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 درسنیازهای . پیش2
برراي داشته باشند. ها شرکتمالي ي هپاي هايو نظريه نسبت به مفاهيم مقدماتيرود درک از دانشجويان اين دوره انتظار مي 

شرده در سرايت آموزشري در کترا  معرفي« هاکاوي در مرالي شررکتافتره»ي اول برا عنروان ها، به راهنماي مقالهتحليل افته

 گيرد.ي اول کالس در اختيار شما قرار مي( در جلسه4ي ارهاين کتا  )منبع شم مراجعه فرماييد. 

 های برگزاری كالسو نحوه . شرح درس3
گيررد. هاي عملي و کاربردي در ايران مورد بررسي قرار ميها با استفاده از مثالمالي شرکت يهدر اين کالس، مفاهيم عمد

هرا و مفراهيمي تكيره کنرد. ايرن دوره روي رو مرالي و عمرل و اجررا را پرر مي يهبين نظري يهپس، مطالب مطروحه فاصل

هراي کراربردي و عملري، مبتنري برر مثال يهوکارهاي غيرمرالي اسرت. هردو دورکند که مرتبط با مسرالل مرالي کسربمي

وکار هاي کسربتاي از وضعيها را در طيف گستردهگونه مفاهيم مالي شرکتدادن به درک اين موضوع است که چهعمق

شركلي به« هاي سراختار سررمايهنظريره»و « وکارکسرب يبودجره»، «اسرتراتژي مرالي»کار بگيريم. مثالً، دانشجو از مفراهيم به

هرا را پيردا کنرد. حل، راهي تجراريزندگي روزمرره يهسيستماتيك و منسجم بايد استفاده کند تا در مواجهه با مسالل پيچيد

 براي اين مهم است. اي وسيله« هاافته»

بنردي در مرورد را بخواننرد و برا جمع (cases)ها تر، افترههراي کوچركرود نخست در گروهاز دانشجويان کالس توقع مي

تواننرد و اقتصاد دانشرگاه مي (MBA)وکارها کسب يهها در کالس شرکت کنند. دانشجويان کارشناسي ارشد ادارحلراه

دانشرجويان اي از جلسات کالس شرکت کننرد. ها نيز دعوت خواهد شد تا در پارهاز مديران شرکتدر دوره شرکت کنند. 

 هاي کلي زير است:هاي قبل گذرانده باشند. دوره شامل عنوانبايد حداقل يك درس مالي را در ترم
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 ريت سرمايه در گرد  يمد 

 تجزيه و تحليل مالي 

 هزينۀ سرمايه و ساختار سرمايه 

 اي بندي سرمايهبودجه 

 تأمين مالي 

 سياست تقسيم سود 

 هاشرکت ارزشيابي 

 مديريت ريسك 

 

 . ارزیابی4
شركل بهمفصرل  يهکالس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در طرول دوره نيرز سره افتر يهجلس 11افته در طول  10حداقل 

مطالرب خوانرده  شرودها، از شرما خواسرته ميهمراه اين افته توسط دانشجويان تحليل خواهد شد.« تكاليفِ با گزار  کامل»

گيررد. آزمرون بعدي در کالس نيز مورد بررسي قرار ميي هفتهها در نشست اين افته شده در جلسات قبل را هم مرور کنيد.

هراي کترا  هرا، دانشرجويان بهترر اسرت از معادلي گزار در تهيره آموزشي دنبال خواهد شد. يهافت يهترم نيز با ارالپايان

اين کتا  را در سايت آن نيرز هاي اصطالحات انگليسي استفاده کنند. جهت برابرنهاده)ر.ک. به منابع و مآخذ(   3ي شماره

 توانيد بيابيد.مي
 
 

 کلي هسهم از نمر مورد مشمول نمره

 %41 هفتگيو انجام تكاليف  مشارکت در کالس

 %30 دو آزمون در طول ترم

 %80 ترمپايان آزمون

 

  های درسریز نشست. 5

 

