
1 

 1401-1402سال اول تحصیلی   مقطع کارشناسی ارشد                 نیم    دانشکدة مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم   

 

 »وکارها گذاري کسب ها و ارزش مالی شرکت« طرح درس
Corporate Finance & Business Valuation 

  . مشخصات عمومی دوره1

 مدرسان دوره
 

 احمد پویانفر و حسین عبده تبریزي
h.abdoh.tabrizi@gmail.com    وgmail.comapouyanfar@    

       علی باقري مرندي دستیار
ali bgm96@outlook.com  

 16:00-18:00شنبه، ساعت:  ؛ روزهاي دو1401ماه سال  ماه تا بهمن مهر برگزاريزمان 
 5مالی دانشگاه خاتم، کالس شمارة م وعل و مدیریت ةدانشکد محل برگزاري

 www.sci.khatam.ac.irو  www.finance.ir سایت آموزشی

 درسنیازهاي  . پیش2
 ،ریسـک و بـازده   ،زمانی پـول ارزش  ؛مفاهیم پایۀ مالی مانندو  مدیریت مالیکلی از رود درك  این دوره انتظار می کنندگان در شرکتاز 

درسی براي گرفتن این واحد ضرورت نـدارد،   آمیز هیچ پیش داشته باشند. گذراندن موفقیتهاي مالی اساسی  صورتاصول حسابداري و 
هـاي   اما بهتر است دانشجویان حداقل یک ترم کامل کارشناسی ارشد را گذرانده باشند. قبل از حضور در کالس مطالعـۀ اجمـالی سـایت   

 شود.   سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران و فرابورس پیشنهاد می
 

 دوره. شرح 3
علوم مالی در دانشکدة مدیریت و هاي کارشناسی ارشد  اولین دورهشروع از  »وکارها گذاري کسب ها و ارزش مالی شرکت«درس 

کـامالً متفـاوت بـا     ؛ ریـزدرس کامالً جدید است ، بازنویسی شده ودرساین ترمِ این اما محتواي  ،عرضه شده است خاتمدانشگاه 
 . آن است ي ههاي گذشت سال

دف غایی هـر بنگـاه اقتصـادي از    ه .گیردمین مالی و تقسیم سود قرار میأگذاري، تسرمایه ةدر سه حوز »ها مالی شرکت « مباحث
مین مـالی و تقسـیم   أگذاري، تـ ارتباط تصمیمات سرمایه، و این به معناي استبیشینه نمودن ارزش بنگاه  »،ها مالی شرکت«دیدگاه 

فوق، بیان چگـونگی خلـق ارزش در    ةهاي سه حوزهدف اصلی این دوره عالوه بر بیان مفاهیم و تئوري است.سود با ارزش بنگاه 
مـالی  عنـوان متعـدد از مباحـث     16 ،ایـن کـالس  هـاي  طی نشسـت  باشد. میفوق بر ارزش بنگاه  ةثیر تصمیمات سه حوزأبنگاه و ت
 »هـاي غیرمـالی   مالی در شرکت«مقدمات دانشجویان با  در این راستاگیرد.  مورد بررسی قرار می ها گذاري بنگاه و ارزشها  شرکت

ثیرگـذاري تصـمیمات مـالی بـر ارزش     أچگـونگی ت و تصویري درسـت از   شوند میآشنا  »گذاري ارزش«با موضوعات مرتبط با و 
» گذاري ارزش«و » ها مالی شرکت«بین دو موضوع ها  نشست . شود آنان ارائه میبه  ها مالی شرکت ةادار ةنحوچنین ها و همشرکت

 عنـوان یـک   هـا  طرح افته ضمنهاي ملموس و گاه  ، مثالها و مفاهیم نظریهطرح با  در هر کالس شود.  و بین دو مدرس تقسیم می
گذاري در ارزش هاي هکه قصد دارند در حوزآید  میدانشجویانی  این درس به کار شود. می آموزش دادهاین دوره در  مورد نظر

