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سايتهاي آموزشی

 .۲پیشنیازهای درس
از دانشجويان اين دوره انتظار میرود درک مقدماتی نسبت به مفاهيم و نظريههاي پاية ماایی شارتتهاا داشاته باشاند .باراي
تحليل افتهها ،به راهنماي مقایة اول با عنوان «افتهتاوي در مایی شرتتها» در تتاب معرفیشده در ساايت آموزشای مراهعاه
فرماييد .اين تتاب (منبع شمارة  ۴در انتهاي اين طرح درس) در هلسة اول تالس در اختيار شما قرار میگيرد.
همچنين از دانشجويان تالس توقع میرود ته افته را قبل از شروع هر هلساه خواناده باشاند؛ بهتار اسات دانشاجويان
نخست در گروههاي توچكتر ،افتهها ) (casesرا بخوانند و با همعبنادي در ماورد راهحالهاا در تاالس شارتت
تنند .دانشجويان تارشناسی ارشد دانشكدة مديريت و اقتصاد دانشگاه مخاطبان اصالی ايان درس مایباشاند ،هرچناد
دانشجويان ميهمان از ساير دانشگاههاي تشور نيز به تالس پذيرفته میشوند.
پيشنياز حضور در اين تالس آن است ته دانشجويان حداقل يك درس ماایی ياا حساابداري را در تار هااي قبال و ياا در
تارشناسی گذرانده باشند .مشارتت فعال در مباحثی ته در نشستهاي تالس مطرح میشود ،ضرورت دارد.

 .۳شرح درس و نحوة برگزاری كالسها
اين روزها در تشور ماا ضاعف هادي مرباو باه وضاعيت ماایی بنگااههاا در بخاش واقعای اقتصااد اسات .بايشتار
فارغایتحصيالن گرايش به تار در نهادهاي مایی و باازار سارمايه دارناد ،در حاایی تاه ارزب در بخاش واقعای خلا
میشود و درس مایی شرتتها (يعنی بحث مایی در شرتتهاي غيرمایی) اهميت فراوانی دارد .اگر ارزشی در آنهاا
خل شود ،انعكاس در بازار سرمايه خواهد داشت .در اين تالس ،مفاهيم عمدة مایی شرتتها با استفاده از مثالهااي

1

تاربردي در ايران و ساير تشورها مورد بررسی قرار میگيرد .بدينترتيب ،مطایب مطروحه فاصلة بين نظرياة ماایی و
عمل و اهرا را پر میتند .اين دوره روي روبها و مفاهيمی تكيه میتند ته مرتبط با مسائل ماایی تسابوتارهااي
غيرمایی است .بنابراين ،تالس عمدتاً به حوزة مایی شرتتها ( )corporate financeتخصيص دارد .هاد

دوره

عم دادن به درک اين موضوع است ته چهگونه مفااهيم ماایی شارتتهاا را در طياف گساتردهاي از وضاعيتهااي
تسبوتار بهتار بگيريم .مثالً ،دانشجو از مفاهيم «استراتژي مایی»« ،بودهة تسبوتار»« ،نظريههاي ساختار سارمايه»
و «ارزشيابی» بهشكلی سيستماتيك و منسجم بايد استفاده تند تا در مواههه با مسائل پيچيدة زندگی روزمارة تجااري،
راهحلها را پيدا تند« .افتهها» وسيلهاي براي اين مهم است.
از پارهاي مديران شرتتهايی ته افتة آنان در تالس مطرح میشود نياز دعاوت خواهاد شاد تاا در هلساات تاالس
شرتت تنند .دوره شامل بررسی افتههايی با موضوعات تلی زير است:
 مديريت سرمايه در گردب
 هزينة سرمايه و ساختار سرمايه
 بودههبندي سرمايهاي
 ارزشيابی شرتتها
 تأمين مایی (انتشار اوراق بدهی يا اوراق ح مایی)
 سياست تقسيم سود
 مديريت ريسك
 اصول شرتتداري ()corporate governance

 .۴ارزیابی
حداقل  1۵افته در طول  1۶هلسة تالس مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در پايان هر  ۵هلسه ،افتههاي مورد بررسی
در هلسههاي قبل ،موضوع آزمون از دانشجويان خواهد بود .بدينترتيب ،دو آزمون ميانتر و يك آزماون در پاياان
تر انجا میشود .در آزمون نهايی ،افتههاي  ۶هلسة آخر تالس مورد پرسش قرار میگيرد.
مورد مشمول نمره

سهم از نمرة كل

آمادگی و مشارکت در کالس

۳۰٪

انجام دو تکلیف در طول ترم

2۰٪

دو آزمون در طول دوره

2۵٪

آزمون پایان ترم

2۵٪

2

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

 شركت پوشاك هميار ،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۳-۳مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه تنيد و به پرسشهاي پايانی آن پاسخ دهيد.


تتاب :شمارة ( 1ويرايش قديمی) /بخش «سرمايه در گردب»

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


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



اساليد «سرمايه در گردب»

جلسة دوم

 افتة شركت سيستم پيشرو ،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۱-۱مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه تنيد و پرسشهاي پايانی افته را مورد بحث قرار دهيد.


