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هم  بااباای دانشگاه عال  

 و همهارت افزای  همدیریت آهموزش های تخصص  آزاد

 

 



 اصول حسابداری

 

 ساعت آموزشی 32واحد،  2 :و ساعات تدریس تعداد واحد

 فهم و تحلیل صورت های مالی ی:گواهینامه های حرفه ا آزمونبا مفاد تناسب 

انواع صورت های مالی، نحوه ثبتت حستا    مفاهیم اساسی حسابداری، عناصر و با  پذیران دانش ییآشنا هدف:

ها و مفاهیم اساسی هزینه یابی و حسابداری بهای تمام شده به نحوی که فتراهم کننتده دانتش ماتدماتی  زم     

حوزه در امر برنامه ریزی، کنترل و تحلیل عملیات شرکت های فعال در حسابداری مالی و مدیریت امور برای 

 باشد.بازار سرمایه کشور 

 :اجمالیسرفصل 

 معرفي حسابداري 

 ،مالي  هاي صورت دهنده تشکیل عناصر و مفاهیم تعاریف 

 سازوکارهاي گزارشگري مالي 

 آشنایي با گزارش هاي مالي ساالنه و یادداشت هاي همراه 

 آشنایي و طبقه بندي انواع درآمدها و هزینه ها 

  محاسبه بهاي تمام شدهتکنیک هاي 

  ینه هاهزینه یابي و تخصیص هزتکنیک هاي 

 :تفصیلیسرفصل 

 معرفي حسابداري 1-1

 پیشینه پیدایش حسابداري .1

 نقش حسابداري در تأمین اطالعات مورد نیاز مدیران .2

 حسابداري مدیریت( -معرفي دو حوزه اصلي حسابداري)حسابداري مالي .3

 معرفي دفاتر مالي و ارتباط میان دفاتر مختلف .4

 Tگي ثبت حساب ها در حساب معرفي واژه هاي بدهکار و بستانکار و ذکر چگون .5

 اصول، فرضیه و قراردادهاي پذیرفته شده حسابداري .6

 مالي هاي صورت دهنده تشکیل عناصر و مفاهیم تعاریف، 1-2

  :شامل مالي هاي صورت دهندة تشکیل عناصر و مفاهیم تعاریف، .2

 ترازنامه 

 زیان و سود صورت  



 نقد وجه جریان صورت 

 جامع زیان و سود صورت 

 مالي هاي صورت همراه يها یادداشت 

  آن اقالم بین ارتباط تحلیل توانایي و مالي هاي صورت اجزاي و ساختار ها، ویژگي .7

  سود و هزینه درآمد، سرمایه، بدهي، دارایي، انواع اساسي تعاریف .8

  شرکت مالي وضعیت و عملکرد ارزیابي در مالي هاي صورت نقش .9

 حساابداري  هاي روش افشاي شامل)مکمل  العاتاط و مالي هاي صورت همراه هاي یادداشت اهمیت .11

  مدیریت توسط شده ارائه هاي تحلیل و مباحث و( مفروضات و برآوردها

  مؤثر داخلي هاي کنترل اهمیت و حسابرسي هاي گزارش انواع مالي، هاي صورت حسابرسي اهداف .11

 تحلیال  و تجزیاه  در گار  تحلیل یک استفاده مورد ساالنه مالي هاي صورت بجز اطالعاتي منابع سایر .12

  مالي هاي صورت

 باراي  تجااري  واحاد  یاک  مالي تأمین و گذاري سرمایه عملیاتي، هاي فعالیت بندي طبقه و شناسایي .13

  مالي گزارشگري مقاصد

 :مالي گزارشگري هاي سازوکارهاي 1-3

 حسابداري؛ سیستم یک در اطالعات جریان روند .1

  آن؛ افتةی بسط شکل به و ساده صورت به حسابداري معادلة .2

  حسابداري؛ معادلة برمبناي و حسابداري سیستم از استفاده با تجاري معامالت ثبت فرآیند .3

