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 94-95یلیتحصسال دوم  میارشد              ن یارشناسک مقطع تیریاقتصاد و مد ي هدکدانش

  یمال مباحث منتخب درس

  

  دوره یمشخصات عموم. 1

  مدرسان دوره

 

 میثم رادپورسعید اسالمی بیدگلی و : حسین عبده تبریزي؛ مدرس همکار: مدرس

com.gmail@dpourra.aysamm, com.yahoo@saeedsb ,com.yahoo@abdotab 
   

  ان اریدست

  

 
  يزمان برگزار

 مریم ندافی پیمان هاشمی خبیر،                                   

 moc.liamg@imehsah.ps , moc.oohay@ifadan_mayraM  
  

 

  15:00- 18:00: ، ساعتشنبه سهروزهاي ؛ 1395تا خرداد ماه سال  1394سال  ماه  بهمن

  

  يمحل برگزار

  

  یت آموزشیسا

	فیشر یاقتصاد دانشگاه صنعتت و یریمد ي هدکدانش 	

  

ir.finance.www 

  

  دوره يازهاین شیپ. 2

داشـتن مهـارت   . داشته باشند یمال ي یهپا يها هیو نظر مینسبت به مفاه یمقدمات كرود در ین دوره انتظار میان ایاز دانشجو 

  . شود یه مین دوره توصیان ایدانشجو يبرا یمال يها ن حسابیو ماش  Excelگسترده مانند صفحه يهاافزار ردن با نرمکارک

  شرح دوره. 3

بـه   بـوط مسـائل مر  ،یرمـال یغ يها بنگاه یمسائل مال. افته استیار توسعه ینون بسکتا  يگذار هیاز زمان پا یدانش مال ي هگستر

ن حـوزه از  یـ ا ي هموضـوع مطالعـ   یهمگـ ... و  یمـال  يها کسیت ریریو مد يریگ اندازه يها ، چالشیمال يبازارها و نهادها

 ي همسائل متنوع مورد مطالع ي هنیمندند در زم ه عالقهکشده  یطراح یانیدانشجو يبرا یمباحث منتخب مال ي هدور .اند دانش

 یلـ کح یو تشـر  یه معرفـ کـ سـت، بل ین یات مسـائل مـال  یـ ز بر جزئکن دوره تمریا هدف از. نندکسب کو دانش   مهارت یمال

 یمندند با آگاه ه عالقهکشده  یطراح یانیدانشجو ين دوره برایاطور خاص،  به. است یدانش مال يها مسائل مختلف حوزه

 .نندک يریگ میخود تصم ي هندیآ یتخصص ي هعنوان رشت ن حوزه از دانش بهی، در مورد انتخاب ایاز دانش مال یعموم
 

  یابیارز. 4

 لک ي هسهم از نمر  مورد مشمول نمره

  %40  السکدر  فیلاکت وت کمشار

  %35  ترم انیم يها امتحان

  %25  ترم انیپا  امتحان

  

 طوبرم یگتفه فیلاکت هب هرمن زا %30 .تسا شخب نیا ي هرمن لک زا %10 هک تسا طبترم اه تسشن رد روضح هب سالک رد تکراشم ي هرمن

  .دوب دهاوخس کال در نآ ي هضعري  هدامآ و دهد یم ماجنا ار فیلاکت نیا مرت یط رد راب هس وجشناد ره هک تسا
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  درس يها ز نشستیر. 5

 

  اصول و مقدمات: یدانش مال: بخش اول

 اول ي هجلس

 چیست؟ مالی – پایه مفاهیم  

 مشخصات دوره/ 93-94يها شده در سال ارائه/ دروس/ تیسا [دوره یمعرف[  

 ها تکشر یمال/ یآموزش يدهایاسال/ تیسا[یدانش مال بر يمرور[  

 ها تکشر یمال/ یآموزش يدهایاسال /تیسا[ها  تکشر یاز منظر مال یت مالیریداستان مد اسالید[ 

 یستیژورنال( يا روزنامه/ ها مقاله/ تیسا[بلندپرواز یران مالیار، مدک حسابداران محافظه مقاله([ 

 2-2و1-1 يها مقاله/7ي هشمارکتاب  

  

  کالسی تکلیف

  .)کلمه 500حداقل (هاي مورد نظر تعریف کرده و با هم مقایسه کنید  زیر را  در حوزه و عبارات اي بنویسید و در آن مفاهیم مقاله 