تـالش   .و یا در همین رشته به ادامۀ تحصیل بپردازندشوند فعال کشور  وکارهاي مختلف ها در کسب شرکت مالیِنهادهاي مالی و 
مالی  ةادارهاي  امکانات و چالشبا قرار گیرند و ها  ها و پروژه گذاري بنگاه ها و ارزش شرکتشود دانشجویان در فضاي واقعی  می

 ر ایران آشنا شوند.دها  بنگاه
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 . ارزیابی4
 

 ۀارائ گذاري ارزش مشارکت در کالس عنوان
 مقاله

دو تکلیف 
 طی ترم

 امتحاندو 
 ترممیان

 امتحان
 ترمپایان

 35 20 10 10 15 10 سهم از نمره %

 
 ؛ خواهند داشتو به شرح زیر کالس  ۀجلس 16در طول  فیتکل چهار انیدانشجو

توسـط دانشـجویان    گـزارش  هـاي مختلـف   بخـش  شده ارائه به تناسب مطالب .بورسی یگذاري شرکت ارزش .1
 . 1تحویل شوددر پایان ترم  دبای میگزارش نهایی بعدي ارائه خواهد شد.  ۀدر جلستکمیل و 

 ۀییدیـ أششـم کـالس ت   ۀحـداکثر تـا جلسـ    دبایـ  . دانشجویان مـی  2گذاري ارزش ةالتین در حوز اي مقاله ۀارائ .2
انتخابی و در جهت رعایت انسجام و پیوستگی  ۀباتوجه به محتواي مقال .مقاالت خود را از مدرس اخذ نمایند

و تعیین شـده  دقیقه  10هر دانشجو مشخص خواهد شد. زمان ارائه حداکثر  ۀتاریخ ارائاز جلسه هفتم مطالب، 
 . شدارائه انجام خواهد   3در هر جلسه حداکثر 

 . خواهد شددر طی ترم توزیع  »ها مالی شرکت« ةدر حوزدو تکلیف  .3

آزمـون   خواهد شـد. گرفته آزمون  ،قبل  ۀشده در پنج جلساز مباحث ارائهکالس،  ۀهر پنج جلس انیپس از پا .4
  آخرین شش جلسۀ کالس است.از مطالب هایی پایانی پرسش

 
 

 هاي درس . ریز نشست. 5

 
 اول ۀجلس
 حسین عبده تبریزي مجري کالس مالی چیست؟ – مفاهیم پایه 

 ]هاي قبل/ مشخصات دوره شده در سال سایت/ دروس/ ارائه [معرفی دوره  •
 ]ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت[مروري بر دانش مالی •
 ]اي (ژورنالیستی) ها/ روزنامه سایت/ مقاله[کار، مدیران مالی بلندپرواز حسابداران محافظه ۀمقال •

  2-2و1-1هاي  مقاله / 4ة کتاب شمار •
 فصل مقدماتی: مالی چیست؟/  6ة کتاب شمار •

 
 دوم  ۀجلس
 فر مجري کالس احمد پویان گذاري ارزش ۀارزش زمانی پول و مفاهیم پای 

                                                           
تنوع  ترجیحاً ؛داشته باشد معامالتی در بورس ۀسال سابق 3حداقل  ؛نباشدده زیان ؛نباشد نهاد مالی کنید که: انتخابرا بزرگ  ترجیحاً شرکتی.  1

از  و در طی یک سال اخیرنداشته باشد طرح توسعه  باشد؛ زیاد ةشد هاي پذیرفتهع با شرکتایصن جزو ؛داشته باشدکم محصولی و مبادالت ارزي 
 .نداشته باشد وام هاي ارزيو   نکرده باشد؛برداري طرح توسعه بهره

 ۀمقال نکرده باشد؛تحلیل رگرسیونی یا سنجی ارائه  ؛باشد 2015  سال ازبعد تاریخ انتشار  و با هاي معتبر مالی از ژورنال :انتخابی ۀمقالهاي  ویژگی.  2
جریانات نقد، نرخ رشد، نرخ تنزیل، بتا، صرف و کسر  ،هاي محاسبه تکنیک تبط باموضوعات مر بر باشد؛ صفحه 40 تا 15نباشد و بین  کنفرانسی