 مبااني  مقایساه  و ماالي  هااي  صاورت  تهیة در تعدیالت دیگر و تعهدي هاي ثبت از استفاده ضرورت .4

   نقدي و تعهدي حسابداري

 عناصار  باا  متناسب ها حساب ینا بندي طبقه و کل هاي حساب و مالي هاي صورت عناصر بین رابطه .5

 آن

 معادلاة  باه  مرباوط  الزم اطالعاات  دیگر و کل هاي حساب ماندة  از استفاده با مالي هاي صورت تهیة .6

  حسابداري

  نقد وجه جریان صورت و ترازنامه زیان، و سود صورت میان ارتباط .7

 زیان و سود صورت درك 1-4

 صاورت  یاک  تهیاة  و غیرعملیااتي  و عملیاتي الماق به آن تفکیک و زیان و سود صورت اقالم تعریف .1

  شده ارائه اطالعات از استفاده با نمونه زیان و سود

 حساابداري  اساتانداردهاي  طبق بر زیان و سود صورت در درآمدها و ها هزینه از طبقه هر ارایه نحوه .2

 ( 1 شماره حسابداري استاندارد)ایران در

 و مشااهود اسااتهالکات و مالیااات کساار از قباال سااود)سااود مختلااف انااواع میااان تمااایز و تعریااف .3

 (EAT)خالص سود و( EBIT)عملیاتي سود ،(EBITDA)نامشهود



 شاامل ) آن خاا   کاربردهااي  تشاری   و تعهادي  حساابداري  برمبنااي  درآمد شناسایي کلي اصول .4

 و خاالص  گزارشاگري  و پایاپااي  معاامالت  اقسااطي،  هااي  فروش بلندمدت، قراردادهاي حسابداري

 مالي وتحلیل تجزیه در آن کارکردهاي و( مدهادرآ ناخالص

 ترازنامه درك 1-5

 در آنهاا  از هریاک  کاربردهاي و ترازنامه در سهام صاحبان حقوق و ها بدهي ها، دارایي عناصر تعریف .1

  مالي هاي تحلیل و تجزیه

 در حساابداري  اساتانداردهاي  طباق  بار  ترازناماه  در هاا  بادهي  و هاا  دارایاي  از طبقاه  هر ارایه نحوه .2

 ( 1 شماره حسابداري استاندارد)ایران

 ترازنامه ارایه مختلف اشکال .3

  ها بدهي و ها دارایي بر تعهدي حسابداري از استفاده تأثیر .4

 غیرجاري  و جاري هاي بدهي و ها دارایي تمایزات و تشابهات  .5

 منصفانه ارزشو تاریخي شده تمام بهاي هاي روش شامل ها بدهي و ها دارایي گیري اندازه مباني انواع .6

 دادوساتد  غیرقابل و( المعامله سریع) دادوستد قابل بهادار اوراق افشاي و  بندي طبقه هاي روش انواع .7

  بازار در

 نقد وجه جریان صورت درك 1-6

 اساتاندارد )ایاران   در حساابداري  اساتانداردهاي  طباق  بار  نقاد  معادل و نقد شبه نقد، وجه تعریف .1

 (2 شماره حسابداري

 استانداردهاي طبق بر نقد وجه جریان صورت در شرکت تقسیمي سود و بهره هاي هزینه ارایه نحوه .2

 ( 2 شماره حسابداري استاندارد)ایران  در حسابداري

 از حاصال  و ساود  گاذاري  سارمایه  بازده عملیاتي، هاي فعالیت از حاصل نقدي جریانات انواع تعریف .3

 در شاده  ارایاه  اطالعاات  بنادي  طبقاه  و مالي ینتأم و گذاري سرمایه درآمد، بر مالیات مالي، تأمین

