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 نیازهای دورهپیش -2

ی مالی مانند ارزش زمانی پول و ریسک و بازده داشته درک روشنی نسبت به مفاهیم پایهرود از دانشجویان این دوره انتظار می

های نقدی را بشناسند. داشتن پیشینه علمی و تجربی در ارزشیابی مانند تنزیل جریان های پایهچنین دانشجویان باید تکنیکباشد. هم

و  Excelافزار ری نیست. داشتن مهارت کارکردن با نرمبخش امالک و مستغالت برای دانشجویان حاضر در این دوره ضرو

 شود. های مالی برای دانشجویان این دوره توصیه میحسابماشین

 شرح دوره -3

های جهان به زمین و ساختمان اختصاص دارد. در امالک و مستغالت سهم مهمی در اقتصاد کشورها دارد. حدود یک سوم سرمایه

این بخش شاخص مهمی برای . ای استمالحظهکشور، ارزش امالک و مستغالت رقم قابل ایران نیز در مقیاس اقتصاد

های روشن انگیز حتی از نشانههای هیجانهای مدرن و محوطهای که ساختمانگونه شود، بهیافتگی اقتصاد محسوب میتوسعه

گذاران قرار گرفته رایی مورد پذیرش سرمایهی داشوند. همچنین امالک و مستغالت به عنوان طبقهپیشرفت اقتصادی تلقی می

های مالی خود، امالک و مستغالت را به ی ریسک و بازده سبد داراییگذاری گاهی اوقات برای بهبود موازنهاست. مدیران سرمایه
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گذاری و امثال آن، های مدیریت سرمایهبرای گرایش مالی، خصوصا   ید. بنابراین، برای دانشجویان رشتهکننترکیب سبد اضافه می

 ناپذیر است.توجه و حتی تمرکز بر این بخش اجتناب

ن و... هر داشناس، مهندس معمار، مهندس عمران، وکیل، اقتصادشود: زیستای چند وجهی محسوب میامالک و مستغالت رشته

ی اددانان از دو مسیر وارد حوزهد، اقتصکنند. در سطح اقتصاد خرامالک و مستغالت نگاه می یهکدام از منظر خودشان به حوز

ای از اقتصاد شهری و اقتصادی مالی. اقتصاد شهری و اقتصاد مالی امالک و مستغالت هر دو شاخه شوند:میامالک و مستغالت 

بازارهای سرمایه و صنعت خدمات مالی در بخش  یو دومی به مطالعهالعه و تحلیل مسائل شهری که اولی به مط داقتصاد خردان

اقتصاد مالی امالک و مستغالت  اقتصاد مالی و امالک و مستغالت است. ،پردازد. موضوع محوری این دورهالک و مستغالت میام

تر در زیر گذاری، و به طور مشخصطور خاص در سرفصل مدیریت سرمایهای از دانش است که در قلمرو دانش مالی، و بهحوزه

-ای از دارایی )شبیه داراییرد. در این حوزه از دانش، امالک و مستغالت به عنوان طبقهگیگذاری قرار میهای سرمایهفصل بدیل

 شود.های مالی( تحلیل می

گذاری امالک و مستغالت مهارت و دانش ی تأمین مالی و سرمایهمندند در زمینههاین دوره برای دانشجویانی طراحی شده که عالق

کند، و محصوالت این طبقه را به آنان ی مالی امالک و مستغالت آشنا میمفاهیم پایه دانشجویان را با ،کسب کنند. این دوره

های مختلف دهد شیوهپردازد، و نشان میی زمین میو توسعهو ساز  های ساختگذاری در طرحکند. به موضوع سرمایهمعرفی می

-کند و نشان مینهایتا  فنون ارزشیابی زمین را دنبال میکدام است. دوره های ساخت و ساز تأمین مالی امالک و مستغالت و طرح

اند. در سرتاسر این درس محصوالت رهنی و بازارهای اولیه و یابی امالک و مستغالت کدامشهای ارزدهد رویکردها و روش

شوند. دوره معرفی میگذاری امالک و مستغالت ی رهن و نهادهای مالی امالک و مستغالت مربوط به تأمین مالی و سرمایهثانویه

گذاری در شهر را برای دانشجو روشن های سرمایهپردازد تا امکانات و فرصتی اقتصاد شهری نیز میدر حد محدودی به مسئله

 کند.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مآخذ - 4

 های مرجع اصلی به شرح زیر:کتاب

1- Commercial Real Estate Analysis & Investments (2e), by Geltner, Miller, Clayton and 

Eichhaltz, Centage, 2007 

2- Real Estate Finance and Investments, by Brueggeman and Fisher (BF). Fourteenth 

Edition. McGraw-Hill Irwin, Inc. 2011.  

