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سايتهاي آموزشی

 .۲شرح درس و هدف از ارائة آن
بازارهاي مالی يا بازار دارايیهاي مالی نقش مهمی در عملكرد کارآمد اقتصاد بازار برعهده دارند .ابزارها و نهادهاي مالی
بنيانهايی هستند که اجازه میدهند اين بازارها به شكل کارآمدي فعاليت کنند .بازارها و نهادهاي مالی ،حتی در ايران ،با
زندگی ما عجين شدهاند .اين صنعت بسيار بزرگی است که بازيگران بسيار قدرتمندي دارد که عامة سرمايهگذاران را به
چالش میکشند ،و زندگی آنان را با ريسکهاي گستردهاي مواجه میکنند .بازارها و نهادهاي مالی بنيانی براي مطالعة بهتر
علم مالی هستند؛ اين مباحث جزء اصلی آموزش مديريت دانشجويان نيز هست ،بدين معنی که فرابگيرند در اين دنيا
کسبوکارها چگونه کار میکنند.
از اينرو ،به داليل مختلف بايد درک عميق از انديشهها ،مفاهيم ،و سازوکارهاي بازار سرماية مدرن پيدا کنيم .ناچاريم
مسائل اساسی بازارهاي مالی را تحليل کنيم :منافع نهفته در اين بازارها و منافع مشارکتکنندگان در اين بازارها را درک
کنيم؛ مفهوم واقعی واژگان مالی خاص را دريابيم؛ و بتوانيم عالئم و رفتار اقتصادي عامالن در بازارها و نهادها را دنبال
کنيم .البته ،تغييرات سريع در ترکيب ابزارها و آرايش نهادهاي مالی بدان معناست که محتواي اين دورة آموزشی در طول
زمان بايد همواره تغيير کند.
اين دوره اصول بنيادين حاکم بر بازارها و نهادهاي مالی را مورد مطالعه قرار میدهد ،يعنی به توضيح ابزارها ،نهادها و
بازارهاي سرمايه در کشورهاي داراي عمق مالی مناسب میپردازد .در عين حال در هر مورد ،بالفاصله وضعيت را در ايران
نيز توضيح میدهد .اين دوره اطالعات پايهاي در مورد ساختار ،عملكرد و نقش نظامهاي مالی ــ در شرايطی که اين
نظامهاي مالی روابط متقابل پيچيدهاي با يكديگر (بهويژه بازار سرمايه با بخش بانكداري) دارند ــ در اختيار
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شرکتکنندگان قرار میدهد .کوشش آن است که دانشجوي کالس کارکرد صنعت بانكداري و رفتار بانک مرکزي را
در کنار کارکرد نهادهاي بازار سرمايه و رفتار مقام ناظرِ بازار سرمايه (سازمان بورس و اوراق بهادار) دريابد.
دوره با بررسی ويژگیهاي فضاي اقتصاد کالنی شروع میشود 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 میپردازد؛ بازارهايی که در
آنها نهادهاي اعتباري در کنار نهادهاي بازار سرمايه فعاليت میکنند .عناوين ديگري که در اين درس بررسی میشود به شرح
زير است :بررسی عمومی کليت سيستم مالی؛ روابط بين نهادهاي مالی ،و ارتباط اين نهادها با سياست پولی و ثبات اقتصادي؛
ويژگی ابزارهاي مالی در بازارهاي پول و سرمايه؛ بازارهايی که در آنها نرخ بهره تعيين میشود ،يعنی بازارهاي پول شامل
نهادهاي سپردهپذير و پساندازي؛ نقش و ارزش دارايیهاي مالی؛ بازارهاي سرمايه شامل بازار اوراق قرضه و سهام؛ بازارهاي
ارز خارجی و مالی بينالملل؛ بازارهاي مشتقه ،و نحوة ريسکپناهی در آن بازارها؛ مقررات بازارهاي مالی و بحرانهاي مالی.
اين دوره به دانشجويان امكان میدهد با مفاهيم اساسی در مورد بازارهاي مالی و با محصوالت اين بازارها آشنا شوند؛
نظامهاي قيمتگذاري محصوالت مالی را درک کنند؛ ريسک بازارها را بشناسند؛ و با بازيگران بازارها آشنا شوند .چنين
دورهاي به هر دانشجو اجازه میدهد تا اطالعات مالی را دريابد و بتواند در بازارهاي مالی کار کند .دانشجويان فرامیگيرند
که با استفاده از نظريههايی که فراگرفتهاند ،در دنياي واقعی ،متناسب با نيازهايشان و متناسب با ويژگی محصوالت و
بازارها ،تصميمات سرمايهگذاري را اتخاذ کنند .دوره به مشارکتکنندگان مهارتهاي عملياتی میآموزد تا مفاهيم مرتبط
با بازارهاي پول ،بازارهاي اوراق قرضه ،بازارهاي خارجی ،بازارهاي سهام ،و بازارهاي مشتقه را در عمل به کارگيرند.
هدف آن است که در پايان دوره مشارکتکنندگان محيط مالی را بهتر بشناسند .از طريق آنچه فراگرفتهاند و با تحليل
برخی اخبار مالی ،حتی ريسک بازدههايی را بررسی کنند که خوشبينهاي مالی قول میدهند و با نحوة مقابله با مخاطرات
خطرناک در بازارهاي مالی آشنا شوند .طی اين دوره فرصتی فراهم میشود تا دانشجويان با دانش و مهارتهاي
کسبشده و با فهم پيچيدگی اين بازارها بتوانند مشكالت تأمين مالی کسبوکارها را بهتر حل کنند و در بازارهاي مالی
قدرتمندتر ظاهر شوند .درک مبانی اقتصادي نهادهاي مالی و نقش اقتصادي ابزارهاي مالی به تقويت قدرت تحليل و
تحقيق دانشجويان در بازارهاي مالی میانجامد ،و بیشک دانشجويان را آماده میکند که در بازارهاي مالی فعاليت
کارآمدتري داشته باشند.

