسة اول

 معرفی دانش مالی
موضوع محوری :آشنایی با مالی شرکتها /مجری کالس :حسین عبده تبریزی

 اساليد« :مروري بر دان

مایي» [سایت /اسالیدهای آموزشی /مالی شرکتها]

 اساليد« :داستان مديريت مایي» [سایت /اسالیدهای آموزشی /مالی شرکتها]

 اساليد« :مقدمهاي بر امور مایي شرکتها؛ بازارهاي مایي و رسایت مدير مایي» [سايت /اساليدهاي آموزشي /مایي
شرکتها]
 کتا  :شمارة  ،1فتل اول
 کتا  :شمارة  ،9فتل اول و دوم

تحلیل مالی و پیشبینی
جلسة دوم

 افتة «شرکت بادیشاپ اینترنشنال پیالسی»
موضوع محوری :مقدمهای بر پیشبینی /مرجع افته[ :سایت /افتههای آموزشی /مالی شرکتها] /مجری کالس :حسین عبده تبریزی

 کتا  :شمارة  ،1فتل دوم ،سوم و چهارم
 کتا  :شمارة  ،9فتل پنجم و ششم
جلسة سوم

 افتة «شرکت پوشاك هميار»
موضوع محوری :تحلیل دادههای مالی /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  /3-3مجری کالس :حسین عبده تبریزی
 اساليد« :تأمين مایي سرمايه در گردش بنگاههاي استتادي» [سایت/اسالیدهای آموزشی /مالی شرکتها]

 کتا  :شمارة  ،1فتل چهارم و ششم
 کتا  :شمارة  ،9فتل ششم و هفتم

بودجهبندی سرمایهای
جلسة چهارم

 افتة «لباسشویی خرم»
موضوع محوری :مقدمهای بر بودجهبندی سرمایهای /مرجع افته :کتاب شمارة  ،4افتة  /31مجری کالس :حسین عبده تبریزی

 اساليد« :بودجهبندي سرمايهاي» [سايت /اساليدهاي آموزشي /مایي شرکتها]
 کتا  :شمارة  ،1فتل نهم و دهم
 کتا  :شمارة  ،10فتل دوازدهم و سيزدهم
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جلسة پنجم

 افتة «شرکت یورولند فودز»
موضوع محوری :جیرهبندی سرمایهای /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  /8-5مجری کالس :حسین عبده تبریزی

 کتا  :شمارة  ،1فتل يازدهم
 کتا  :شمارة  ،10فتل چهاردهم
آزمون اول :افتههاي بررسيشده در جلسة اول تا پنجم موضور اين آزمون است آنها و نيز کلية ارجاعات مربوی به آن افتهها را بووانيد در
اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتي از افتههاي بررسيشده ،پرس هايي از فتلها و مطایب ارجارشده در  5جلسه نيز مطرح خواهد شد

برآورد هزینة سرمایه
جلسة ششم

 افتة «شرکت نایك»
موضوع محوری :هزینة سرمایة شرکت /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  /2-4مجری کالس میثم رادپور

 اساليد :ساختار سرمايه [سايت /اساليدهاي آموزشي /مایي شرکتها
 کتا  :شمارة  ،2فتل شانزدهم ،هفدهم و هجدهم
جلسة هفتم

 افتة «بوئينگ »7E7
موضوع محوری :ریسک ـ بازده مختص به پروژه /مرجع افته[ :سایت /افتههای آموزشی /مالی شرکتها] مجری کالس :میثم رادپور





اساليد :ساختار سرمايه [سايت /اساليدهاي آموزشي /مایي شرکتها]

کتا  :شمارة  ،2فتل هفدهم،
کتا  :شمارة  ،11همة فتلها

تحلیل ساختار سرمایه
جلسة هشتم

 افتة «شرکت ارتباطات امسیآی»
موضوع محوری :تجدید ساختار اهرم /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /4-2مجری کالس :حسین عبده تبریزی



کتا  :شمارة  ،2فتل هيجدهم

جلسة نهم

 افتة «کاليفرنيا پيتزا کيچن»
موضوع محوری :اهرم بهینه /مرجع افته[ :سایت /افتههای آموزشی /مالی شرکتها] /مجری کالس :میثم رادپور



اساليد :ساختار سرمايه [سايت /اساليدهاي آموزشي /مایي شرکتها]
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 کتا شمارة  ،2فتل هفدهم

سیاست تقسیم سود
جلسة دهم

 افتة «گينز بورو»،
موضوع محوری :تصمیمگیری راجع به تقسیم سود /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  /4-3مجری کالس میثم رادپور

 کتا  :شمارة  ،2فتل نوزدهم

آزمون دوم :افتههاي بررسيشده در جلسههاي ششم تا دهم موضور اين آزمون است آن افتهها و نيز کلية ارجاعات مربوی به آن افتهها را
بووانيد در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتي از  5افتة بررسيشده ،پرس هايي از فتلها و مطایب ارجارشده نيز مطرح خواهد شد

ارزشیابی
جلسة یازدهم

 افتة «شرکت ای بِی ،»eBay
موضوع محوری :ارزشیابی عرضة اولیة عمومی  / IPOمرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  /7-4مجری کالس :سعید اسالمی بیدگلی


کتا  :شمارة  ،3همة فتلها

جلسة دوازدهم

 افتة «پاالمون کاپيتال پارتنرز»
موضوع محوری :ارزشیابی شرکت سهامی خاص /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /7-5مجری کالس میثم رادپور

 کتا  :شمارة  /2فتل بيستم و بيستويکم
 کتا شمارة  ،3همة فتلها

تحلیل تاكتیکهای مالی :تأمین مالی و مدیریت ریسک
جلسة سیزدهم

 افتة «شرکت صنایع پتروشيمی زنجان»
موضوع محوری :تأمین مالی افزایش سرمایه /مرجع افته[ :سایت /افتههای آموزشی /مالی شرکتها] /مجری کالس :وحید مدیری

 کتا  :شمارة  ،2فتل بيستم و بيستويکم

جلسة چهاردهم

 افتة «پروژة ملنيوم»
موضوع محوری :تأمین مالی پروژههای ساختمانی /مرجع افته[ :سایت /افتههای آموزشی /مالی شرکتها] /مجری کالس :محمدرضا علوی
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 کتا  :شمارة  ،7مقایة 3-3
 کتا  :شمارة  8مقایة 5-6

جلسة پانزدهم

 افتة «راهآهن »J&L
موضوع محوری :مدیریت ریسک و پوشش ریسک کاالهای اساسی /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /9-2مجری کالس :میثم رادپور

 اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مایي با رويکرد و معرفي ريس

[سايت /اساليدهاي آموزشي /مهندسي مایي و مديريت ريس

]

 کتا  :شمارة  ،6فتلهاي اول ،دوم و سوم

اصول شركتداری
جلسة شانزدهم

 شرکت بناندجری
موضوع محوری :خلق ارزش و شرکتداری /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  /10-3مجری کالس :حسین عبده تبریزی و میثم رادپور

 اساليد:

شرکتداري يا حاکميت شرکتي ]سايت /اساليدهاي آموزشي /مایي شرکتها[

آزمون پایانی افتههاي بررسيشده در جلسههاي يازدهم تا شانزدهم موضور اين آزمون است آن افتهها و نيز کلية ارجاعات مربوی به آن
افتهها را بووانيد در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتي از ش

افتة بررسيشده ،پرس هايي از فتلها و مطایب ارجارشده نيز مطرح خواهد

شد
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