 

به شرح زیر: مکملهای مرجع کتاب  

پاییز  ،چاپ اول ،انتشارات علمی ،عبده تبریزی و میثم رادپورحسین ، ی مقاالت(کتاب مالی و امالک و مستغالت )مجموعه-3

1392. 

4- Urban economics and real estate: theory and policy, by McDonald and McMillen. John 

Wiley & Sons. 2007 

5- Urban economics and real estate markets, by DiPasquale and Wheaton. Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice Hall, 1996. 
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 سهم از نمره کل مورد مشمول نمره

 %15 مشارکت در کالس

 %25 تکالیف کالسی

 %25 ترمامتحان میان

 %35 ترمامتحان پایان



 
 

 ها، ریز درس و تکالیفی زمانی کالس. برنامه6

 مرجع اصلی منبع موضوع جلسه

 . 1ی جلسه
 معرفی دانش مالی  -

تامین مالی و  یتشریح مفاهیم پایه -

  گذاری امالک و مستغالتسرمایه

  Chapter1: Real Estate Space and Asset Market/1ی کتاب شماره -

 ای به مالی امالک و مستغالت بخش اول: مقدمه /3ی کتاب شماره -

 ها[]اسالیدهای آموزشی/مالی شرکتاسالید: مروری بر دانش مالی  -

گذاری امالک و مستغالت ]اسالیدهای آموزشی/ مدیریت ای بر تأمین مالی و سرمایهاسالید: مقدمه -

 [گذاریسرمایه

 . 2ی جلسه
 معرفی ابزار، نهاد و بازارهای مالی  -

 اسالید: ابزار، نهاد و بازارهای مالی: رویکرد مبتنی بر امالک و مستغالت  -

 .3یجلسه
   اقتصاد شهریدر امالک و مستغالت  -

 Part I: Economics and Urban Areas /4ی کتاب شماره-

 Part II: Location Patterns in Urban Areas /4ی کتاب شماره-

 ی زمین برای مقابله با سوداگری ]سایت / اسالیدهای آموزشی / امالک و مستغالت[ی عرضههای بهینهسیاست -

 .4ی جلسه
 اقتصاد شهری: عرضه و تقاضای مسکن -

 5ی کتاب شماره -

 های رونق و رکود در بازار مسکن دوره -

 ]در دست تدوین[ DiPasquale and Wheatonاسالید: مدل  -

 . 5یجلسه
 بازار مسکن ایران  -

 های مهم بازار مسکن کشور گزارش شاخص -

 اسالیدهای آموزشی / امالک و مستغالت[های اقتصاد شهری در ایران ]سایت / چالش -

 های رونق و رکود در بازار مسکن ایران ]سایت / اسالیدهای آموزش / امالک و مستغالت[اسالید: دوره -

 اسالید: سیمای اقتصاد مسکن و راهکارهای بهبود آن ]سایت / اسالیدهای آموزش / امالک و مستغالت[ -

 ]سایت / اسالیدهای آموزش / امالک و مستغالت )در دست تدوین([ 1400اسالید: وضعیت بخش مسکن تا سال  -

 .6ی جلسه
گذاری امالک و مرور صنعت سرمایه -

 مستغالت 

 یه و تحلیل بازار امالک و مستغالتتجز -

 Chapter6: Real Estate Market Analysis/1ی کتاب شماره -

 Chapter7:Real Estate as an Investment: Some Background/1یکتاب شماره -

Information 
 سیاست مسکن و تأمین مالی  –بخش اول: تجزیه و تحلیل بازار امالک و مستغالت  /3ی کتاب شماره -

های تغییرات قیمت امالک و مستغالت در سال -الگوی قیمتی مسکن تغییر کرده است -مسکن: روندهای جهانی

 روپیش

 گذاری[و تحلیل بازار امالک و مستغالت ]اسالیدهای آموزشی / مدیریت سرمایه های تجزیهاسالید: دوره -

 گذاری[ اسالید: تحلیل اساسی امالک و مستغالت: تجزیه و تحلیل بازار ]اسالیدهای آموزشی/ مدیریت سرمایه -

 . 7ی جلسه
 ارزشیابی امالک و مستغالت  -

های نقدی امالک و برآورد جریان -

  مستغالت

 Chapter10: The Basic Idea: DCF and VPN /1ی شمارهکتاب  -

 Chapter10: Valuation of Income Properties /2ی کتاب شماره -

ارزشیابی امالک و  –های نقدی بخش سوم: ارزشیابی امالک و مستغالت: مدل تنزیل جریان /3ی کتاب شماره -

 ارزش اراضی دوبر –در مورد ارزش زمین و مستغالت -ایگذاری منطقهقیمت

 گذاری[اسالید: رویکردهای ارزشیابی امالک و مستغالت ]اسالیدهای آموزشی/ مدیریت سرمایه -