اساليد «سرمايه در گردب »2



تتاب :شمارة ( 1ويرايش هديد)/هلد دو  ،بخش «سرمايه در گردب :فصل هاي  1۰ ،۹و »11

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:



افتة «ساوث ايست مارين» و راهحل پيشنهادي براي آن (افتة شمارة  ،)22تتاب شمارة ۴

هزینة سرمایه و ساختار سرمایه
جلسة سوم

 افتة «شركت نايك»  -كتاب شمارة  –۵افتة شمارة  /۲-۴مجري كالس حسین عبده تبریزي
افتة «شرتت نايك» را مطایعه فرماييد .موضوع محوري افته به هزينة سرمايه مربو است .به سئواالت پايان افته پاسخ دهيد.


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



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

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


ساختار سرماية شرتتهاي بازار سرماية ايران؛ خالصة يك پاياننامه

جلسة چهارم

 افتة «شركت بستهبندي جمشيد» ،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۱-۳مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه تنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد.



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

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:




تتاب :شمارة  /2فصل هيجدهم ،اهر مایی و ساختار سرمايه (تتاب سبز مديريت مایی ،اهر مایی و هزينة سرمايه ته سه فصل از تتاب
شمارة  2میباشد ،نيز همين مطایب را پوشش میدهد).
اساليد :اوراق بهادار با درآمد ثابت ]سايت /اساليدهاي آموزشی  /مديريت سرمايهگذاري[

۳

بودجهبندی سرمایهای
جلسة پنجم

 افتة «شركت يورولند فودز  ،» Euroland Foodsكتاب شمارة  ،۵افتة  / ۸-۵مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه تنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد.


اساليد :بودههبندي سرمايهاي [سايت/اساليدهاي آموزشی/مایی شرتتها]



تتاب شمارة  ،1ويرايش اول ،سه فصل آخر تتاب

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


تتاب شمارة  ،1ويرايش هديد ،هلد دو  ،سه فصل آخر تتاب

آزمون اول :افتههاي بررسیشده در هلسة اول تا پنجم موضوع اين آزمون است .آنها را بخوانيد و نيز تلية ارهاعات مربو به آن افتهها را
بخوانيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتی از  ۵افتة بررسیشده ،پرسشهايی از فصلها و مطایب ارهاعشده نيز مطرح خواهد شد.

ارزشیابی
جلسة ششم

 افتة «پاالمون كاپيتال پارتنرز» ،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۷-۵مجري كالس حسین عبده تبریزي
بحث محوري اين افته به ارزبگذاري سها شرتتهاي سهامی خاص مربو میشود.


تتاب شمارة ( ۳تل فصلهاي تتاب اول)



مرهع شمارة  :۶ويدئو در مورد سهامیهاي خاص

جلسة هفتم

 افتة «شركت كراون در مقابل شركت سيرا» ،كتاب شمارة  ،۵افتة  / ۷-۳مجري كالس سعید اسالمي بیدگلي
افته را مطایعه تنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد.



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



تتاب شمارة ( ۳فصلهاي بخش دو از تتاب دو )



مرهع شمارة  :۶دو ويدئوي مربو به ارزشيابی

تأمین مالی
جلسة هشتم

 افتة «شركت اي بِي  ،»eBayكتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۷-۴مجري كالس سعید اسالمي بیدگلي
موضوع محوري اين افته در مورد عرضة اویيه سها است.


تتاب :شمارة  /2فصل  21و 2۴



مرهع شمارة  :۶يك ويدئو مربو به عرضة اویيه سها

جلسة نهم

 افتة «شركت توسعة فضاهاي ورزشي و تفريحي» ،كتاب شمارة  ،۵افتة  / ۵-۲مجري كالس محمد رضا علوي
افته را مطایعه تنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل ترده 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[

۴



تتاب :شمارة  /2فصل  1۶تا 1۸

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


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



تتاب :شمارة  /۸فصل اول

جلسة دهم

 افتة «شركت ارتباطات امسيآي »،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۴-۲مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه تنيد و موضوعهاي محوري آن را تحليل ترده و مورد بحث قرار دهيد.


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

آزمون دوم :افتههاي بررسیشده در هلسههاي ششم تا دهم موضوع اين آزمون است .آن افتهها و نيز تلية ارهاعات مربو به آن افتهها
را بخوانيد .در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتی از  ۵افتة بررسیشده ،پرسشهايی از فصلها و مطایب ارهاع شده نيز مطرح خواهد شد.
جلسة یازدهم

 افتة «شركت صنايع پتروشيمي زنجان» ،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۷-۶مجري كالس محمد رضا مدیري
در مورد اين شرتت بورسی ،به سايتهاي مربو به بورس مراهعه تنيد .صورتهاي مایی اين شرتت را در سيستم تدال بخوانيد و حول
سه سؤال اصلی زير آمادة بحث در تالس شويد:



.1

قيمت سها پتروشيمی زنجان را چگونه ارزشيابی میتنيد؟

.2

مهمترين مشكالت پتروشيمی زنجان را چه میدانيد؟

.۳

افزايش سرمايه در شرتت را چگونه ارزيابی میتنيد؟

اساليد :مدلسازي ريسك ا مبانی پايه ] سابت /اساليدهاي آموزشی /مهندسی مایی و مديريت ريسك[

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


مرهع شمارة  : ۶سه ويدئو مربو به صنعت پتروشيمی و حضور آن صنعت در بازار پتروشيمی

سیاست تقسیم سود
جلسة دوازدهم

 افتة «گينز بورو» ،كتاب شمارة  ،۵افتة  /۴-۳مجري كالس میثم رادپور
محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.