  )حسابداري اقتصاد، مالی،هاي   در حوزه(سرمایه 

  )حسابداري هاي اقتصاد، مالی، در حوزه(ذاري گ سرمایه

  )حسابداري هاي اقتصاد، مالی، در حوزه(سود 

  )حسابداري، هاي اقتصاد، مالی  در حوزه(ارزش 

  )اقتصاد، حسابداري ، مالی(هزینه 

  )حسابداري مالی ،(بازده 

  )حسابداري مالی ،( سرمایه + بدهی  =دارایی 
  

  .دنهد ماجنا ار لوا ي هسلج فیلکت نایوجشناد ي همه

  

 دوم  ي هجلس

 یمال برندگان نوبل اقتصاد  

 ها تکشر یمال/ یآموزش يدهایاسال/ تیسا[ی مال يها ستیبر نوبل يمرور[ 

 1 ي هشمار ي مقاله 

 ار معاملهیاخت ريگذا متیشف فرمول قکمستند فیلم 

  

  کالسی تکلیف

گذاري هر کدام از اجزا  هاي مرتبط با قیمت ي آن،  نظریه دهنده ه اجزاي تشکیلي فرصت اقتصادي  ب ي هزینه ر آن ضمن تجزیهاي بنویسید و د مقاله

  .)کلمه 500حداقل (تبیین نمایید طور کامل  بهرا 

  

  یمال يبازارها و نهادها ،اهرازبا: بخش دوم

 سوم ي هجلس

 مالی بازارهاي و ابزار، نهاد  

 یمال ينهادهابازارها و / یآموزش يدهایاسال /تیسا[یمال يابزار، نهاد و بازارها اسالید[ 

 یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال/ تیسا[سرمایه  بازار مقابل در پول بازار: مالی تأمین هاي روش اسالید[ 

 3-3ي همقال/7ي کتاب شماره  
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 فصل اول و دوم /8ي هشمار کتاب 

 2-9 ، 2-1،3-5 ي همقال/9ي هشمار کتاب  

 

  کالسی تکلیف

کشور از نظر شما ارز به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، با توجه به شرایط بازار ارز  آتی اندازي بازار قراردادهاي اخیرا راه

  . شود؟ توضیح دهید شود؟ کدام محقق نمی کدام یک از کارکردهاي بازارهاي مالی در بازار آتی ارز محقق می

  

 

  چهارم ي هجلس

 ارز  یبازار جهان:مالی بازارهاي موردکاوي  

 یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال /تیسا[سکفار بازار اسالید[ 

 سایت  به شود مراجعه(ارز یجهان بازار: تیساforexfactory.com( 

 

  کالسی تکلیف

شدت افزایش یافت و  به در مدت زمان بسیار کوتاهی ، در پی اقدام بانک مرکزي سوئیس، نرخ برابري فرانک سوئیس نسبت به یورو2015در سال 

اوالً بررسی کنید کدام اقدام  به تغییر . هاي مالی مواجه شدند و حتی برخی ورشکست شدند گران ارز با بحران متعاقباً بسیاري از کارگزاران و معامله

 )کلمه 500حداقل . (ان ارز را تشریح نماییدگر هاي مالی در کارگزاران و معامله شدید نرخ برابري اسعار یادشده انجامید، ثانیاً دالیل ایجاد بحران

 
 

 پنجم ي هجلس

 هاي رمزگذاري شده پول: یابزار مال موردکاوي  

 نیدر دست تدو(  ]یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال /سایت[کوین  معماي بیت( 

  سوداي طمع: بخش چهارم[پول  یمستند ترقفیلم[ 

 

  کالسی تکلیف

  )کلمه  500حداقل ( :بررسی کنید "ترقی پول"از کتاب  "طمعوداي س"فصل ي  با مطالعه

 "مقـداري  تسـهیل " هـاي  تحـت عنـوان سیاسـت    هـاي مرکـزي امریکـا، اروپـا و ژاپـن      پـولی  بانـک   هـاي  سیاستي ناشی از  ي بالقوه آثار عمده. الف

)quantitative easing (هاي اخیر اجرا شده  که در سال)و هنوز هم ادامه دارد(.  

  )..هاي نسبتاً شدیدي که از زمان ایجاد تا کنون تجربه کرده است با وجود تالطم(ي حفظ ارزش بیت کوین  عمده دلیل. ب

  

 به شرح برنامه پنجماول تا  يها جلسهمنابع و مآخذ : )ترم انیم(آزمون اول  

  

 ششم ي هجلس

 یاسالم يدار ک؛ بانگذاري سرمایه داري بانک و تجاري داري بانک: یمال ينهادها ياوکمورد  

 یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال /تیسا[مالی  تأمین در سرمایه تأمین هاي شرکت نقش اسالید[ 

 نیدر دست تدو( ]یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال [مقدمات   و  اصول: یاسالم یمال اسالید( 

