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 دورهنيازهاي  پيش. 2
ريسو  و  و  مالي مانند ارزش زماني پوول  پايۀ نسبت به مفاهيم درک روشني رود از دانشجويان اين دوره انتظار مي 

را  نقودي  يهوا   جريوان تنزيو    پايۀ ارزشيابي ماننود  هاي تكني راجع به يان بايد چنين دانشجو هم. داشته باشند بازده

براي دانشوجويان حارور در ايون دوه روروري     پيشينۀ علمي و تجربي در بخش زمين و ساختمان داشتن . بشناسند

ه توصويه  بوراي دانشوجويان ايون دور   هاي مالي  و ماشين حساب  Excelافزار  داشتن مهارت کارکردن با نرم. نيست

   .شود مي

 شرح دوره. 3
هواي جهوان بوه زموين و سواختمان       حدود ي  سوم سرمايه. دشورها داراقتصاد ک درزمين و ساختمان سهم مهمي  

هواي مودرن و    اي کوه سواختمان   گونوه  يافتگي اقتصاد است، به اين بخش شاخص مهمي براي توسعه. اختصاص دارد
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دانشوجويان رشوتۀ   براي  ،بنابراين. شوند محسوب مي اقتصادي پيشرفت نهاي روش از نشانهانگيز  هاي هيجان محوطه

ناپوذير   توجه و حتي تمرکز بر اين بخش اجتنابگذاري و امثال آن  هاي مديريت سرمايه مالي خصوصاً براي گرايش

  .است

ن و سواختمان  گوذاري زموي   مندند در زمينۀ تأمين موالي و سورمايه   اين دوره براي دانشجوياني طراحي شده که عالقه

و ، کنود  آشونا موي   بوا مفواهيم پايوۀ موالي زموين و سواختمان      را دانشوجويان   اين دوره  .و دانش کسب کنند  مهارت

وسواز و   هواي سواخت   گذاري در پروژه گاه موروع سرمايه آن .کند را به آنان معرفي مي محصوالت زمين و ساختمان

هواي   اي مختلف تأمين مالي زمين و ساختمان و توسعۀ پوروژه ه دهد شيوه کند، و نشان مي توسعۀ زمين را تحلي  مي

هاي ارزشيابي زموين و   دهد که روش کند و نشان مي فنون ارزشيابي زمين را دنبال ميدرس نهايتاً . شهري کدام است

اين اي که  نهادهاي مالياوليه و ثانويۀ رهن و هاي بازار و رهني محصوالتدر سرتاسر اين درس . اند ساختمان کدام

 . شوند کنند معرفي مي محصوالت را معامله مي

 اهداف يادگيري . 4
 :رود نسبت به انجام موارد ذي  توانمند شوند دوره از دانشجويان انتظار مي بعد از گذراندن اين

گيوري بوراي انوواع     ، ماندة رهن، ارزش بازار رهن، هزينۀ موثثر وام (وام رهني)هاي ماهانۀ رهن  پرداختمحاسبۀ . 1

 متغير  ثابت و رهن بهره  هن مانند رهن بهرهر

محاسبۀ آثار پرداخت زودتور از   يان نقدي ارافي يا جريان نقدي ک ؛انتخاب رهن بهينه با استفاده از رويكرد جر. 2

 تفاوت سررسيدها بر انتخاب رهن بهينه، و نيز بر تصميمات بازتأمين مالي ر وکارمزد انتشا آثار موعد،

 نقدي مستغالت درآمدزا پيش از کسر ماليات و پس از کسر ماليات برآورد جريان . 9

 ، رويكرد هزينه و رويكرد درآمد ارزشيابي زمين و مستغالت درآمدزا با استفاده از رويكرد مقايسۀ فروش. 4

 درک اثر اهرم بر تأمين مالي مستغالت درآمدزا. 5

 اري با استفاده از رويكرد اختيارمعاملۀ واقعيگذ درک و کاربرد تحلي  حساسيت، اتخاذ تصميمات سرمايه. 3

 درک نقش ارزش در اخذ تصميمات اجارة بلندمدت در مقاب  خريد. 7

 درک ساختار جريان نقدي و نحوة تسهيم ريس  در انواع اوراق بهادار با پشتوانۀ رهن .  8

