بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده:اقتصاد و مدیریت

رشته:مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد

گرایش:مدیریت مالی

نام درس :مدیریت مالی پیشرفته

تعداد واحد2:

درس یا دروس پیش نیاز..... :

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف-:

تاریخ امتحان0931/01/22:

روز ،ساعت و مکان کالس :دوشنبه  01-01دانشکده اقتصاد و مدیریت

گردش علمی و بازدید-:

هدف کلی درس :یادگیری مباحث تکمیلی مدیریت مالی شرکتی و آشنایی کلی با مباحث مدیریت سرمایه گذاری
رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

31/10/10

دوم

31/10/11

مدیریت وجه نقد و نقدینگی،اعتبارات و موجودی کاال(کتاب دکتر جهانخانی+کتاب دنزیل واتسون)

سوم

31/10/02

ساختار سرمایه ،هزینه سرمایه و سیاست های تقسیم سود(کتاب دنزل واتسون+کتاب دکتر قالیباف اصل)

چهارم

31/10/22

حل تمرین و رفع اشکال

پنجم

31/10/23

بودجه بندی سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان و اختیارات واقعی(کتاب دکتر قالیباف اصل+کتاب دکتر جهانخانی)

ششم

31/11/11

تامین مالی بلند مدت(اوراق بدهی-قرضه و مشارکت ،تامین مالی اسالمی و اجاره ها) (کتاب دکتر قالیباف

هفتم

31/11/09

تامین سرمایه و روش های تعیین ساختار سرمایه +حاکمیت شرکتی (کتاب دکتر جهانخانی و کتاب دکتر قالیباف اصل)

هشتم

31/11/21

حل تمرین و رفع اشکال

نهم

31/11/20

امتحان میان ترم

دهم

31/13/12

مدل ارزشگذاری دارایی های سرمایه ای+مدل سه عاملی فاما فرنچ+مدل  1عاملی کارل هارت و مدل  2عاملی فاما

یازدهم

31/13/02

بازارهای کارا و مالی رفتاری(فصل  09کتاب بریلی و میرز و کتاب دکتر قالبیاف اصل)

دوازدهم

31/13/03

حل تمرین و رفع اشکال

سیزدهم

31/13/21

ادغام،تصاحب،خریدهای اهرمی ،ورشکستگی ،سازماندهی مجددو تسویه شرکت(کتاب دکتر قالیباف اصل  +کتاب

چهاردهم

31/01/19

برنامه ریزی مالی کوتاه مدت(سیاست های سرمایه در گردش)(کتاب دکتر جهانخانی+کتاب دکتر قالیباف +کتاب
دنزیل واتسون)

اصل+کتاب دکتر جهانخانی+مقاالت مرتبط درباره تامین مالی اسالمی)

فرنچ(کتاب دنزیل واتسون و مقاالت تجربی فارسی چاپ شده)

بریلی و میرز و کتاب راس وستفرفیلد)
مالی در بخش عمومی (کتاب سازمان حسابرسی)

پانزدهم

31/01/01

مقدمه ای بر مدیریت ریسک و مالی بین الملل(کتاب دکتر قالیباف اصل+کتاب بریلی میرز و کتاب راس و وسترفیلد)

شانزدهم

31/01/00

تحقیقات تجربی مرتبط با مباحث درس مدیریت مالی پیشرفته(مقاالت چاپ شده انگلیسی در مجالت مالی)

نحوه ارزشیابی 21 :نمره پایان ترم 4 ،نمره میان ترم ،و  4نمره ارزیابی کالسی
منابع درسی :کتاب مدیریت مالی پیشرفته دکتر حسن قالیباف اصل انتشارات دانشگاه الزهرا(س) -کتاب مدیریت مالی نوین جلد اول و جلد دوم دکتر علی جهانخانی
انتشارات سازمان سمت -کتاب اصول مالی شرکتی راس وسترفیلد (فایل پی دی اف )-کتاب مبانی مالی شرکتی بریلی و میرز(فایل پی دی اف) -کتاب مالی شرکتی
دنزیل واتسون (فایل پی دی اف) –مقاالت تجربی درباره مدل های  9عاملی 1،عاملی و  2عاملی(ادبیات نظری)-مدیریت مالی بخش عمومی انتشارات سازمان
حسابرسی وسایل کمک آموزشی :پاورپوینت -لپ تاپ –ویدئو پروژکتور -تخته وایت برد و ماژیک

تاریخ تنظیم31/11/90:

