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  درسنیازهاي  . پیش2

بـراي  داشته باشـند.  ها  شرکتمالی ي  هپای هاي و نظریه نسبت به مفاهیم مقدماتیرود درك  از دانشجویان این دوره انتظار می 

شـده در سـایت آموزشـی     در کتـاب معرفـی  » هـا  کـاوي در مـالی شـرکت    افتـه «ي اول با عنوان  ها، به راهنماي مقاله تحلیل افته

  گیرد. ي اول کالس در اختیار شما قرار می ) در جلسه5ي  ارهاین کتاب (منبع شم مراجعه فرمایید. 

  ها ي برگزاري کالس و نحوه . شرح درس3

مـورد بررسـی قـرار    و سایر کشورها هاي عملی و کاربردي در ایران  ها با استفاده از مثال مالی شرکت ي هدر این کالس، مفاهیم عمد

هـا و مفـاهیمی تکیـه     کنـد. ایـن دوره روي روش   مالی و عمل و اجرا را پـر مـی   ي هبین نظری ي هگیرد. پس، مطالب مطروحه فاصل می

هــاي  ي مــالی شــرکت بنــابراین، کــالس عمــدتاً بــه حــوزهوکارهــاي غیرمــالی اســت.  کنــد کــه مــرتبط بــا مســائل مــالی کســب مــی

)corporate finance .دادن بـه درك ایـن موضـوع     هـاي کـاربردي و عملـی، عمـق     مبتنی بر مثـال  ي ههدف دور) محدود است

کار بگیریم. مثالً، دانشـجو از مفـاهیم    وکار به هاي کسب اي از وضعیت ها را در طیف گسترده گونه مفاهیم مالی شرکت است که چه

شـکلی سیسـتماتیک و منسـجم بایـد اسـتفاده       بـه » ارزشـیابی «و » هاي ساختار سرمایه نظریه« ،»وکار کسب ي بودجه«، »استراتژي مالی«

  اي براي این مهم است.   وسیله» ها افته«ها را پیدا کند.  حل ، راهي تجاري زندگی روزمره ي هکند تا در مواجهه با مسائل پیچید

هـا   حـل  رد راهبنـدي در مـو   را بخوانند و با جمع (cases)ها  تر، افته هاي کوچک رود نخست در گروه از دانشجویان کالس توقع می

تواننـد در دوره شـرکت کننـد.     دانشگاه مـی ي مدیریت و حسابداري  دانشکده در کالس شرکت کنند. دانشجویان کارشناسی ارشد

اي از جلسـات کـالس شـرکت     نیز دعوت خواهـد شـد تـا در پـاره    شود  ي آنان در کالس مطرح می هایی که افته از مدیران شرکت

  هاي کلی زیر است: هاي قبل گذرانده باشند. دوره شامل عنوان درس مالی را در ترم دانشجویان باید حداقل یککنند. 
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 داري ( اصول شرکتCorporate Governance( 

 ریت سرمایه در گردش یمد 

 تحلیل مالی 

 هزینۀ سرمایه و ساختار سرمایه 

 اي   بندي سرمایه بودجه 

 (انتشار اوراق بدهی یا اوراق حق مالی) تأمین مالی 

  تقسیم سودسیاست 

 ها شرکت ارزشیابی 

 مدیریت ریسک 

 

  . ارزیابی4

هاي مـورد بررسـی در    جلسه، افته 5در پایان هر کالس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ي هجلس 16افته در طول  15حداقل 

شود و در آزمون نهـایی،   ترتیب، دو آزمون میان ترم انجام می بدین هاي قبل، موضوع آزمون از دانشجویان خواهد بود. جلسه

مطالـب خوانـده شـده در    شـما  گیرد. از شما همچنین خواسته می شـود،   ي آخر کالس مورد پرسش قرار می جلسه 6هاي  افته

(ر.ك. به منـابع و    3 ي شمارههاي کتاب  ها، دانشجویان بهتر است از معادل ي گزارش در تهیه جلسات قبل را هم مرور کنید.