 .۳نحوة برگزاري كالسها
بيشتر کالس ها به شكل ارائة سخنرانی برگزار خواهد شد .ماهيت درس بازارها و نهادهاي مالی بهگونهاي است که
استفاده از افتهها و بازي هاي آموزشی در آن دشوار است .سخنران اصلی طبعاً مدرس اصلی کالس است ،اما براي
ايجاد تنوع و برخورداري از ديدگاههاي مختلف ،مدرس اصلی از ساير سخنرانان نيز براي ارائة مطالب دعوت به
عمل خواهد آورد .ارائة پارهاي از فيلمهاي آموزشی نيز در کالس انتظار میرود .کلية مطالب آموزشی اعم از
فصلهاي کتاب و يا مقاالتی که بايد خوانده شود و نيز اساليدهاي درس کالً در اختيار دانشجو 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.
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از دانشجويان انتظار میرود که در بحثهاي کالس مشارکت کنند و همانطور که در بنـد ارزيـابی مـیيابيـد ،بخـش
قابلمالحظهاي از نمرة کالس به مشارکت فعال در کالس اختصاص دارد.

 .۴پیشنیازهاي درس
از دانشجويان اين دوره انتظار میرود درک روشنی نسبت به مفاهيم پاية مالی مانند ارزش زمانی پول و ريسک و
بازده داشته باشند .همچنين دانشجويان بايد با کليات اقتصاد کالن آشنا باشند و مفاهيم پاية خلق پول و شكلگيري
تورم را بشناسند .داشتن پيشينة اجرايی در بازار پول يا سرمايه براي دانشجويان حاضر در اين دوره ضروري نيست.
طبعاً از دانشجويانی که سابقة کار در نهادهاي پولی يا بازار سرمايه دارند سطح مشارکت در کالس باالتري انتظار
میرود و اين عده از مطالبی هم که در دوره ارائه میشود ،بيشتر بهره خواهند برد.