تتاب شمارة  ،2فصل  ،1۹خطمشی تقسيم سود سها

جلسة سیزدهم

 افتة «شركت باغميشه» ،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة ( ۴-۴به سامانة كدال بورس مراجعه كنید) /مجري كالس
حسین عبده تبریزي
افتة «شرتت باغ ميشه» را مطایعه فرماييد .اطالعات الز را از سيستم تدال دريافت تنيد و حول سياست پرداخت سود سها آمادة بحث در
تالس شويد .سئواالت زير را در ذهن داشته باشيد و روي آنها تار تنيد:



.1

مشكل اصلی سالهاي اخير شرتت تدا است؟ اين مشكل را شرتت چگونه حل ترده است؟

.2

در سالهاي اخير مشكل رتود بخش ساختوساز عمي بوده است .شرتت اين مشكل را چگونه پشت سر گذاشته است؟

.۳

چه سياست سود سهامی را براي اين شرتت پيشنهاد میتنيد؟

سياست تقسيم سود؛ خالصة يك پاياننامه

۵

برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:


مرهع شمارة  :۶دو ويدئو مربو به صنعت ساختمان

اصول شركتداری
جلسة چهاردهم

 افتة شركت بناندجري ،كتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۱۰-۳مجري كالس حسین عبده تبریزي
افته را مطایعه تنيد و به پرسشهاي پايانی آن پاسخ دهيد.
برای مطالعة بیشتر مراجعه كنید:




اساليد :شرتتداري ]سايت /اساليدهاي آموزشی /مایی شرتتها[
اساليد :مسئلة نمايندگی ]سايت /اساليدهاي آموزشی /مایی شرتتها[

اصول ادغام و اكتساب مالکیت
جلسة پانزدهم

 افتة سرمايهگذاري صنعت و معدن ،افته جداگانه توزیع ميشود /مجري كالس امیر تقيخان تجریشي
موضوع محوري اين افته اتتساب و قبضة مایكيت در بورس است.


تتاب  ،۸فصل ششم.



مرهع شمارة  :۶يك ويدئو مربو به بازار سرمايه

مدیریت ریسک
جلسة شانزدهم

 افتة «راهآهن  ،»J&Lكتاب شمارة  ،۵افتة شمارة  /۹-۲مجري كالس میثم رادپور
موضوع محوري اين افته مديريت ريسك و پوشش حجم نوسان قيمت تاالهاي اساسی است.


فصلهاي  1و  2و  ۳مأخذ  ۷را مطایعه فرماييد.



اساليد :مدل سازي ريسك :مبانی پايه [سايت ،اساليدهاي آموزشی /مهندسی مایی و مديريت ريسك]



اساليد :ابزار ،نهاد و بازارهاي مایی با رويكرد و معرفی ريسك [سايت ،اساليدهاي آموزشی /مهندسی مایی و مديريت ريسك]

آزمون پایانی .افتههاي بررسیشده در هلسههاي يازدهم تا آخرين افتة بررسیشده در تالس موضوع اين آزمون است .آنها را بخوانيد
و نيز تلية ارهاعات مربو به آن افتهها را بخوانيد .در اين آزمون ،ضمن طرح سؤاالتی از شش افتة بررسیشده ،پرسشهايی از فصلها و
مطایب ارهاعشده نيز مطرح خواهد شد.

۶

منابع و مآخذ:
.1

مديريت مایی  / 1وستون ،بريگا  /ترهمة حسين عبده تبريزي (نسخة ويرايششدة تتاب با مشارتت سعيد اسالمی بيدگلی و اباذر سروب،
هلدهاي  1و )2و نسخة قديمی آن ترهمة حسين عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده.

.2

مديريت مایی  /2وستون ،بريگا  /ترهمة حسين عبده تبريزي و نسخة اویية آن مديريت مایی ،اهر مایی و هزينة سرمايه ،حسين عبده تبريزي.

.۳

تتاب زنجيرة خل ارزب و تتاب ارزشيابی ،اندازهگيري و مديريت ارزب شرتتها /حسين عبده تبريزي و هادي الري

.۴

افتههايی در مديريت مایی /حسين عبده تبريزي

.۵

افتههايی در مایی شرتتها /حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور

.۶

ويدئوهاي سخنرانان تالس «موارد خاص در مایی شرتتها» همراه با متن مقایهها

.۷

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

.۸

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

۷