 مدیریت سرمایه در گردش
 اول یهجلس

 تبریزي / مجري كالس عبده11-1ي ي شماره، افته5ي كتاب شماره، شركت پوشاك هميار 

 هاي پاياني آن پاسخ دهيد. افته را مطالعه کنيد و به پرسش

 سرمايه در گرد »بخش  /)ويرايش قديمي( 1ي هکتا : شمار» 

 

 مراجعه كنید: تربیشی هبرای مطالع

 :هااساليدهاي آموزشي/ مالي شرکتسايت/  [ها شرکت مالي امور بر ايمقدمه اساليد[ 

 در گرد  سرمايه»، بخش 1يهکتا  شمار» 
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 تجزیه و تحلیل مالی
 دوم  یهجلس

 تبریزي مجري كالس عبده -14ي ي شماره، افته4ي كتاب شماره، «توليدي سجاد شركت»ي افته 

 هاي پاياني افته را مورد بحث قرار دهيد. افته را مطالعه کنيدو پرسش

 

 مراجعه كنید:  تربیشی هبرای مطالع

 4ي (، کتا  شماره88ي ي شمارهحل پيشنهادي براي آن )افتهو راه« ساوث ايست مارين»ي افته 

 

 سرمایه و ساختار سرمایههزینۀ 
 سوم یجلسه

 مجري كالس رادپور 2-2ي ي شمارهافته –5 يكتاب شماره -« شركت نايك»ي افته / 

 ي سرمايه مربوط است. به سئواالت پايان افته پاسخ دهيد.را مطالعه فرماييد. موضوع محوري افته به هزينه« شرکت نايك»ي افته

 ي سرمايههزينه سوم،، فصل   8ي کتا  شماره 

 تر مراجعه کنيد:ي بيشمطالعهبراي 

 1ي ي سرمايه در مأخذ شمارهفصل هزينه . 

 

 تر مراجعه كنید: ی بیشبرای مطالعه

 1-0ي ، مقاله2ي کتا  شماره  

 

 چهارمی جلسه

 تبریزي / مجري كالس عبده1-2ي ي شماره، افته5ي ، كتاب شماره«بندي جمشيدشركت بسته»ي افته 

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد.و موضوعافته را مطالعه کنيد 

  گذاريسايت/ اساليدهاي آموزشي / مديريت سرمايه [اساليد: اوراق بهادار با درآمد ثابت[  

 هاسايت/ اساليدهاي آموزشي/ مالي شرکت [ اساليد: ساختار سرمايه[ 

 

 تر مراجعه كنید:ی بیشبرای مطالعه

 اهرم مالي و ساختار سرمايه /1ي کتا : شماره 

 

 ایبندی سرمایهبودجه
 پنجم یجلسه

 شركت يورولند فودز »ي افتهEuroland Foods » ،تبریزي  / مجري كالس عبده 8-3ي ، افته5ي كتاب شماره 

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد. افته را مطالعه کنيد و موضوع

 ها[اي ]سايت/اساليدهاي آموزشي/مالي شرکتسرمايهبندي اساليد: بودجه 

 ويرايش اول، سه فصل آخر کتا 1ي کتا  شماره ، 

 1-8ي / مقاله1ي کتا : شماره 

 

ي ارجاعات مربوط به آن ها را بخوانيد و نيز کليهي اول تا پنجم موضوع اين آزمون است. آنشده در جلسههاي بررسيآزمون اول: افته

شده نيز مطرح خواهد ها و مطالب ارجاعهايي از فصلشده، پرسشي بررسيافته 0خوانيد. در اين آزمون، ضمن طرح سؤاالتي از ها را بافته

 شد.
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 تأمین مالی
 ششمی هجلس

 مجري كالس علوي 5-2ي ، افته5ي كتاب شماره، «ي فضاهاي ورزشي و تفريحيشركت توسعه»ي افته /  

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد. افته را مطالعه کنيد و موضوع

  اساليدهاي آموزشي/ بازارها و نهادهاي مالي سايت/[اساليد: ابزار، نهاد و بازارهاي مالي[ 