 گذاری[گذاری ]اسالیدهای آموزشی / مدیریت سرمایههای نقدی حاصل از سرمایهاسالید: برآورد جریان -

 .8 یجلسه
گذاری امالک و اهرم مالی در سرمایه -

 مستغالت 

   ی سرمایههزینه برآورد -

 Chapter11: Nute and Bolts for Real Estate Valuation/1ی کتاب شماره -

 Chapter11: Investment Analysis and Taxation of Real Property/2ی کتاب شماره -

 Chapter 13: Use of Debt in Real Estate Investment/1ی کتاب شماره -

 Chapter12: Financial Leverage and Financing Aiternatives/2ی کتاب شماره -

 ها[اسالید: برآورد هزینه سرمایه امالک و مستغالت ]اسالیدهای آموزشی/مالی شرکت -

 گذاری امالک و مستغالت ]در دست تدوین[اسالید: اهرم در سرمایه -

  ترمامتحان میان -



 
 

 منبع مرجع اصلی موضوع جلسه

 .9 یجلسه
گذاری امالک و اختیار واقعی و قیمت -

 مستغالت 

 بخش سوم: اختیارهای واقعی و ارزش زمین /3ی کتاب شماره -

اسالید: ارزشیابی امالک و مستغالت با استفاده از روش اختیار واقعی ]اسالیدهای آموزشی / مدیریت  -

 گذاری[سرمایه

 ای گذاری امالک ومستغالت اجارههای آموزشی: قیمتافته -

 . 10ی جلسه
تأمین مالی امالک و مستغالت و بازار  -

 اولیه رهن 

 Chapter16: Mortgage Basics l/1کتاب شماره  -

 Chapter17: Mortgage Basics ll/1کتاب شماره -

 بخش دوم: ارزیابی کارایی بازار رهن ایران 3کتاب شماره -

 نهادهای مالی[ های رهنی ]اسالیدهای آموزشی/ بازارها واسالید: وام -

 سخنرانی وزیر مسکن، راه و شهرسازی  -

 . 11ی جلسه
 (1های تأمین مالی )بدیل -

  طرح مسکن مهر -

 های سنتی تأمین مالی امالک و مستغالت ]در دست تدوین[اسالید: بدیل -

 پذیری اقتصادی طرح مسکن مهر ]در دست تدوین[اسالید: بررسی توجیه -

 . 12ی جلسه
الک و مستغالت و بازار امتأمین مالی  -

 ثانویه رهن

 Chapter20: Commercial Mortgage Backed Securities/1کتاب شماره  -

 Chapter19: The Secondary Mortgage Market/2کتاب شماره  -

های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام –های رهنی بخش دوم: تبدیل به اوراق بهادار کردن وام /3کتاب شماره  -

 های گسترش آن بازار سرمایه مسکن و ضرورت -اصول طراحی اوراق بهادار با پشتوانه رهن

 اسالید: بازار ثانویه رهن ]اسالیدهای آموزشی / بازارها و نهادهای مالی[ -

 های امالک و مستغالت ]در دست تدوین[اسالید: مشتقه -

 در شرکت تأمین سرمایه نوین « های بانک مسکنتبدیل به اوراق بهادار کردن وام»سخنرانی مدیر پروژه  -

 .13ی جلسه
های مین مالی طرحتحلیل و تأ -

 کاویساختمانی: افته

 ها[هایی در مالی شرکتآفرین ]کتاب افتهی شرکت مسکنافته -

 نی ]در دست تدوین[ی ساختماهای چندمنظورهی شرکت مجموعهافته -

 .14ی جلسه
 بحران مالی مسکن  -

 های آن ]اسالیدهای آموزشی / بازارها و نهادهای مالی[المللی و ریشهاسالید: بحران مالی بین -

 های بدون اعتبار ]اسالیدهای آموزشی / بازارها و نهادهای مالی[اسالید: بحران وام -

 .15 یجلسه
 گذاری های سرمایهصندوق -

 (2های تأمین مالی )بدیل -

 گذاری مستغالتهای سرمایهبخش اول: صندوق /3کتاب شماره  -

های زمین و ساختمان ]اسالیدهای آموزشی / گذاری امالک و مستغالت و صندوقهای سرمایهاسالید: صندوق -

 بازارها و نهادهای مالی[

 . 16 یجلسه
صنعت ساخت و ساز ایران: مفاهیم پایه  -

 فعلی  و موقعیت

 دهی افزار: کنترل ساخت و گزارشی نرمارایه -

 ی همت(ی ساخت و ساز )شرکت تعاونی پروژهافزار: طرح نمونهی نرمارایه -

  ترمامتحان پایان -

 

 

 

 


