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 .۲پیشنیازهای درس
از دانشجويان اين كالس انتظار نميرود چندان با مفاهيم و نظريههاي پاية مالي شركتها آشنا باشنند .البتنه ،گذرانندن حندا ل
يک درس حسابداري در ترمهاي بل و يا در دورة كارشناسي ،حضور در اين كالس را پربارتر ميكند .دانشجو ميبايد
حدا ل با تعريفها ،اصطالحها و عنوانهاي صورتهاي مالي آشنا باشند .مدرسنان بحنم منالي را بنا مفناهيم پاينه شنرو
خواهند كرد و با ارائة افتههاي مالي تقويت خواهند كرد .براي تحليل افتنههنا ،بنه راهنمناي مقالنة اول بنا عننوان «افتنهكناوي در
مديريت مالي» در كتاب مأخذ  4انتهاي اين طرح درس مراجعه فرماييد .اين كتاب (منبع شنمارة  4در انتهناي اينن طنرح درس)
در جلسة اول كالس در اختيار شما رار ميگيرد.
از دانشجويان كالس تو ع منيرود افتنه را بنل از شنرو هنر جلسنه خواننده باشنند .بهتنر اسنت دانشنجويان ن سنت در
گروههاي كوچکتر ،افتهها ) (casesرا ب وانند و با جمعبندي در مورد راهحلها در كالس شنركت كننند .مشناركت
فعال دانشجويان در مباحثي كه در نشستهاي كالس مطرح ميشود ،ضرورت دارد .از پارهاي مديران شركتهايي كنه
افتة آنان در كالس مطرح ميشود نيز دعوت خواهد شد تا در جلسات كالس شركت كنند.
دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكدة مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه م اطبان اصلي اين درس ميباشنند ،هرچنند
دانشجويان ميهمان از ساير دانشگاههاي كشور نيز در كالس پذيرفته ميشوند.

 .۳شرح درس و نحوة برگزاری كالسها
ايننن روزهننا در كشننور مننا ضننعف جنندي مربننوی بننه وضننعيت مننالي بنگنناههننا در ب ننق وا عنني ا تتنناد اسننت .بننيقتننر
فارغالتحتيالن رشتههاي مالي و مديريت گرايق به كار در نهادهاي مالي و بازار سرمايه دارند ،در حنالي كنه ارزش در
ب ق وا عي يعني در بنگاهها خلق ميشود و از اينرو درس مالي شركتها (يعني بحم مالي در شنركتهناي یيرمنالي)
اهميت فراواني دارد .اگر ارزشي در بنگاهها خلق شود ،در بازار سرمايه انعكاس خواهد داشت .در اينن كنالس ،مفناهيم
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پاية مديريت مالي در كنار مباحم مالي شركتها با استفاده از مثالهاي كاربردي در ايران و ساير كشورها مورد بررسني
رار ميگيرد .بدينترتيب ،اين درس تركيبي از مطالب پايهايتر «مديريت مالي» و مباحم پيشرفتهتر «مالي شركتها» را
ارائه ميدهد .اين دوره روي روشها و مفاهيمي تكيه ميكند كه مرتبط با مسائل مالي كسنبوكارهناي یيرمنالي اسنت.
هنندد دوره عمننقدادن بننه درا ايننن موضننو اسننت كننه چننهگونننه مفنناهيم مننالي را در طيننف گسننتردهاي از وضننعيت
كسبوكارها بهكار بگيريم .مثالً ،دانشنجو از مفناهيم «سياسنت منالي»« ،بودجنة كسنبوكنار»« ،سنرمايه در گنردش» ،و
«ساختار سرمايه» بهشكلي سيستماتيک و منسجم بايد استفاده كند تا در مواجهه با مسائل پيچيدة زندگي روزمرة تجناري،
راهحلها را پيدا كند« .افتهها» وسيلهاي براي اين مهم است.
دورة شامل بررسي افتههايي با موضوعات كلي زير است:
 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
 بودجههاي عملياتي
 مديريت سرمايه در گردش
 بودجهبندي و جيرهبندي سرمايهاي
 برآورد هزينة سرمايه
 شيوههاي تأمين مالي
 تحليل ساختار سرمايه
 ارزشيابي مقدماتي
 اصول شركتداري