 زارها و نهادهاي ماليسايت/ اساليدهاي آموزشي/ با [سرمايه  بازار مقابل در پول مالي: بازار تأمين نوين هايرو  :اساليد[ 

 12تا  11/ فصل 8ي کتا : شماره 

 

 مراجعه كنید:  تربیشی هبرای مطالع

  سايت/ اساليدهاي آموزشي/ بازارها و نهادهاي مالي [اساليد: تأمين مالي در فرابورس[  

 3-3 يمقاله /2ي کتا : شماره 

 

 هفتمی جلسه

 شركت ارتباطات »ي افتهMCI، »تبریزي مجري كالس عبده/ 5ي كتاب شماره 

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيد. افته را مطالعه کنيد و موضوع

  اساليدهاي آموزشي/ بازارها و نهادهاي مالي [اساليد: ابزار، نهاد و بازارهاي مالي با رويكرد معرفي ريسك[ 

 4-4ي / مقاله1ي کتا  شماره 

 

 سیاست تقسیم سود
 مهشت یجلسه

 تبریزي مجري كالس عبده –ي كدال بورس مراجعه كنيد به سامانه، «ميشهباغشركت »ي افته 

ي بحث در را مطالعه فرماييد. اطالعات الزم را از سيستم کدال دريافت کنيد و حول سياست پرداخت سود سهام آماده« شرکت باغ ميشه»ي افته

 ها کار کنيد:و روي آنکالس شويد. سئواالت زير را در ذهن داشته باشيد 

 هاي اخير شرکت کدام است؟ اين مشكل را شرکت چگونه حل کرده است؟مشكل اصلي سال .1

 وساز عميق بوده است. شرکت اين مشكل را چگونه پشت سر گذاشته است؟هاي اخير مشكل رکود بخش ساختدر سال .8

  کنيد؟سود سهامي را براي اين شرکت پيشنهاد مي چه سياست .3

 خط مشي تقسيم سود سهام11 ، فصل8ي رهکتا  شما ، 

 

 مراجعه كنید:  تربیشی هبرای مطالع

 1ي فصل سياست پرداخت سود سهام در مأخذ شماره 
 

 نهمی جلسه

 مجري كالس رادپور5ي ، كتاب شماره«گينز بورو»ي افته /  

 محور بحث در اين افته سياست تقسيم سود است.

 مشي تقسيم سود سهام، خط 11، فصل 8ي کتا  شماره
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 هاشركت ارزشیابی
 دهم یجلسه

 بيي شركت اي»ي افتهEbay» ،عرضه اوليه مجري كالس اسالمي /5ي كتاب شماره 

 ي اوليه سهام است.موضوع محوري اين افته در مورد عرضه

 81و  81/ فصل 8ي کتا : شماره 

 

 تر مراجعه كنید: ی بیشبرای مطالعه

  84/ فصل 8ي کتا  شماره 

 

ها را ي ارجاعات مربوط به آن افته. آنها را بخوانيد و نيز کليهموضوع اين آزمون است هاي ششم تا دهمشده در جلسههاي بررسيآزمون دوم: افته

 ه نيز مطرح خواهد شد. ها و مطالب ارجاع شدهايي از فصلشده، پرسشي بررسيافته 0بخوانيد. در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتي از 

 

 یازدهمی هجلس

 مجري كالس اسالمي5ي كتاب شماره «،شركت ليستون، سهامي عام»ي افته /  

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيدافته را مطالعه کنيد و موضوع 

  :گذارياساليدهاي آموزشي / مديريت سرمايهسايت/  [ ارزشيابي سهاماساليد[ 

   11ي شمارهکتا 

 

  دوازدهم یجلسه

 ارزشيابي / مجري كالس اسالمي 7-3ي ، افته5ي كتاب شماره، «شركت كراون در مقابل شركت سيرا»ي افته 

 هاي محوري آن را تحليل کرده و مورد بحث قرار دهيدافته را مطالعه کنيد و موضوع

  در دست تدوين( ]گذاريسايت/ اساليدهاي آموزشي / مديريت سرمايه [اساليد: ارزشيابي سهام( 

