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 درسنیازهای  . پیش۲
گذرانندن حندا ل   البتنه،  باشنند.  آشنا ها  شركتمالي ة پاي هاي و نظريه مفاهيمرود چندان با  نميانتظار  اين كالساز دانشجويان 

بايد  كند. دانشجو مي هاي  بل و يا در دورة كارشناسي، حضور در اين كالس را پربارتر مي يک درس حسابداري در ترم

مدرسنان بحنم منالي را بنا مفناهيم پاينه شنرو         هاي مالي آشنا باشند.   هاي صورت ها و عنوان ها، اصطالح حدا ل با تعريف

كناوي در   افتنه »اول بنا عننوان   ة هنا، بنه راهنمناي مقالن     براي تحليل افتنه الي تقويت خواهند كرد. هاي م خواهند كرد و با ارائة افته

( در انتهناي اينن طنرح درس    4ة اين كتاب )منبع شنمار  مراجعه فرماييد.انتهاي اين طرح درس  4مأخذ در كتاب « مديريت مالي

 گيرد. اول كالس در اختيار شما  رار مية در جلس

بهتنر اسنت دانشنجويان ن سنت در      .خواننده باشنند   بنل از شنرو  هنر جلسنه     رود افتنه را   از دانشجويان كالس تو ع مني 

مشناركت   ها در كالس شنركت كننند.   حل بندي در مورد راه را ب وانند و با جمع (cases)ها  تر، افته هاي كوچک گروه

هايي كنه   مديران شركتاي  پارهاز شود، ضرورت دارد.  هاي كالس مطرح مي نشست فعال دانشجويان در مباحثي كه در 

 شود نيز دعوت خواهد شد تا در جلسات كالس شركت كنند. آنان در كالس مطرح مية افت

، هرچنند  باشنند  م اطبان اصلي اين درس ميعالمه دانشگاه حسابداري مديريت و ة دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكد

 شوند. كالس پذيرفته مي درور نيز هاي كش دانشگاهدانشجويان ميهمان از ساير 
 

 ها برگزاری كالسة و نحو . شرح درس۳
تننر  هننا در ب ننق وا عنني ا تتنناد اسننت. بننيق ايننن روزهننا در كشننور مننا ضننعف جنندي مربننوی بننه وضننعيت مننالي بنگنناه

گرايق به كار در نهادهاي مالي و بازار سرمايه دارند، در حنالي كنه ارزش در   هاي مالي و مديريت  رشتهالتحتيالن  فارغ

هناي یيرمنالي(    ها )يعني بحم مالي در شنركت  درس مالي شركترو  از اينشود و  خلق ميها  يعني در بنگاهب ق وا عي 

در اينن كنالس، مفناهيم     ت.خواهد داشانعكاس خلق شود، در بازار سرمايه ها  بنگاهاهميت فراواني دارد. اگر ارزشي در 
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مورد بررسني  و ساير كشورها هاي كاربردي در ايران  ها با استفاده از مثال مالي شركتمباحم  رپاية مديريت مالي در كنا

را « ها مالي شركت»تر  فتهرو مباحم پيش« مديريت مالي»تر  اي اين درس تركيبي از مطالب پايه، ترتيب بدينگيرد.   رار مي

 وكارهناي یيرمنالي اسنت.    كند كه مرتبط با مسائل مالي كسنب  ها و مفاهيمي تكيه مي . اين دوره روي روشدهد ارائه مي

اي از وضننعيت  گونننه مفنناهيم مننالي را در طيننف گسننترده دادن بننه درا ايننن موضننو  اسننت كننه چننه عمننق  ههنندد دور

، و «سنرمايه در گنردش  » ،«وكنار  سنب كة بودجن »، «منالي  سياسنت »كار بگيريم. مثالً، دانشنجو از مفناهيم    به هاوكار كسب

، تجناري ة زندگي روزمرة شكلي سيستماتيک و منسجم بايد استفاده كند تا در مواجهه با مسائل پيچيد به« ساختار سرمايه»

 اي براي اين مهم است. وسيله« ها افته»ها را پيدا كند.  حل راه

 هايي با موضوعات كلي زير است: تهشامل بررسي افة دور
 

 هاي مالي تحليل صورت تجزيه و 

 هاي عملياتي بودجه 

 مديريت سرمايه در گردش 

 اي  سرمايهبندي  و جيرهبندي  بودجه 

 سرمايه ة برآورد هزين 

 هاي تأمين مالي شيوه 

  ساختار سرمايهتحليل 

  مقدماتي  ارزشيابي 

 داري   اصول شركت 

 
 

 

 . ارزیابی۴
هناي منورد بررسني در     جلسنه، افتنه   5در پاينان هنر   كالس مورد بررسي  رار خواهد گرفنت.  ة جلس 16افته در طول  15حدا ل 

انجنام  تنرم   نو ينک آزمنون در پاينا   تنرم   آزمون ميان ودترتيب،  بدين هاي  بل، موضو  آزمون از دانشجويان خواهد بود. جلسه