 .۴ارزیابی
حدا ل  15افته در طول  16جلسة كالس مورد بررسي رار خواهد گرفنت .در پاينان هنر  5جلسنه ،افتنههناي منورد بررسني در
جلسههاي بل ،موضو آزمون از دانشجويان خواهد بود .بدينترتيب ،دو آزمون ميانتنرم و ينک آزمنون در پاينان تنرم انجنام
ميشود .در آزمون نهايي ،افتههاي  6جلسة آخر كالس مورد پرسق رار ميگيرد .آزمونهنا منحتنراً از مطالنب مننعك

در

اُفتهها ،اساليدها و فتلهاي كتابهايي گرفته ميشود كه مش تاً در اين برنامه از آنها ياد شنده اسنت .هندد آن اسنت كنه
اين مطالب را خوانده و دريافته باشيد .آزمونها كتاب باز است و دانشجو ميتواند تمنام يادداشنتهنا و نوشنتههناي خنود را در
جلسة آزمون همراه داشته باشد .استفاده از ماشينحساب نيز در هنگام شركت در آزمون بالاشكال است.

سهم از نمرة كل

مورد مشمول نمره

آمادگي (آزمونهاي كوتاه) و مشاركت در كالس

%20

انجام دو تكليف 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 دانق مالي» [سایت/اسالیدهای آموزشی/مالی شرکتها]



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



اساليد« :مقدمهاي بر امور مالي شركتها؛ بازارهاي مالي و رسالت مدير مالي» [سایت/اسالیدهای آموزشی/مالی شرکتها]



كتاب :شمارة  ،1فتل اول



كتاب :شمارة  ،9فتل اول و دوم

تحلیل مالی و پیشبینی
جلسة دوم

 افتة «شركت پوشاك هميار»
موضوع محوری :تحلیل دادههای مالی /مرجع افته[ :سایت /افتههای آموزشی /مالی شرکتها] /مجری کالس :حسین عبده تبریزی
 اساليد« :تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاههاي ا تتادي» [سایت/اسالیدهای آموزشی /مالی شرکتها]

 كتاب :شمارة  ،1فتل چهارم و ششم
 كتاب :شمارة  ،9فتل ششم و هفتم
جلسة سوم

 افتة «شركت توليدی سجاد»
موضوع محوری :برنامهریزی سود /مرجع افته :کتاب شمارة  ،4افتة  /14مجری کالس :حسین عبده تبریزی

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

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» [سایت /اسالیدهای آموزشی /مالی شرکتها]

 كتاب :شمارة  ،1فتل نهم و دهم
 كتاب :شمارة  ،10فتل دوازدهم و سيزدهم
جلسة پنجم

 افتة «شركت یورولند فودز»
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موضوع محوری :جیرهبندی سرمایهای /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  / 8-5مجری کالس :میثم رادپور
 اساليد« :بودجهبندي سرمايهاي» [سایت /اسالیدهای آموزشی /مالی شرکتها]

 كتاب شمارة  ،1فتل يازدهم
 كتاب شمارة  ،10فتل چهاردهم
آزمون اول :افتههاي بررسيشده در جلسة اول تا پنجم موضو اين آزمون است .آنها را ب وانيد و نيز كلية ارجاعات مربوی به آن افتهها را
ب وانيد .يعني ،هر اساليد يا فتل كتابي كه ذكر شده ،موضو آزمون است .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتي از  5افتة بررسيشده،
پرسقهايي از فتلها و مطالب ارجا شده نيز مطرح خواهد شد.