 11ي کتا  شماره 

 

 مراجعه كنید:   تربیشی هبرای مطالع

  1ي فصل مربوطه در مرجع شماره 

 

 سیزدهمی جلسه

 ي كدال/ مجري كالس مدیريسامانه« شركت پتروشيمي زنجان،»ي افته 

هاي مالي اين شرکت را در سيستم کدال بخوانيد و حول دو سؤال هاي مربوط به بورس مراجعه کنيد. صورتدر مورد اين شرکت بورسي، به سايت

 ي بحث در کالس شويد: اصلي زير آماده

 کنيد؟قيمت سهام پتروشيمي زنجان را چگونه ارزشيابي مي .1

 يد؟ دانترين مشكالت پتروشيمي زنجان را چه ميمهم .8

 کنيد؟افزايش سرمايه در شرکت را چگونه ارزيابي مي .3

 سابت/ اساليدهاي آموزشي/ مهندسي مالي و مديريت ريسك [سازي ريسك ر مباني پايه اساليد: مدل[  

 

 تر مراجعه كنید: ی بیشبرای مطالعه

 ها[هاي اقتصاد ايران ]سايت/ سمينار و کنفرانساساليد: فرصت 
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 چهاردهمی جلسه

 مجري كالس رادپور5ي كتاب شماره،  «پاالمون كاپيتال پارتنرز»ي افته /   

 شود.هاي سهامي خاص مربوط ميگذاري سهام شرکتبحث محوري اين افته به ارز 

 1ي تر مراجعه کنيد: فصل مربوط در مرجع شمارهي بيشبراي مطالعه 11ي کتا  شماره  

 

 مدیریت ریسک
 پانزدهمی جلسه

 آهن راه»ي افتهJ&L» ،مديريت ريسك   / مجري كالس رادپور5ي كتاب شماره 

 موضوع محوري اين افته مديريت ريسك و پوشش حجم نوسان قيمت کاالهاي اساسي است.

 را مطالعه فرماييد. 7مأخذ  3و  8و  1هاي فصل 

 ي و مديريت ريسك[سازي ريسك: مباني پايه ]سايت، اساليدهاي آموزشي/ مهندسي مالاساليد: مدل 

 ]اساليد: ابزار، نهاد و بازارهاي مالي با رويكرد و معرفي ريسك ]سايت، اساليدهاي آموزشي/ مهندسي مالي و مديريت ريسك  

 

 گيرد.مورد پرسش قرار مي پانزدهمشده در جلسات يازدهم تا آزمون پاياني. در اين آزمون مطالب اراله
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 :منابع و مآخذ

و  ي کتا  با مشارکت سعيد اسالمي بيدگلي و اباذر سرو (شدهويرايش يه)نسخ حسين عبده تبريزيي هوستون، بريگام/ ترجم/  1مالي مديريت .1

 ي حسين عبده تبريزي و پرويز مشيرزاده.ي قديمي آن ترجمهنسخه

 حسين عبده تبريزيي ه/ وستون، بريگام/ ترجم8مديريت مالي  .8

 )ويرايش دوم( حسين عبده تبريزي و گذاري/ غالمرضا نظربلندسرمايهفرهنگ اصطالحات مالي و  .3

 هايي در مديريت مالي/ حسين عبده تبريزيافته .4

 ميثم رادپورها / حسين عبده تبريزي و هايي در مالي شرکتافته .0

1. Brealey, Richard, Steward C. Myers and Franklin Allen (8111):Principles of Corporate Finance, 11th 

international edition, McGraw-Hill.  
 گيري و مديريت ريسك بازار/ حسين عبده تبريزي و ميثم رادپوراندازه .7

 / حسين عبده تبريزي 1گذاري جلد مجموعه مقاالت مالي و سرمايه .2

 / حسين عبده تبريزي و ميثم رادپور 8گذاري جلد مجموعه مقاالت مالي و سرمايه .1

 ارز / حسين عبده تبريزي و هادي الري  قزنجيرة خل .11


