
مالی   درس مدیریت برنامۀ آموزشی

 MBAمدت کاربردی  ی کوتاه برای دوره

 و اتاق بازرگانی تهران شریف صنعتی دانشگاهک میان مشتر

 1391تا بهار 1390زمستان 

 

 

 اول جلسة

 چيست؟ هالي – پايه هفاهين

 2-2 1ٍ-1 ّإ هقالِ /6 ضوارٓ : کتاب  

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ ؟چ٘ست هالٖ :اسالٗذ[ 

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ ّا اس هٌظز هالٖ ضزکت داستاى هذٗزٗت هالٖ: اسالٗذ[ 

 

  دوم جلسة
 (1) های بلندهدت گيزی درهورد طزح و تصوين ای بندی سزهايه هشينة سزهايه، بودجه

 ضطن تا ٗاسدّنفصل / 2 ضوارٓ : کتاب 

  10 ٕ  ضوارُ:کتاب 

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ّشٌٗٔ سزهاِٗ : اسالٗذ[  

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [إ  بٌذٕ سزهاِٗ بَدجِ: اسالٗذ[  

 

سوم  جلسة
 (2) های بلندهدت گيزی درهورد طزح و تصوين ای بندی سزهايه هشينة سزهايه، بودجه

 ُلباسطَٖٗ خزم آهَسضٖ ٕ افتِ/ 3 ٕ  کتاب ضوار 

 ُتَل٘ذٕ پاکاى  آهَسضٖ ٕ افتِ/ 3 ٕ  کتاب ضوار 

 

 چهارم جلسة

 هديزيت سزهايه در گزدش

 در دست تذٍٗي[ )ّا هالٖ ضزکت/اسالٗذّإ آهَسضٖ]هذٗزٗت سزهاِٗ در گزدش : اسالٗذ) 

 1 1  ّإ هزبَط اس کتاب ضوارٓ فصل 

 ُضزکت پَضاک ّو٘ار آهَسضٖ ٕ افتِ/ 3 ٕ  کتاب ضوار 

 ُ1ٍ2اتَهب٘ل جعفزٕ  آهَسضٖ ٕ افتِ /3 ٕ  کتاب ضوار 

 

 

 پنجنجلسة 
 ساختار سزهايه

 ًظزٗٔ بافت سزهاِٗ ٍ بافت سزهاٗٔ بٌِْ٘ :ّجذّنفصل / 2 ضوارٓ : کتاب 

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ ساختار سزهاِٗ: اسالٗذ[ 

 

 

 

 



                            

 ششن جلسة

 هالي باسارهای و ابشارها

 2-9 ، 2-3 ،1-5هقالٔ  /6 ضوارٓ : کتاب  

 3-3 هقالٔ /7 ضوارٓ : کتاب 

 فصل اٍل ٍ دٍم /4 ضوارٓ : کتاب 

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ ّا ضزکت هالٖ اهَر بز إ هقذهِ :اسالٗذ[ 

 باسارّا ٍ ًْادّإ هالٖ/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [هالٖ  ، ًْاد ٍ باسارّإابشار: اسالٗذ[ 

 ّا سوٌ٘ارّا ٍ کٌفزاًس [ تأه٘ي هالٖ در فزابَرس : اسالٗذ[ 

 

 هفتنجلسة

  داری شزکت اصول و ناظز، هقام گذاراى، سزهايه تصويوات

 ّا ٍ  ّإ هالٖ ّذاٗت دٗذگاُ ضَُ٘: سَمهقالٔ  /9 ضوارٓ  :کتاب.... 

 سَمفصل /  4 ضوارٓ : کتاب 

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ دارٕ ضزکت :اسالٗذ[ 

 ّا هالٖ ضزکت/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ ًواٌٗذگٖ هسألٔ :اسالٗذ[ 

 بَرسٖضزکت  ٗک هجوع عوَهٖ : ف٘لن 

 ساسهاى اّذاف ٍ بَرس تارٗخچٔ بخص بْادار، اٍراق ٍ بَرس ساسهاى: ساٗت 

 ٕ  Corporate Governance ، پذٗا ٍٗكٖ: تسا

 ساٗت :FSA  بخص کلabout us  

 

 هشتن جلسة

 گذاری سزهايه داری بانك و تجاری داری بانك

 باسارّا ٍ ًْادّإ هالٖ/ اسالٗذّإ آهَسضٖ [ هالٖ تأه٘ي در سزهاِٗ تأه٘ي ّإ ضزکت ًقص :اسالٗذ[ 

 ّا سوٌ٘ارّا ٍ کٌفزاًس [ جاٗگاُ باسار سزهاِٗ ٍ ًقص آى در تعاهل با صٌعت باًكذارٕ: اسالٗذ[ 

 

 

 :ها کتاب

 تزجؤ حس٘ي عبذُ تبزٗشٕ/ بزٗگام ،ٍستَى/ 1هالٖ هذٗزٗت .1

 تبزٗشٕتزجؤ حس٘ي عبذُ / ٍستَى، بزٗگام/ 2هذٗزٗت هالٖ  .2

 تبزٗشٕ حس٘ي عبذُ/ّاٖٗ در هذٗزٗت هالٖ افتِ .3

 تزجؤ حس٘ي عبذُ تبزٗشٕ/ هَدٗل٘اًٖ فزٕ، فبَسٕ،/هالٖ ًْادّإ ٍ باسارّا هباًٖ .4

 تزجؤ حس٘ي عبذُ تبزٗشٕ/ رٗچارد بزٗلٖ/ خطز ٍ باسدُ .5

 حس٘ي عبذُ تبزٗشٕ/ 1 جلذ گذارٕ سزهاٗٔ ٍ هالٖ هقاالت هجوَعٔ .6

 رادپَرحس٘ي عبذُ تبزٗشٕ ٍ ه٘ثن /  2جلذ گذارٕ سزهاٗٔ ٍ هالٖ هقاالت هجوَعٔ .7

 (در دست اًتطار)  حس٘ي عبذُ تبزٗشٕ ٍ ه٘ثن رادپَر/ 3گذارٕ جلذ  هجوَعٔ هقاالت هالٖ ٍ سزهاِٗ .8

 جْاًخاًٖ علٖ دکتز/سزهاِٗ  باسار هقاالت هجوَعِ :کتاب .9

 تبزٗشٕ حس٘ي عبذُ ٕ سزهاِٗ، دٍ جلذ اس هذٗزٗت هالٖ،اّزم هالٖ ٍ ّشٌِٗ .10

 غالهزضا ًظزبلٌذ، حس٘ي عبذُ تبزٗشٕ ٍ عبذاهلل کَثزٕ/ گذارٕ فزٌّگ اصطالحات هالٖ ٍ سزهاِٗ .11