هنا منحتنراً از مطالنب مننعك  در      آزمونگيرد.  آخر كالس مورد پرسق  رار مية جلس 6هاي  در آزمون نهايي، افته .شود مي

ها ياد شنده اسنت. هندد آن اسنت كنه       شود كه مش تاً در اين برنامه از آن هايي گرفته مي هاي كتاب ها، اساليدها و فتل اُفته

هناي خنود را در    هنا و نوشنته   تمنام يادداشنت   تواند ها كتاب باز است و دانشجو مي اين مطالب را خوانده و دريافته باشيد. آزمون

 حساب نيز در هنگام شركت در آزمون بالاشكال است. آزمون همراه داشته باشد. استفاده از ماشين ةجلس
 
 
 

 كلة سهم از نمر مورد مشمول نمره

 %20 مشاركت در كالسهاي كوتاه( و  آمادگي )آزمون

 ٪15 انجام دو تكليف هفتگي در طول ترم

 %40 آزمون در طول ترمدو 

 %25 ترم پايان آزمون
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  های درس ریز نشست. ۵
 اولة جلس

 معرفی دانش مالی 

 مجری کالس: حسین عبده تبریزیها /  موضوع محوری: آشنایی با مالی شرکت 

 

  :ها[ ]سایت/اسالیدهای آموزشی/مالی شرکت «مروري بر دانق مالي»اساليد 

  :ها[ ]سایت/اسالیدهای آموزشی/مالی شرکت« داستان مديريت مالي»اساليد 

  :[ها مالی شرکت]سایت/اسالیدهای آموزشی/ «بازارهاي مالي و رسالت مدير مالي ؛ها اي بر امور مالي شركت مقدمه»اساليد 

 فتل اول1ة كتاب: شمار ، 

  فتل اول و دوم9كتاب: شمارة ، 
 

 

 بینی تحلیل مالی و پیش

 ة دومجلس

  شركت پوشاك هميار»افتة» 

 حسین عبده تبریزی :مجری کالسها[/  های آموزشی/ مالی شرکت مرجع افته: ]سایت/ افته /مالی های دادهموضوع محوری: تحلیل 
 

  :[ها مالی شرکت ]سایت/اسالیدهای آموزشی/« هاي ا تتادي تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه»اساليد 

 چهارم و ششم، فتل 1ة كتاب: شمار 

 ششم و هفتم، فتل 9ة كتاب: شمار 

 

 ومسة جلس

 شركت توليدی سجاد»ة افت»  

 / مجری کالس: حسین عبده تبریزی 14، افتة 4ریزی سود/ مرجع افته: کتاب شمارة  برنامهموضوع محوری: 

  فتل دوم، سوم و چهارم1كتاب: شمارة ، 

 و ششم ، فتل پنجم9ة كتاب: شمار 

 

 ای بندی سرمایه بودجه
 چهارمة جلس

 لباسشویی خرم»ة افت » 

 حسین عبده تبریزی :مجری کالس/ 31ة ، افت4ة کتاب شمار/ مرجع افته: ای بندی سرمایه ای بر بودجه موضوع محوری: مقدمه
 

  :[ها مالی شرکت اسالیدهای آموزشی/ ]سایت/« اي بندي سرمايه بودجه»اساليد 

 فتل نهم و دهم1: شمارة كتاب ، 

  دوازدهم و سيزدهم، فتل 10كتاب: شمارة 

 

 پنجمة جلس

 شركت یورولند فودز»ة افت » 
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  میثم رادپور :/ مجری کالس 8-5ة ، افت5ة کتاب شمارمرجع افته:  ای/ بندی سرمایه موضوع محوری: جیره

 

  :ها[ مالی شرکت اسالیدهای آموزشی/ ]سایت/ «اي بندي سرمايه بودجه»اساليد 

 فتل يازدهم، 1ة كتاب شمار 

  فتل چهاردهم10كتاب شمارة ، 

 

ها را  ارجاعات مربوی به آن افتهة ها را ب وانيد و نيز كلي اول تا پنجم موضو  اين آزمون است. آنة شده در جلس هاي بررسي : افتهآزمون اول

شده،  بررسية افت 5در اين آزمون، ضمن طرح سؤاالتي از يعني، هر اساليد يا فتل كتابي كه ذكر شده، موضو  آزمون است. ب وانيد. 