 .۵ارزیابی
در طول  1۶جلسة کالس مطالبی که در بند  ۶شرح آنها آمـده مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت .در پايـان هـر  5جلسـه،
مطالب ارائه و مورد بررسی قرارگرفته در جلسههاي قبل ،موضوع آزمون از دانشجويان خواهد بود .بدينترتيـب ،دو آزمـون
ميانترم و يک آزمون در پايان ترم انجـام مـیشـود .در آزمـون نهـايی ،مطالـب  ۶جلسـة آخـر کـالس مـورد پرسـش قـرار
میگيرد .محتواي آزمونها منحصراً از مطالب منعكس در اساليدها ،مقالهها ،ويديوها و فصل کتابهايی برگرفتـه مـیشـود
که مشخصاً در اين برنامه از آنها ياد شده است .هدف آن است که اين مطالب را خوانده و دريافته باشيد .آزمـونهـا کتـاب
باز است و دانشجو میتواند تمام يادداشتها و نوشتههاي خود را در جلسة آزمون همراه داشته باشد.
مورد مشمول نمره

سهم از نمرة كل

آمادگی و مشارکت در کالس

2۰٪

انجام دو تكليف در طول ترم

15٪

دو آزمون در طول دوره

۴۰٪

آزمون پايان ترم

25٪
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 .۶ریز نشستهاي درس
زیرساختهایاقتصادومبانیپایه

جلسة اول

پول،تورمواهمیتسیاستپولیدرکارکردبازارهایمالی



اساليدهاي جلسة اول [سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،1فصل ( 3نقش دولت در بازار مالی)



مرجع شمارة  ،2فصل ( 11سطح و ساختار نرخهاي بهره) و فصل ( 12ساختار زمانی نرخهاي بهره)



مرجع شمارة  ،۴مقالة دکتر زنوز و مقالة دکتر طبيبيان



مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر طبيبيان و سخنرانی دکتر صمدي (متن همة مقالهها متعاقباً تهيه و در اختيار
دانشجويان قرار میگيرد)

جلسة دوم

اهمیتاقتصادیابزارهاونهادهایمالی؛اهمیتنوآوریهایمالی






اساليدهاي جلسة دوم [سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،1فصل  1و ( 2مقدمه و واسطههاي مالی و نوآوريهاي مالی)
مرجع شمارة  ،2فصل  ،1۰تا صفحة ( 33ويژگی دارايیهاي مالی)
مرجع شمارة  ،3فصل مقدماتی (مالی چيست؟)

جلسة سوم

گذاریداراییها


هایقیمت

هایمالیومدل

گذاریدارایی

قیمت




اساليدهاي جلسة سوم [سايت/اساليدهاي آموزشی/بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،2فصل  1۰بعد از صفحة ( 33قيمتگذاري دارايیهاي مالی)
مرجع شمارة  ،3فصل ( ۴ارزشيابی دارايیهاي مالی)



مرجع شمارة  ،۴مقالة دکتر پويانفر



مرجع شمارة  ،5سخنرانی هادي الري

نهادهایسپردهپذیرومقامناظر

جلسة چهارم

نهادهایسپردهپذیروعملکردنظامبانکیدردهة۹۰شمسی 






اساليدهاي جلسة چهارم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،1فصل ( ۴نهادهاي سپردهپذير ،فعاليتها و ويژگیها)
مرجع شمارة  ،۴دو مقاله از عبده تبريزي
مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر کرمانی

۴

جلسة پنجم

بانکمرکزیوایجادپول 



اساليدهاي جلسة پنجم (سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی)
مرجع شمارة  ،1فصل ( 5بانک مرکزي و ايجاد پول)



مرجع شمارة  ،۴مقالة دکتر صيدي



مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر عزيزي

جلسة ششم

سیاستهایپولیوثباتبازارهایمالی 



اساليدهاي جلسة ششم (سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی)



مرجع شمارة  ،1فصل ( ۶سياست پولی)



مرجع شمارة  ،۴مقالة دکتر قبادي و مقالة دکتر دروديان



مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر سرزعيم

ابزارهاونهادهایبازارسرمایه
جلسة هفتم

بازارسهام:آمارحیاتی،تحوالتبازاروتعهدپذیرهنویسی 




اساليدهاي جلسة هفتم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،2فصل ( 1۴بازارهاي اوليه و تعهد پذيرهنويسی اوراق بهادار) ،فصل ( 15بازارهاي ثانويه)