ذاري مبتنی بر مشتري، استانداردهاي گ گذاري برند، ارزش ها، ارزش گذاري استارتاپ نقدشوندگی، ارزشصرف و کسر و شرکت کنترل 
 متمرکز باشد. گذاري گذاري، ارزیابی و انتخاب مدل مناسب ارزش ارزش
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 يگذار ارزش يها خالص و ارتباط آن با مدل یپول و مفهوم ارزش فعل یارزش زمان میبر مفاه يرورم •
 هاي مالی اصلی  شرحی بر صورت •
 هاي اول و دوم / فصل 1ة شمارکتاب  •

 / فصل مقدماتی: مالی چیست؟ 6ة کتاب شمار •

 / فصل یازده و دوازده 3ة کتاب شمار •

 سوم  ۀجلس
 مجري کالس حسین عبده تبریزي ابزار، نهاد و بازارهاي مالی 

 ]اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی سایت/[اسالید ابزار، نهاد و بازارهاي مالی •
 ]سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ بازارها و نهادهاي مالی[هاي تأمین مالی: بازار پول در مقابل بازار سرمایه  اسالید روش •

 فصل اول و دوم  / 2ة کتاب شمار •

 اول ۀسوم و فصل سوم مقال ۀدوم مقال/ فصل  6ةکتاب شمار •

  2-9  ۀمقال / 4ة کتاب شمار •
 

 چهارم ۀجلس
 فر مجري کالس احمد پویان يگذار ارزش دگاهیاز د یمال يها صورت لیتحل 

 هاي مالی صورت ۀتهی ةعملیات شرکت و نحو ۀآشنایی با چرخ •

 مدت هاي مالی کوتاه تحلیل مالی و مدل •

 گذاري باشد هاي مالی به شکلی که مناسب براي ارزش تنظیم صورت •

 ششم  / فصل 1ة کتاب شمار •

 اول ۀچهارم، مقال  / فصل 6ة کتاب شمار •

 انزدهپهاي دوازده تا   / فصل 8ة شمارکتاب  •
 

 پنجم ۀجلس
 مجري کالس حسین عبده تبریزي  در گردش  دیریت سرمایهم 

 شرکت پوشاك همیار •

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

 ]ها شرکتی اسالیدهاي آموزشی/ مال سایت/[ هاي اقتصادي تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهاسالید  •

 »سرمایه در گردشمدیریت «بخش  ،8 ةکتاب شمار •
 
 به شرح برنامه هاي اول تا پنجم جلسهترم): منابع و مآخذ  آزمون اول (میان 

 
 

 ششم ۀجلس
 فر مجري کالس احمد پویان  يگذار ارزش يادیخلق ارزش در شرکت و مدل بن 

 تفاوت سود اقتصادي و سود حسابداري •

 گذاري اصطالحات ارزشاصول بنیادي، مفاهیم و  •
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 گذاري معرفی مدل بنیادي ارزش •

 سوم و چهارم  / فصل 1ةکتاب شمار •

 دوم ۀچهارم، مقال  / فصل 6ة کتاب شمار •

 و هفدههاي شانزده   / فصل 8ة کتاب شمار •
 

 هفتم ۀجلس
 مجري کالس حسین عبده تبریزي اي سرمایهبندي  و جیرهبندي  بودجه 

 شرکت یورولند فودز •

 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 •

 هاي هجده و نوزده  / فصل 8ة کتاب شمار •

 فصل اول/  5ة کتاب: شمار •
 

 هشتم ۀجلس
  فر مجري کالس احمد پویان سهامریسک و بازده و تخمین ارزش حقوق صاحبان 

 ریسک و بازده •

      DCFگذاري و مبانی مدل  تصمیمات سرمایه •

 پنجم  / فصل 1ة کتاب شمار •

 / بخش اول 9ة کتاب شمار •

 
 نهم ۀجلس
 کالس حسین عبده تبریزي مجريسرمایه   ۀساختار سرمایه و هزین  

  ]ها اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت [اسالید ساختار سرمایه  •
 شرکت نایک •

 سرمایه مربوط است. به سئواالت پایان افته پاسخ دهید. ۀرا مطالعه فرمایید. موضوع محوري افته به هزین» شرکت نایک« ۀافت
 ، فصل یازدهم 9 ةکتاب شمار •