 شده نيز مطرح خواهد شد. ها و مطالب ارجا  هايي از فتل پرسق

 

 سرمایه ة هزینبرآورد 
 ة ششمجلس

  تجارت ناهام»افتة » 

 / مجری کالس حسین عبده تبریزی 2-1،  افتة 5اهرم مالی/ مرجع افته: کتاب شمارة موضوع محوری: 

 همة فتول11شمارة  كتاب ، 

  فتل هفدهم2كتاب شمارة ، 

 

 هفتمة جلس

 شركت نایك»ة افت » 

 / مجری کالس میثم رادپور2-4ة افت ،5ة کتاب شمارمرجع افته:  /شرکتة موضوع محوری: سرمای

 ها[ ]سايت/ اساليدهاي آموزشي/ مالي شركت اساليد: ساختار سرمايه 

 و هجدهم هفدهم ،، فتل شانزدهم2شمارة  كتاب 

 

 سرمایه  ساختارتحلیل 

 ة هشتمجلس

 بندی جمشيد بستهشركت »ة افت» 

 / مجری کالس حسین عبده تبریزی1-3، افتة شمارة 5وع محوری: ساختار سرمایه/ مرجع افته: کتاب شمارة موض

 1-1مقالة ، 7ة كتاب شمار 

 

 نهمة جلس

 آی سی ام شركت ارتباطات»ة افت» 

 میثم رادپور :کالس/ مجری 4-2ة شمارة ، افت5ة کتاب شمارمرجع افته: وع محوری: تجدید ساختار اهرم/ موض
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 ارزشیابی 
 دهمة جلس

 ی بِ  شركت ای»ة افتeBay » 

 / مجری کالس: سعید اسالمی بیدگلی7-4ة ، افت5ة کتاب شمارمرجع افته:  /(IPOعرضة اولیة عمومی ) موضوع محوری: ارزشیابی

 كلية فتول 3ة كتاب شمار / 

 

ها را  ارجاعات مربوی به آن افتهة و نيز كليها  آن افته. موضو  اين آزمون است هاي ششم تا دهم شده در جلسه هاي بررسي : افتهآزمون دوم

 شده نيز مطرح خواهد شد.  ها و مطالب ارجا  هايي از فتل شده، پرسق بررسية افت 5ب وانيد. در اين آزمون ضمن طرح سؤاالتي از 

 
 

 یازدهمة جلس

 شركت ليستون»ة تاف» 

 / مجری کالس میثم رادپور  7-2ة شمارة ، افت5ة کتاب شمارمرجع افته: / سهامی خاصموضوع محوری: ارزشیابی شرکت 

 

 ويكم بيستم و بيستم/ فتل 2ة كتاب: شمار 

 

 تأمین مالی و مدیریت ریسک :های مالی تحلیل تاكتیک
 دوازدهمة جلس

 پتروشيمی زنجانصنایع شركت »ة افت» 

   مدیریمحمدرضا / مجری کالس: 10-4، افتة شمارة 5 مرجع افته: کتاب شمارة/ تأمین مالیموضوع محوری: 

 ويكم بيستم و بيستم/ فتل 2ة كتاب: شمار 

 

 

 سیزدهمة جلس

 ملنيومة پروژ»ة افت» 

 محمدرضا علوی/ مجری کالس: 5-3، افتة شمارة 5مرجع افته: کتاب شمارة  /های ساختمانی پروژه/ : تأمین مالیموضوع محوری

 

 3-3ة مقال /7ة كتاب: شمار 

  5-6: مقالة 8كتاب شمارة 

 

 

 چهاردهمة جلس

 آهن  راه»ة افتJ&L » 

 میثم رادپور :/ مجری کالس9-2ة شمارة ، افت5ة کتاب شمارمرجع افته: / موضوع محوری: مدیریت ریسک و پوشش ریسک کاالهای اساسی

 

  آموزشي/ مهندسي مالي و مديريت ريسک[]سايت، اساليدهاي اساليد: ابزار، نهاد و بازارهاي مالي با رويكرد و معرفي ريسک  

 اول، دوم و سومهاي  فتل، 6 ةكتاب شمار 
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 پانزدهمة جلس

 واحد اتوماسيون پریمس  

 میثم رادپور :/ مجری کالس10-5، افتة شمارة 5مرجع افته: کتاب شمارة / لیزینگ از طریق محوری: تأمین مالیموضوع 

  :و  كردن  راردادهاي واسپاري ]سايت/ سمينارهابهادار  تبديل به اوراق هاي ليزينگ از طريق تأمين مالي شركتاساليد

 [1393ها/  كنفران 

 

 داری  اصول شركت

  شانزدهمة جلس

  اندجری بنشركت  

 عبده تبریزی و میثم رادپورحسین  :/ مجری کالس10-3ة ، افت5ة کتاب شمار مرجع افته: /داری موضوع محوری: خلق ارزش و شرکت

 

 :ها سايت/ اساليدهاي آموزشي/ مالي شركت[يا حاكميت شركتي داري  شركت اساليد[  

 
 

ارجاعات مربوی به آن ة و نيز كليها  افتهآن هاي يازدهم تا شانزدهم موضو  اين آزمون است.  شده در جلسه هاي بررسي افته. آزمون پایانی

شده نيز مطرح  ها و مطالب ارجا  هايي از فتل شده، پرسق بررسية افتشق االتي از ؤ. در اين آزمون، ضمن طرح سمطالعه كنيدها را  افته

 خواهد شد.
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