مرجع شمارة  ،3فصل ( 1بازار سهام)



مرجع شمارة  ،۴مقالة آقاي آذرخش



مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر حيدري

جلسة هشتم

بازاراوراقبادرآمدثابت:آمارحیاتی،تحوالتبازارواعتبارسنجیناشران 



اساليدهاي جلسة هشتم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،2فصل ( 1۶بازار اوراق خزانه و اوراق بنگاههاي دولتی) و فصل ( 1۷اوراق بهادار
شهرداريها)



مرجع شمارة  ،3فصل ( 2بازار اوراق با درآمد ثابت) ،فصل ( 5اعتبارسنجی ناشران)

جلسة نهم

هایسرمایهگذاری 


هاوصندوق

شرکت




اساليدهاي جلسة نهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،1فصل ( ۸شرکتهاي سرمايهگذاري)
مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر هامونی
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جلسة دهم

هایخاصوصندوقهایحفظارزش 


سهامی




اساليدهاي جلسة دهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،۴مقالة دکتر الريجانی
مرجع شمارة  ،5سخنرانی خانم رمضانيان و سخنرانی دکتر خواجه نصيري


نهادهایغیرسپردهپذیرخارجازبازارسرمایه

جلسة یازدهم

صندوقهایبازنشستگی 



اساليدهاي جلسة يازدهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]



مرجع شمارة  ،1فصل ( ۹صندوقهاي بازنشستگی)



مرجع شمارة  ،۴مقالة دکتر کردونی و مقالة دکتر عظيمی



مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر سعيد حيدري و سخنرانی دکتر کرباسيان

جلسة دوازدهم

شرکتهایبیمه 



اساليدهاي جلسة دوازدهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]



مرجع شمارة  ،1فصل ( ۷شرکتهاي بيمه)




مرجع شمارة  ،۴مقالة آقاي غالمرضايی
مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر هادي و سخنرانی دکتر درواري

جلسة سیزدهم

ابزارهاونهادهایمالی-بخشامالکومستغالت 


اساليدهاي جلسة سيزدهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /امالک و مستغالت]



مرجع شمارة  ،۴مقالة مهندس پارسا و مقالة دکتر زاوه



مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر اسدي و سخنرانی مهندس علوي



مرجع شمارة  ،۶مقالههاي  2-1 ،1-۸ ،1-2و 2-3

جلسة چهاردم

تأمینمالیدانشبنیانها 



اساليدهاي جلسة چهاردهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]



مرجع شمارة  ،۴مقالة آقاي عليقلیپور و مقالة دکتر محمدي



مرجع شمارة  ،5سخنرانی مهندس دهبيديپور و سخنرانی مهندس رضوي

۶

دیگرعنوانها

جلسة پانزدهم

بازارمشتقهها 





اساليدهاي جلسة پانزدهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]
مرجع شمارة  ،5سخنرانی مهندس حمزهاي
مرجع شمارة  ،۷فصل  1و ( 2مقدمهاي بر قراردادها و بازارهاي آتی) و فصل ( ۶کارايی بازار آتی
سكة طال)

جلسة شانزدهم

بازارسرمایهدردوبخشپتروشیمیوکشاورزی 


اساليدهاي جلسة شانزدهم [سايت /اساليدهاي آموزشی /بازارها و نهادهاي مالی]



مرجع شمارة  ،۴مقالة دکتر حسينیمقدم و مقالة دکتر ناصرپور



مرجع شمارة  ،5سخنرانی دکتر مديري و سخنرانی دکتر سلطانینژاد

 .۷منابع و مآخذ
 .1مبانی بازارها و نهادهاي مالی ،جلد اول.
 .2مبانی بازارها و نهادهاي مالی ،جلد دوم.
 .3کتاب بازار دارايیها در دهة  ۹۰شمسی.
 .۴ويديوهاي درس.
 .5مقالههاي درس.

 .۶مالی امالک و مستغالت
 .۷بازار آتی

۷