برآورد هزینة سرمایه
جلسة ششم

 افتة «تجارت ناهام»
موضوع محوری :اهرم مالی /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة  /2-1مجری کالس حسین عبده تبریزی

 كتاب شمارة  ،11همة فتول
 كتاب شمارة  ،2فتل هفدهم
جلسة هفتم

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

 اساليد :ساختار سرمايه [سايت /اساليدهاي آموزشي /مالي شركتها]
 كتاب شمارة  ،2فتل شانزدهم ،هفدهم و هجدهم

تحلیل ساختار سرمایه
جلسة هشتم

 افتة «شركت بستهبندی جمشيد»
موضوع محوری :ساختار سرمایه /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /1-3مجری کالس حسین عبده تبریزی

 كتاب شمارة  ،7مقالة 1-1
جلسة نهم

 افتة «شركت ارتباطات امسیآی»
موضوع محوری :تجدید ساختار اهرم /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /4-2مجری کالس :میثم رادپور
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ارزشیابی
جلسة دهم

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

 كتاب شمارة  / 3كلية فتول
آزمون دوم :افتههاي بررسيشده در جلسههاي ششم تا دهم موضو اين آزمون است .آن افتهها و نيز كلية ارجاعات مربوی به آن افتهها را
ب وانيد .در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتي از  5افتة بررسيشده ،پرسقهايي از فتلها و مطالب ارجا شده نيز مطرح خواهد شد.

جلسة یازدهم

 افتة «شركت ليستون»
موضوع محوری :ارزشیابی شرکت سهامی خاص /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /7-2مجری کالس میثم رادپور

 كتاب :شمارة  /2فتل بيستم و بيستمويكم

تحلیل تاكتیکهای مالی :تأمین مالی و مدیریت ریسک
جلسة دوازدهم

 افتة «شركت صنایع پتروشيمی زنجان»
موضوع محوری :تأمین مالی /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /10-4مجری کالس :محمدرضا مدیری

 كتاب :شمارة  /2فتل بيستم و بيستمويكم

جلسة سیزدهم

 افتة «پروژة ملنيوم»
موضوع محوری :تأمین مالی /پروژههای ساختمانی /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /5-3مجری کالس :محمدرضا علوی

 كتاب :شمارة  /7مقالة 3-3
 كتاب شمارة  :8مقالة 5-6

جلسة چهاردهم

 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 مالي با رويكرد و معرفي ريسک [سايت ،اساليدهاي آموزشي /مهندسي مالي و مديريت ريسک]

 كتاب شمارة  ،6فتلهاي اول ،دوم و سوم
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جلسة پانزدهم

 واحد اتوماسيون پریمس
موضوع محوری :تأمین مالی از طریق لیزینگ /مرجع افته :کتاب شمارة  ،5افتة شمارة  /10-5مجری کالس :میثم رادپور

 اساليد :تأمين مالي شركتهاي ليزينگ از طريق تبديل به اوراق بهاداركردن راردادهاي واسپاري [سايت /سمينارها و
كنفران ها]1393 /

اصول شركتداری
جلسة شانزدهم

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

 اساليد:

شركتداري يا حاكميت شركتي ]سايت /اساليدهاي آموزشي /مالي شركتها[

آزمون پایانی .افتههاي بررسيشده در جلسههاي يازدهم تا شانزدهم موضو اين آزمون است .آن افتهها و نيز كلية ارجاعات مربوی به آن
افتهها را مطالعه كنيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتي از شق افتة بررسيشده ،پرسقهايي از فتلها و مطالب ارجا شده نيز مطرح
خواهد شد.
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مالي شركتها (جلد اول) /راس ،وسترفيلد ،وستون ،بريگام و يوستون /ترجمة حسين عبده تبريزي ،سعيد اسالمي بيدگلي و اباذر سروش

 .10مالي شركتها (جلد دوم) /راس ،وسترفيلد ،وستون ،بريگام و يوستون /ترجمة حسين عبده تبريزي ،سعيد اسالمي بيدگلي و اباذر سروش
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