الک و مستغالت، و رويكردهاي گذاري ام هاي سرمايه هاي زمين و ساختمان، صندوق زواياي قانوني صندقدرک . 3

 ها   پايۀ ارزشيابي صندوق



 موارد موردنياز . 5

  به شرح زیر اصلیکتاب مرجع: 

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

Eichholtz. Centage, 2007  

 به شرح زیر فرعی کتاب مرجع: 

 Real Estate Finance and Investments, by Brueggeman and Fisher (BF). Fourteenth Edition.  
McGraw-Hill Irwin, Inc. 2011. ISBN 978-0-07-337733-9. 
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 مرجع اصلي منبع موضوع جلسه
تاريخ 

 برگزاري

  .1جلسة

 
 دانش مالي معرفي  

  گذاري  ۀ تأمين مالي و سرمايهمفاهيم پايتشريح

 امالک و مستغالت

 1 رۀکتاب شما  /Cahpter1:Real Estate Space and Asset Markets  

 ها مالی شرکت/ اساليدهای آموزشی [ مروری بر دانش مالی: اساليد[ 

 اریگذ مديريت سرمايه/ اساليدهای آموزشی [ گذاری امالک و مستغالت تأمین مالی و سرمايهای بر  مقدمه :اساليد[ 

 

27/13/31 

  .2جلسة

 
 تجزيه و تحلي  بازار امالک و مستغالت 

  گذاري امالک و مستغالت صنعت سرمايهمرور 

 1 کتاب شمارۀ  /Cahpter6:Real Estate Market Analysis  

 1 کتاب شمارۀ  /Cahpter7:Real Estate as an Investment: Some Background Information  

 در دست تدوين [تجزيه و تحلیل بازار : تحلیل اساسی بازار امالک  و مستغالت :اساليد[ 

 در دست تدوين [ امالک و مستغالت دارايیطبقۀ  :اساليد[ 

 

18/17/31 

  .3جلسة
 مستغالت و امالک ارزشيابي 

 1 کتاب شمارۀ  /Cahpter10:The Basic Idea: DCF and NPV  

 2 کتاب شمارۀ/Cahpter10: Valuation of Income Properties  

 ويندر دست تد [ رزشیابی امالک و مستغالتا رويکردهای :اساليد[ 

 در دست تدوين [ واقعی معاملۀ ارزشیابی امالک و مستغالت با استفاده از روش اختیار :اساليد[ 

 

15/17/31 

  .4جلسة
  امالک و مستغالتبرآورد جريان هاي نقدي 
 برآورد هزينۀ سرمايه 

 

 1 کتاب شمارۀ  /Nuts and Bolts for Real Estate Valuation Cahpter11: 

 2 کتاب شمارۀ/Cahpter11: Investment Analysis and Taxation of Real Property 

 در دست تدوين [ گذاری دی حاصل از سرمايههای نق برآورد جريان :اساليد[ 

 در دست تدوين [ امالک و مستغالتبرآورد هزينۀ سرمايۀ : اساليد[ 

 

 

22/17/31 

  .5جلسة
 گذاي امالک و مستغالت اهرم مالي در سرمايه 

 

 1 کتاب شمارۀ  /Use of Debt in Real Estate Investment Cahpter11: 

 2شمارۀ  کتاب /Chapter 12: Financial Leverage and Financing Alternatives 

 در دست تدوين [ گذاری امالک و مستغالت اهرم در سرمايه :اساليد[ 

23/18/31 

  .6جلسة
 وکار امالک و مستغالت در ايران کسب 

 
 13/13/31 ]در دست تدوين [ چگونه بسازيم و بفروشیم؟ :اساليد 
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  .8جلسة

  بازار اوليۀ و  امالک و مستغالتتأمين مالي

 رهن
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 در دست تدوين [ های رهنی وام :اساليد[ 
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 ترم امتحان ميان

  .9جلسة
  تأمين مالي امالک و مستغالت و بازار ثانويۀ
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 گذاري  هاي سرمايه صندوق

 هاي تأمين مالي  بدي 
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  مستغالت
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اقتصاد شهر و مشكالت تأمين مالي توسعۀ 
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  .15جلسة
 13/11/31  مشارکت زماني
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