ــد.   جهــت برابرنهــادهمآخــذ)  ــز مــی هــاي اصــطالحات انگلیســی اســتفاده کنن ــاب را در ســایت آن نی ــن کت ــد ای ــد بیابی  توانی

)investopedia.ir(.  

 
 

 کلي  هسهم از نمر  مورد مشمول نمره

  %40  و انجام تکالیف هفتگی مشارکت در کالس

  %35  دو آزمون در طول ترم

  %25  ترم پایان آزمون

 

   هاي درس ریز نشست. 5

  

  مدیریت سرمایه در گردش

  اول ي جلسه

  ،تبریزي / مجري کالس عبده3-3ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شمارهشرکت پوشاك همیار  

 هاي پایانی آن پاسخ دهید.  افته را مطالعه کنید و به پرسش

 سرمایه در گردش«بخش  (ویرایش قدیمی)/ 1ي  کتاب: شماره« 

  

  تر مراجعه کنید: ي بیش براي مطالعه

 :ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت [ها  شرکت مالی امور بر اي مقدمه اسالید[ 

 در گردش  سرمایه«، بخش 6ي کتاب شماره«  
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  تحلیل مالی

 دوم ي هجلس

 تبریزي مجري کالس عبده -14ي  ي شماره ، افته4ي  کتاب شماره، »شرکت تولیدي سجاد«ي  افته  

  هاي پایانی افته را مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنیدو پرسش

  

  تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 4ي  )، کتاب شماره22ي  ي شماره حل پیشنهادي براي آن (افته و راه» ساوث ایست مارین«ي  افته 

 

  

 داري  اصول شرکت

  وم س ي هجلس

  مجري کالس عبده تبریزي و میثم رادپور10-3ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره،  اندجري بنشرکت /  

 هاي پایانی آن پاسخ دهید.  افته را مطالعه کنید و به پرسش

  

  تر مراجعه کنید: ي بیش براي مطالعه

 :ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت[ داري شرکت اسالید[  

 ها اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکتسایت/ [ي نمایندگی  اسالید: مسئله[  

  

  هزینۀ سرمایه و ساختار سرمایه

 چهارم ي جلسه

 مجري کالس میثم رادپور /2-4ي  ي شماره افته –5 ي  کتاب شماره -» شرکت نایک«ي  افته 

  افته پاسخ دهید.ي سرمایه مربوط است. به سئواالت پایان  را مطالعه فرمایید. موضوع محوري افته به هزینه» شرکت نایک«ي  افته

 ي سرمایه هزینه سوم،، فصل 2ي  کتاب شماره  

  

  تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 6ي  ي سرمایه در مأخذ شماره فصل هزینه . 

  

 1-5ي  ، مقاله8ي  کتاب شماره  

  

  پنجمي  جلسه

 تبریزي / مجري کالس عبده1-2ي  ي شماره ، افته5ي  ، کتاب شماره»بندي جمشید شرکت بسته«ي  افته 

 هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید. افته را مطالعه کنید و موضوع

  گذاري سایت/ اسالیدهاي آموزشی / مدیریت سرمایه [اسالید: اوراق بهادار با درآمد ثابت[  

 ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت [ اسالید: ساختار سرمایه[  

  

 مراجعه کنید:تر  ي بیش براي مطالعه

 اهرم مالی و ساختار سرمایه /6ي  کتاب: شماره 
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ها  ي ارجاعات مربوط به آن افته ها را بخوانید و نیز کلیه ي اول تا پنجم موضوع این آزمون است. آن شده در جلسه هاي بررسی : افتهآزمون اول

  شده نیز مطرح خواهد شد. ها و مطالب ارجاع هایی از فصل پرسششده،  ي بررسی افته 5را بخوانید. در این آزمون، ضمن طرح سؤاالتی از 

 

  

  اي بندي سرمایه بودجه

 ششم ي جلسه

 شرکت یورولند فودز «ي  افتهEuroland Foods « ،تبریزي  / مجري کالس عبده 8-3ي  ، افته5ي  کتاب شماره 

 هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنید و موضوع

 ها] اي [سایت/اسالیدهاي آموزشی/مالی شرکت بندي سرمایه اسالید: بودجه 

 ویرایش اول، سه فصل آخر کتاب1ي  کتاب شماره ، 

 1-2ي  / مقاله9ي  کتاب: شماره 

 

  تواند به فارسی یا انگلیسی در بحث مشارکت کنند. خواهد شد؛ دانشجویان میاین کالس توسط مجري به انگلیسی ارائه 

  

  ي اولیه ارزشیابی و عرضه

 هفتم ي جلسه

 بیی  شرکت اي«ي  افتهEbay« ،بیدگلی مجري کالس اسالمی 7-4ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره  

 ي اولیه سهام است. موضوع محوري این افته در مورد عرضه

  :21و  20/ فصل 2ي  شمارهکتاب 

 

 تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

  24/ فصل 2ي  کتاب شماره 

 

  توانند به فارسی یا انگلیسی در بحث شرکت کنند. این کالس توسط مجري به انگلیسی ارائه خواهد شد؛ دانشجویان می

  

  متشهي  جلسه

 مجري کالس رادپور 7-5ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره،  »پاالمون کاپیتال پارتنرز«ي  افته    

  شود. هاي سهامی خاص مربوط می گذاري سهام شرکت بحث محوري این افته به ارزش

 10ي  کتاب شماره  

  : تر مراجعه کنید ي بیش براي مطالعه

 6ي  فصل مربوط در مرجع شماره  

 

  

 نهم ي جلسه

 بیدگلی  / مجري کالس اسالمی 7-3ي  ، افته5ي  شمارهکتاب ، »شرکت کراون در مقابل شرکت سیرا«ي  افته  

 هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید افته را مطالعه کنید و موضوع

  گذاري سایت/ اسالیدهاي آموزشی / مدیریت سرمایه [اسالید: ارزشیابی سهام[  

 10ي  کتاب شماره 

 

 تر مراجعه کنید:   ي بیش براي مطالعه
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  6ي  فصل مربوطه در مرجع شماره 

  

  تأمین مالی

  دهمي  هجلس

 مجري کالس علوي 5-2ي  ، افته5ي  کتاب شماره، »ي فضاهاي ورزشی و تفریحی شرکت توسعه«ي  افته /   

 هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنید و موضوع

  اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی سایت/[اسالید: ابزار، نهاد و بازارهاي مالی[ 

 سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی [سرمایه  بازار مقابل در پول مالی: بازار تأمین نوین هاي روش :اسالید[ 

 18تا  16/ فصل 2ي  کتاب: شماره 

 

 مراجعه کنید:  تر بیشي  هبراي مطالع

  سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی [اسالید: تأمین مالی در فرابورس[  

 3-3 ي مقاله /8ي  کتاب: شماره 

  

ها  ي ارجاعات مربوط به آن افته . آنها را بخوانید و نیز کلیهموضوع این آزمون است هاي ششم تا دهم شده در جلسه هاي بررسی : افتهآزمون دوم

  ها و مطالب ارجاع شده نیز مطرح خواهد شد.  هایی از فصل شده، پرسش ي بررسی افته 5را بخوانید. در این آزمون ضمن طرح سؤاالتی از 

  

  یازدهمي  جلسه

 تبریزي مجري کالس عبده /4-2ي  شمارهي  ، افته5ي  کتاب شماره» ،آي سی ام شرکت ارتباطات«ي  افته  

 هاي محوري آن را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید.  افته را مطالعه کنید و موضوع

  اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی [اسالید: ابزار، نهاد و بازارهاي مالی با رویکرد معرفی ریسک[ 

 4-4ي  / مقاله9ي  کتاب شماره 

  

  سودسیاست تقسیم 
  

  دوازدهمي  جلسه

 مجري کالس رادپور4-3ي  ، افته5ي  ، کتاب شماره»گینز بورو«ي  افته /   

  محور بحث در این افته سیاست تقسیم سود است.