  
 دهم ۀجلس
 هاي  پیچیدگیDCF فر مجري کالس احمد پویان نقد آزاد  هايانیارزش شرکت با مدل جر نیتخم و 

 DCF ۀمحاسب مراحل مختلف •

 استفاده از جریان نقدي آزاد ۀفلسف •

 نقدي آزادتخمین ارزش شرکت بر اساس جریان  •

 / فصل هفتم 1ة کتاب شمار •

 هاي شش تا ده / بخش دوم / فصل 9ة کتاب شمار •

 
  به شرح برنامه  هاي پنجم تا دهم جلسهترم): منابع و مآخذ  (میان دومآزمون 
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 یازدهم ۀجلس
 مجري کالس حسین عبده تبریزي         سیاست تقسیم سود 

 
 وگینز بور •
را مطالعه فرمایید. موضوع محوري افته به سیاست تقسیم سود مربوط است. به سئواالت پایان افته پاسخ » گینز بورو« ۀافت

 دهید.
 

 دوازدهم ۀجلس
   فر مجري احمد پویان بتا و نرخ بازده مورد انتظار ه،یسرما ينهیزه نیاصول تخم  

 

 یازدهم فصل   / 9ة کتاب شمار •
 

 سیزدهم ۀجلس
 مجري کالس حسین عبده تبریزي مالکیت؛ خرید شرکت توسط مدیران ۀادغام و قبض 

 ]ها سایت/ اسالیدهاي آموزشی/ مالی شرکت[مالکیت و تجدیدساختار  ۀاسالید قبض •
 2-8و  1-6هاي  مقاله / 9ة کتاب شمار •

 
 

 چهاردهم ۀجلس
 فر مجري احمد پویان  مالکیت ۀادغام و قبض 

 فصل ششم ۀ/ مقال 6 ةکتاب شمار •

 
 پانزدهم ۀجلس
 مجري کالس حسین عبده تبریزي  ها برخی مباحث خاص در مالی شرکت 

 Ebayبیی  شرکت اي •

 را مطالعه فرمایید. به سئواالت پایان افته پاسخ دهید.» Ebayبیی  شرکت اي« ۀافت
 / بخش چهارم  3 ةکتاب شمار •

 
 شانزدهم ۀجلس
 فر مجري کالس احمد پویان   گذاري مباحث خاص در ارزش 

 فصل چهارم سومِ ۀ/ مقال 6 ةکتاب شمار •

 
 به شرح برنامه شانزدهمهاي دهم تا  ترم): منابع و مآخذ جلسه آزمون سوم (پایان 
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 :منابع و مآخذ
 ها  کتاب

 فر مبانی خلق ارزش براي سهامداران و ارزشیابی شرکت/ احمد پویان .1

 / فبوزي، فري، مودیلیانی1بازارها و نهادهاي مالی، جلد مبانی  .2

 / فبوزي، فري، مودیلیانی2مبانی بازارها و نهادهاي مالی، جلد   .3

 / حسین عبده تبریزي1گذاري ، جلد ي مقاالت مالی و سرمایه مجموعه  .4

 گیري و مدیریت ریسک بازار/ حسین عبده تبریزي و میثم رادپور اندازه  .5

 شمسی، دفتر اول / حسین عبده تبریزي 90ي  در دهه ها بازار دارایی  .6

 ، وستون، بریگام، یوستون و وسترفیلد1ها، جلد  مالی شرکت .7

 ، وستون، بریگام، یوستون و وسترفیلد2ها، جلد  مالی شرکت .8

 و دیوید وسلزها / تیم کولر، مارك گودهارت،  گیري و مدیریت ارزش شرکت ارزشیابی: اندازه .9
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	3. دو تکلیف در حوزة «مالی شرکتها» در طی ترم توزیع خواهد شد.
	4. پس از پایان هر پنج جلسة کلاس، از مباحث ارائهشده در پنج جلسۀ  قبل، آزمون گرفته خواهد شد. آزمون پایانی پرسشهایی از مطالب آخرین شش جلسة کلاس است.

