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  هاي تجربی پژوهش. 2

ي  دانـش بـر پایـه   ي بنگـاه اسـت. ایـن حـوزه از      اي از نظریـه  زیرشـاخه   طور مشـخص  اي از اقتصاد خرد و به دانش مالی شاخه

کنـد. ایـن مطالعـات را     ي مدیریت سـرمایه تشـریح مـی    مطالعاتی شکل گرفته است که رفتار واحدهاي اقتصادي را در حوزه

هایی اسـت کـه بـر     هاي نظري، نظریه بندي کرد. محصول پژوهش هاي تجربی تقسیم هاي نظري و پژوهش توان به پژوهش می

هـاي مـالی شـکل     ي نظریـه  هاي مالی بر پایه کنند. بسیاري از مدل هاي مالی را تشریح می کننده، پدیده ي مفروضاتی ساده پایه

ي بازار سرمایه، و مدل مودیلیـانی و میلـر بـر     ي نظریه اي بر پایه هاي سرمایه گذاري دارایی مدل قیمت ،عنوان مثال اند؛ به گرفته

ي  هـاي تجربـی، موضـوع مطالعــه    هـاي نظـري و واقعیـت    ي سـاختار سـرمایه اسـتوار اسـت. شـکاف میــان مـدل       ي نظریـه  پایـه 

چنـین    کننـد. هـم   و دنیـاي واقعـی ایجـاد مـی     هـاي نظـري   هـا در واقـع پلـی بـین مـدل      هاي تجربی است. این پـژوهش  پژوهش

خصـوص در قلمـرو مـالی کـه همـه       بهشود،  هاي تحصیل دانش محسوب می عنوان یکی از روش هاي تجربی خود به پژوهش

رویکـردي پـایین   هـاي نظـري،    هاي تجربی بر خالف پژوهش پژوهش شود. هاي تجربی تولید می روزه مقادیر بزرگی از داده

اي  پـردازي و مطالعـات کتابخانـه    هـاي مـالی را جـایگزین نظریـه     ي مستقیم داده ي تولید دانش دارند، و مطالعه هبه باال به مقول

    د.کنن می

  

  شرح درس. 2

مالی رفتاري مورد بررسـی قـرار    گذاري و مدیریت سرمایه ،ها مالی شرکتي  حوزه سههاي تجربی در  در این دوره، پژوهش

ارائـه شـود.    از جانـب مدرسـان   بندي ریـزدرس  ي زمان ها بر اساس برنامه شود یکی از مقاله تالش می نشستگیرد. در هر  می

هـاي محولـه را    محتـواي مقالـه   اند شود. دانشجویان موظف رائه میتوسط دانشجویان ا یک یا دو مقاله چنین در هر نشست هم
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هـا   ها و نتـایج مقالـه   ات نظري و تجربی، روش پژوهش، یافتهصورت اسالید ارائه دهند. در هر ارائه به اهداف پژوهش، ادبی به

  فهم ارائه کنند.   شکلی ساده و قابل ها را به پژوهش مقاله  اند منطق روش شود. دانشجویان موظف پرداخته می

  

  درسنیازهاي  پیش. 4

  بندي است: طبقه هاي تجربی در سه سطح قابل نیازهاي درس پژوهش پیش

ي روش  ي مناسـب در حـوزه   پـژوهش اسـت. بنـابراین داشـتن پیشـینه       در بـاالترین سـطح، روش  سطح کـالن: موضـوع درس    .1

شود. دانشجویان باید درك قابل قبولی نسبت بـه مراحـل انجـام پـژوهش از تشـریح       پژوهش به دانشجویان این دوره توصیه می

هـاي بعـدي    ها و پیشنهاد براي پـژوهش  افتهدهی ی ي گزارش ي تاریخی و تجربی  پژوهش گرفته تا نحوه اهداف، اهمیت، پیشینه

سـازي، تعـاریف عملیـاتی متغیرهـا و ... از      گیـري، افـق زمـانی، فرضـیه     هایی مانند نمونه داشته باشند. آشنایی با مفاهیم و تکنیک

  الزامات این درس در سطح کالن است.

. ایـن درس بـا فـرض تسـلط کـافی      هاي مالی موضوع محوري درس در سطح میانی اسـت  ها و پدیده سطح میانی: نظریه .2

شـود. بـر ایـن     ها ارائه مـی  ي مالی شرکت گذاري و چه در حوزه ي مدیریت سرمایه دانشجویان ادبیات مالی چه در حوزه

گـذاري، تقسـیم سـود     ي نوین سبد، ساختار سرمایه، ارزش هایی مانند نظریه دانشجویان باید درك کافی از نظریه ،اساس

 ي قیمتی، اثر ربایش، نقدشوندگی و ... داشته باشند.   هو مفاهیمی مانند تکان

هاي آماري و اقتصادسنجی موضوع اصلی درس در سطح خرد است. بنـابراین دانشـجویان بایـد تسـلط      سطح خرد: مدل .3

، و ARMA ،GARCHهـاي اقتصادسـنجی ماننــد    هـا، و نیـز مـدل    هـاي آمـاري، پارامترهـا و آمـاره     کـافی بـر توزیـع   