  ، خط مشی تقسیم سود سهام19، فصل 2ي  کتاب شماره

  

 سیزدهم ي جلسه

 مجري  –ي کدال بورس مراجعه کنید  به سامانه 4-4ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره، »میشه باغشرکت «ي  افته

 تبریزي کالس عبده

ي بحث در  را مطالعه فرمایید. اطالعات الزم را از سیستم کدال دریافت کنید و حول سیاست پرداخت سود سهام آماده» شرکت باغ میشه«ي  افته

  ها کار کنید: کالس شوید. سئواالت زیر را در ذهن داشته باشید و روي آن

 هاي اخیر شرکت کدام است؟ این مشکل را شرکت چگونه حل کرده است؟ اصلی سال مشکل .1

 وساز عمیق بوده است. شرکت این مشکل را چگونه پشت سر گذاشته است؟ هاي اخیر مشکل رکود بخش ساخت در سال .2

  کنید؟ سود سهامی را براي این شرکت پیشنهاد می  چه سیاست .3

 سیم سود سهام، خط مشی تق19  ، فصل2ي  کتاب شماره 
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 مراجعه کنید:  تر بیشي  هبراي مطالع

 6ي  فصل سیاست پرداخت سود سهام در مأخذ شماره 

 
  

 چهاردهمي  جلسه

 مجري کالس مدیري7-6ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره ،»پتروشیمی زنجانصنایع شرکت «ي  افته /  

هاي مالی این شرکت را در سیستم کدال بخوانید و حول دو سؤال  هاي مربوط به بورس مراجعه کنید. صورت در مورد این شرکت بورسی، به سایت

  ي بحث در کالس شوید:  اصلی زیر آماده

 کنید؟ قیمت سهام پتروشیمی زنجان را چگونه ارزشیابی می .1

 ید؟ دان ترین مشکالت پتروشیمی زنجان را چه می مهم .2

 کنید؟ افزایش سرمایه در شرکت را چگونه ارزیابی می .3

 سابت/ اسالیدهاي آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک [سازي ریسک ـ مبانی پایه  اسالید: مدل[  

  

  تر مراجعه کنید:  ي بیش براي مطالعه

 ها] هاي اقتصاد ایران [سایت/ سمینار و کنفرانس اسالید: فرصت 

 

 

  مدیریت ریسک

  پانزدهمي  جلسه

 آهن  راه«ي  افتهJ&L« ،مجري کالس رادپور9-2ي  ي شماره ، افته5ي  کتاب شماره /  

  موضوع محوري این افته مدیریت ریسک و پوشش حجم نوسان قیمت کاالهاي اساسی است.

 را مطالعه فرمایید. 7مأخذ  3و  2و  1هاي  فصل 

 اسالیدهاي آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک]سازي ریسک: مبانی پایه [سایت،  اسالید: مدل 

 [سایت، اسالیدهاي آموزشی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک] اسالید: ابزار، نهاد و بازارهاي مالی با رویکرد و معرفی ریسک  

  

  کنند.توانند به فارسی یا انگلیسی در بحث شرکت  این کالس توسط مجري به انگلیسی ارائه خواهد شد؛ دانشجویان می

  

  نزدهمشاي  جلسه

 مجري کالس اسالمی بیدگلی9-1ي  ، افته5ي  کتاب شمارهشرکت مرتون الکتروتبکز، « ي افته /  

 (در دست تهیه) [سایت، اسالیدهاي آموزشی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک] اسالید: پوشش ریسک ارز 

 

ي ارجاعات مربوط به  ها را بخوانید و نیز کلیه موضوع این آزمون است. آنهاي یازدهم تا شانزدهم  شده در جلسه هاي بررسی افته. آزمون پایانی

ها و مطالب ارجاع شده نیز مطرح  هایی از فصل شده، پرسش ي بررسی افتهشش االتی از ؤها را بخوانید. در این آزمون، ضمن طرح س آن افته

 خواهد شد.
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