 طمع يسودا: بخش دوم [پول  یمستند ترق فیلم[ 

  13ي  شمارهقانون 
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 کالسی تکلیف

قانون را نقد و بررسی )تجهیز منابع پولی( از فصل دوم 3ي  ، مادهمجلس شوراي اسالمی 1362عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ي قانون  با مطالعه

 ).کلمه 500حداقل (کنید 

  

 هفتم ي هجلس

 تأمین مالی خرد  

 نیدر دست تدو(بررسی موردي بانک کرامین: اعتبارات خرد اسالید(  

  نیدر دست تدو(هاي تأمین مالی در کشور  طرحی براي کاهش هزینه: تأمین مالی جمعیاسالید( 

o 2ي  شماره کتاب: تر ي بیش براي مطالعه  

   

  کالسی تکلیف

 را  به دلخواه انتخاب کنید، و اهداف، )مالی جمعی تأمیني  فعال در حوزهیا (خرد و اعتبارات ي خدمات  دهنده ارائه هاي معتبر سازمانیکی از 

  ).کلمه 750حداقل (طور کامل تشریح کنید  ها، فرآیندها و سازوکارهاي آن نهاد را به رویه

  

  ي هشتم جلسه

 ران یا ي یهبازار سرما: مالی يبازارها و نهادها موردکاوي 

 نیدر دست تدو(  ]یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال/ تیسا[ران یا ي یهبازار سرما اسالید( 

 نیدر دست تدو(  ]یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال /تیسا[ يگذار هیسرما يها صندوق اسالید( 

o 88قانون مکمل سال و  84اوراق بهادار سال  قانون/ 14ي هشمار قانون: تر ي بیش براي مطالعه 

  

  کالسی تکلیف

ي  ناشــی از  ، آثــار بــالقوهبنویســید و در آن ضــمن تشــریح نظریــه)  market microstructure( ریزســاختار بــازار ي  اي در مــورد نظریــه مقالـه 

بـا توجـه بـه     (گـذاري بـازار     بورس اوراق بهادار تهران را بر نظام قیمت...) مانند حد نوسان، حجم مبنا و (هاي معامالتی  جاري  سازوکارهاي و رویه

  ).کلمه 1000حداقل (مورد بررسی قرار دهید ) از دانش مالی تجربی این حوزه مطالعات ي نظري و پیشینه

  

 

  نهم ي هجلس

 یجهان یمال يها بحران 

 یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال /تیسا[ آن هاي ریشه و المللی بین مالی بحران اسالید[  

 یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال/تیسا[اعتبار  دونب هاي وام بحران اسالید[ 

 یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال/ تیسا[وروی ي هبحران منطق اسالید[ 

o 3ي  شمارهکتاب : تر ي بیش براي مطالعه  

 

  تکلیف کالسی

مقایسه را با بحران جاري نظام بانکی کشور از منظر دالیل بروز و آثار ناشی از بحران  2007المللی سال  بحران مالی بیناي بنویسید و طی آن  مقاله

  ).کلمه 1000حداقل ( گیري بحران موردبررسی قرار دهید در این مقاله اتهامات دولت، مجلس و مقام ناظر را در شکل. کنید
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  ها تکشر یمال: بخش سوم

 دهم ي هجلس

 يدار تکشر و اصول ناظر، مقام گذاران، سرمایه تصمیمات 

 ها تکشر یمال/ یآموزش يدهایاسال /تیسا[يدار تکشر اسالید[ 

 ها تکشر یمال/ یآموزش يدهایاسال /تیسا[نمایندگی  ي همسأل اسالید[ 

 یبورست کشر یک یمجمع عموم فیلم 

o سوم فصل / 8ي  تر کتاب شماره ي بیش براي مطالعه 

 

  کلیف کالسیت

 تعـارض نماینـدگی بـین سـهامدارن و طلبکـاران      هاي شرکت نسـبت بـه حقـوق صـاحبان سـهام،      سطح بدهیبا افزایش با فرض عدم وجود مالیات، "

اي  طـی مقالـه  صحت و سقم ایـن گـزاره را    ".یابد می کاهشارزش سهام شرکت  هاي نمایندگی، و در نتیجه با افزایش هزینه ،یابد شرکت افزایش می

  ). کلمه 750حداقل (بررسی کنید 

 

 یقبل هاي ي جلسهبند مرور و جمع  

  به شرح برنامه  هاي پنجم تا دهم جلسهو مآخذ منابع ): ترم میان(آزمون اول 

  

