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سايت آموزشی

 .2پيشنيازهاي دوره
از دانشجویان این دوره انتظار میرود درک روشنی نسبت به مفاهیم پایه مالی مانند ارزش زمانی پول و ریسک و بازده داشته باشند .همچنین
دان شجویان باید تکنیکهای پایهی ارز شیابی مانند تنزیل جریانهای نقدی را ب شنا سند .دا شتن پی شینه نظری و تجربی در حوزهی امالک و
مستتتتالب برای دانشتتجویان حارتتر در این دوره رتتروری نیستتت .کس ت مهارب کارکردن با نرمافزار  Excelو ماشتتینحستتا های مالی به
دانشجویان این دوره توصیه میشود.

 .3شرح دوره
ارزش امالک و مستتالب در مقایسه با اندازهی اقتصاد کشورها قابلمالحظه ا ست .حدود یک سوم سرمایههای جهان به امالک و مستتالب
اختصتا

دارد .این بخش عمده ،شتاخ

مهمی برای توست هیافتگی در ستح کالن اقتصتادی استت ،بهگونهای که ستاختمانهای مدرن و

محوطههای هیجانانگیز از نشانههای روشن پیشرفت اقتصادی محسو میشوند.
امالک و مستتالب یک حوزهی چندوجهی محسو می شود .زیست شناس ،مهندس م مار ،مهندس عمران ،وکیل ،اقتصاددان و  ...هرکدام از
منظر خود به حوزهی امالک و م ستتالب نگاه می کنند .در سح اقت صاد خرد ،اقت صاددانان از دو م سیر به حوزهی امالک و م ستتالب وارد
می شوند :اقتصاد شهری ،و اقتصاد مالی .اقتصاد شهری و اقتصاد مالی .امالک و مستتالب هر دو شاخهای از اقتصاد خرد اند که اولی به محال ه
و تحلیل مسائل شهری ،و دومی به محال ه ی بازارهای سرمایه و صن ت خدماب مالی در بخش امالک و مستتالب میپردازد .موروع محوری
این دوره اقتصاد مالی امالک و مستتالب است.

1

اقت صاد مالی امالک و م ستتالب حوزهای از دانش ا ست که در قلمرو دانش مالی و بهطور خا

در سرف صل مدیریت سرمایهگذاری و بهطور

مشتتخ تر در زیرفصتتل بدیلهای ستترمایهگذاری قرار میگیرد .در این حوزه از دانش ،امالک و مستتتتالب به عنوان طبقهای از دارایی مورد
تحلیل سرمایهگذاران قرار میگیرد.
این دوره برای دان شجویانی طراحی شده که عالقهمندند در زمینهی تأمین مالی و سرمایهگذاری امالک و م ستتالب مهارب و دانش ک س
کنند .نشستهای محوری این دوره در دو سرفصل کلی ی نی امالک و مستتالب خصوصی و نیز امالک و مستتالب قابلم امله در بازارهای
عمومی گروهبندی شده است .طی این نشستها دانشجویان با مفاهیم اولیهی سرمایهگذاری و تأمین مالی ،رویکردهای قیمت گذاری امالک و
مستتالب خصوصی و نیز امالک و مستتالب قابلم امله در بازارهای عمومی آشنا میشوند.

 .4منابع آموزشي
1. Commercial Real Estate Analysis & Investments (2e), by Geltner, Miller, Clayton and
Eichholtz. Centage, 2007

 .2کتا

مالی امالک و مستتتتتالب ممجموعه مقا؛ب تألیف :حستتتین عبده تبریزی و میرم رادپور انتشتتتاراب علمی

چاپ اول پاییز .1392
3. Alternative Investment and Finance (CFA level 2).

 .4ارزيابي
مورد مشمول نمره

سهم از نمرۀ کل

مشارکت در کالس

%10

تکالیف کالسی

%25

امتحان میانترم

%25

امتحان پایانترم

%40
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