یافتـه   )، روش گشـتاور تعمـیم  MLEنمـایی (  )، حداکثر درسـت OLSمانند حداقل مجذور مربعات (هاي برآورد  روش

)GMM  .و ... داشته باشند ( 

   درس اهداف. 3

مـار و اقتصادسـنجی در مطالعـات تجربـی تشـریح      آهـاي   پـژوهش، و تکنیـک    کارگیري مبانی روش ي به در این درس نحوه

هاي مالی و اسـتخراج محتـواي اطالعـاتی آن     هاي کارکردن با داده الف) مهارت(شود. دانشجویان با گذراندن این درس  می

 ج) توانـایی طراحـی  (کننـد، و   هاي مالی را کسب می هاي الزم براي ارزیابی ونقد پژوهش ب) مهارت(آموزند؛  ها را می داده

  آورند. میدست  ي مالی را به هاي اثربخش و کارآمد پژوهش در حوزه روش

 

  یابیارز .4

تـرم   تـرم و پایـان   هـاي میـان   ي آزمـون  ها در طول ترم، و نیمی دیگر به نمره ي ارزیابی دانشجویان  به عملکرد آن نیمی از نمره

ها صـورت   ها و نتایج آزمون بر اساس معیارهاي حضور در کالس، مشارکت در مباحث، کیفیت ارائهها  بستگی دارد. ارزیابی

هرکـدام از   سـهم انـد.   هایی است که مدرسان عرضه کـرده  ترم محدود به مقاله و پایان  هاي میان ها در آزمون پرسشگیرد.  می

  ت:شرح جدول ذیل اس ي نهایی دانشجویان به معیارهاي یادشده در نمره
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 لک ي هسهم از نمر  معیار

  %10  حضور در کالس

  %15  مشارکت در مباحث

  %25  ها کیفیت ارائه

  %20  ترم آزمون میان

  %30  ترم آزمون پایان

  

  

  درس يها ز نشستیر. 5
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 هاي اول تا پنجم به شرح برنامه منابع و مآخذ جلسه: )1( ترم آزمون میان 
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 یقبل يها جلسه يبند مرور و جمع  

  تا پانزدهم به شرح برنامه یازدهم يها جلسه: منابع و مآخذ ترم انیپاآزمون  
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 ي این منابع اختیاري است و نقشی در ارزیابی ندارد) (مطالعه :فارسی منابع  

 

ي کتاب با مشارکت سعید اسالمی بیدگلی و اباذر سروش) و  شده ویرایشي  ي حسین عبده تبریزي (نسخه / وستون، بریگام/ ترجمه 1مالی مدیریت .1

  ي حسین عبده تبریزي و پرویز مشیرزاده. ي قدیمی آن ترجمه نسخه

 ي حسین عبده تبریزي / وستون، بریگام/ ترجمه2مدیریت مالی  .2

 دوم)گذاري/ غالمرضا نظربلند و حسین عبده تبریزي (ویرایش  فرهنگ اصطالحات مالی و سرمایه .3

 هایی در مدیریت مالی/ حسین عبده تبریزي افته .4

 میثم رادپورها / حسین عبده تبریزي و  هایی در مالی شرکت افته .5

 گیري و مدیریت ریسک بازار/ حسین عبده تبریزي و میثم رادپور اندازه .6

 / حسین عبده تبریزي 1گذاري جلد  مجموعه مقاالت مالی و سرمایه .7

 / حسین عبده تبریزي و میثم رادپور 2گذاري جلد  همجموعه مقاالت مالی و سرمای .8

 زنجیرة خلق ارزش/ حسین عبده تبریزي و هادي الري  .9

 سازان تیچ ین شمس و هستیالد ، شهابیدگلیب یتر غالمرضا اسالمکد ي هن/ رابرت هاگن/ ترجمینو یمال يها هینظر .10

  جهانخانی سرمایه /دکترعلی بازار مقاالت مجموعه .11

  ید اسالمی بیدگلی، و ابوذر سروشعي، سزین عبده تبریحس ي هگام/ ترجمیوستون، بر/  1مالی مدیریت .12

 ي و فرهاد حنیفیزین عبده تبریحس ي هگام/ ترجمی/ وستون، بر2 یت مالیریمد .13

  يزین عبده تبریحس ي همودیلیانی/ ترجم فري، فبوزي، مالی/ نهادهاي و بازارها مبانی .14

 يزین عبده تبریحس ي ه/ ترجمیلیچارد بریخطر و بازده/ ر .15

  يزین عبده تبری/ حس1جلد، گذاري هسرمای و مالی مقاالتي  همجموع .16

  ثم رادپوریو م يزین عبده تبری/ حس 2جلد، گذاري  هسرمای و مالی مقاالتي  همجموع .17

  ( در دست انتشار) ثم رادپوریو م يزین عبده تبری/ حس3جلد  يگذار هیو سرما یمقاالت مال ي همجموع .18

 مقررات بازار اوراق بهادار/ سازمان بورس و اوراق بهادارقوانین و  .19

  ي حسین عبده تبریزي فیزیک مالی، ترجمه .20

 