 یازدهم ي هجلس

 نگیهلد يها تکران؛ شریت توسط مدکد شریمالکیت؛ خر ي هقبض و ادغام  

 ها تکشر یمال/ یآموزش يدهایاسال/ تیسا[تجدیدساختار  و مالکیت ي هقبض اسالید[ 

 2-8 و 1-6 يها مقاله/9ي هشمارکتاب 

  

  کلیف کالسیت

را به دلخواه انتخاب کنید، و ضمن تشریح رویدادها، در مورد دالیل مدیران براي ادغام، واکنش بازار ) هاي مالکیت قبضهو یا ( ها  یکی از ادغام

  ).کلمه 750حداقل (بحث کنید  ي مالکیت  طی دوران تکمیل فرآیند ادغام و قبضه هاي نمایندگی بالقوه سهام، و تعارض

  

  کسیت ریریو مد یمال یمهندس: چهارمبخش 

  دوازدهم ي هجلس

 کسیت ریریو مد يریگ و نظام اندازه یمال يها کسیر  

 یمال يبازارها و نهادها/ یآموزش يدهایاسال [کسیر یرد معرفیکبا رو یمال يابزار، نهاد و بازارها اسالید[ 

 کسیت ریریو مد یمال یمهندس/ یآموزش يدهایاسال [کسیت ریریو مد يریگ نظام اندازه یمبان اسالید[ 

 بخش دوم يها مقاله/7ي هشمارکتاب 

 کسیات ریلک: فصل اول/  11ي هشمار کتاب 

  
  کلیف کالسیت

اي بنویسید و طی آن  بر اساس  مقالهبا توجه به این گزاره " .هاي مالی، نااریب باشند توان امیدوار بود در بلندمدت، برآوردهاي ما از ریسک می"

حداقل . (هاي مالی را موردبررسی قرار دهید برآوردهاي ریسک "نااریب بودن "مفهموم آماري  "احتماالت ذهنی"و  "احتماالت عینی"مفاهیم 

  ). کلمه 500
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 سیزدهم ي هجلس

 گیري ریسک هاي اندازه چالش  

  در دست تدوین( ]و مدیریت ریسک مهندسی مالی/ یآموزش يدهایاسال/ سابت[قوي سیاه ( 

 در دست تدوین( ]مهندسی مالی و مدیریت ریسک/ یآموزش يدهایاسال/ سابت[شوند  مند می نظمی بهره چیزهایی که از بی ( 

o 5و  4 هاي شماره کتاب:تر ي بیش براي مطالعه 

 
 

  يرفتار یمال: بخش ششم

  چهاردهم ي هجلس

 هاي رفتاري مروري بر سوگیري  

  در دست تدوین(]يرفتار یمال/ یآموزش يدهایاسال [فکر کردن شتابان و خرامان( 

o 6ي  کتاب شماره:تر ي بیش براي مطالعه 

 پانزدهمي  جلسه

 مالی رفتاري ي نظریه 

 يرفتار یمال/ یآموزش يدهایاسال [رفتاري  مالی معرفی اسالید[ 

 
  

 

  گذاري مدیریت سرمایه: هفتمبخش 

  شانزدهمي  هجلس

 و مستغالت كامال ین مالیو تأم يگذار هیسرما  

 گذاري مدیریت سرمایه/ یآموزش يدهایاسال/ سایت[گذاري امالك و مستغالت اي بر تأمین مالی و سرمایه مقدمه[ 

o 7ي  کتاب شماره:تر ي بیش براي مطالعه 

  

 

 یقبل يها جلسه يبند مرور و جمع  

  تا پانزدهم به شرح برنامه مده يها جلسهمنابع و مآخذ ): ترم انیپا(آزمون سوم    
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  :منابع و مآخذ

 مقاله 
  

 .دوش یم هئارا اج نیا رد هلاقم لکش هب هک یلام کیزیف باتک زا لصف ود .1

2. Yunus, M., Banker to the poor (1999), Public Affairs 

3. Geithner, T. F., Stress Test, (2014), Crown Publishers 

4. Taleb, N. N., Black swans (2007), Random House 

5. Taleb, N. N., Antifragile (2012), Random House 

6. Khanman, D., Thinking fast and slown(2011), Farrar, Straus and Giroux 

 تابک  

  حسین عبده تبریزي و میثم رادپور/  2گذاري، جلد  ي مقاالت مالی و سرمایه مجموعه .7

  يزین عبده تبریحس ي هترجم/ مودیلیانی فري، فبوزي،/مالی نهادهاي و بازارها مبانی .8

  يزین عبده تبریحس/ 1جلد ،گذاري سرمایه و مالی مقاالت ي همجموع .9

  )در دست انتشار(ثم رادپور یو م يزین عبده تبریحس/ 3جلد  يگذار هیو سرما یمقاالت مال ي همجموع .10
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