 ( 2 شماره حسابداري استاندارد)ایران در حسابداري استانداردهاي طبق بر آنها از هریک

 غیرنقدي گذاري سرمایه و مالي تأمین هاي فعالیت گزارشگري نحوه .4

  زیان و سود صورت و ترازنامه با نقد وجه جریان صورت تفاوت .5

  نقد جریان و دسو بین ارتباط دانستن .6

 درك تکنیک هاي محاسبه بهاي تمام شده 1-7

 عناصر تشکیل دهنده بهاي تمام شده)مواد، کار و سربار( .1

 معرفي مرکز هزینه و ذکر انواع مراکز هزینه ي تولیدي، پشتیباني، اداري و فروش .2

 معرفي رویکردهاي مختلف به بهاي تمام شده)بهاي کل، بهاي تمام شده ساخت( .3

 ي تمام شده کل با بهاي تمام شده ساخت یا تولید)روش متداول(تفاوت بها .4

 تفاوت هزینه هاي دوره)اداري، فروش و بهره( با هزینه محصول .5

 عناصر تشکیل دهنده سربار کارخانه و ذکر مختصر روش هاي تسهیم هزینه هاي مراکز .6

 



 مبانی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی

 

 ساعت آموزشی 32، احدو 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 مادمات ابزارها، بازارها و نهادهای مالی :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

انواع مختلف ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی و بتدهی بتا ستود ثابتت و مت یتر،      با  پذیران دانشآشنایی هدف: 

در دنیا و به طور  انواع نهادهای مالی وه فعالیتنح و درنهایت کارکردو  مفاهیم بازارهای مالی از منظر ساختار

 است.  خاص در بازار سرمایه کشور

 سرفصل اجمالی:

 مفاهیم بازارهاي مالي 

  ممتاز و مفاهیم مربوطه ویژگي هاي سهام عادي و 

 ویژگي هاي اوراق بهادار با درآمد ثابت و مفاهیم مربوطه 

 ویژگي هاي سایر اوراق بهادار و مفاهیم مربوطه 

 خص هاي بازار اوراق بهادارشا 

 کارایي بازار و بازار سرمایه کارا 

 آشنایي با نهادهاي مالي، نقش و کارکرد آنها 

 سرفصل تفصیلی:

 بازارهاي مالي مفاهیم -1-1

  آن کارکردهاي و مالي بازار تعریف .1

 : براساس مالي بازارهاي انواع بندي طبقه .2

 یک هر به مربوط مالي ابزارهاي و رکردهاکا و سهام و بدهي بازار تعاریف: شامل مالي حق 

 شامل مالي حق سررسید:  

 یک هر به مربوط کارکردهاي و سرمایه بازار و پول بازار تعاریف 

 قراردادهااي  خزاناه،  اوراق ساررده،  گاواهي )پول  بازار به مربوط مالي ابزارهاي تعریف 

 (  اروپایي دالر و تجاري اوراق بانکي، پذیره بازخرید،

 سرمایه بازار به مربوط مالي ابزارهاي  

 شامل انتشار مرحله : 

 یک هر به مربوط کارکردهاي و ثانویه و اولیه بازار تعاریف 

 اولیه بازار از ثانویه بازار پشتیباني چگونگي و ثانویه و اولیه بازار میان تمایز  



 شامل پرداخت نحوه: 

 یک هر به مربوط کارکردهاي و مشتقه و بازار نقدي تعاریف 

 مشتقه بازارهاي کارکرد و ریف، اهدافتع   

 شامل ساختاري: 

 و یاک  هار  باه  مرباوط  کارکردهاي و چهارم و سوم زني، چانه حراج، بازارهاي تعاریف 

 توضای   و قیمت بر مبتني بازارهاي و سفارش بر مبتني بازارهاي بین تمایز همچنین

  هرکدام مخاطرات و مزایا

  فرابورس و بورس ارباز میان ساختاري هاي تفاوت مقایسة  

 عادي و مفاهیم مربوطه سهام هاي ویژگي -1-2

  عادي سهامداران به متعلق حقوق و عادي سهام تعریف .1

  عادي سهام انتشار معایب و مزایا و عادي سهام هاي ویژگي .2

 خزانه و سهامداران دست در صادرشده، تعهدشده، شده، ثبت عادي سهام تعریف .3

 ساهام  میازان  داشاتن  باا  مدیره هیأت اعضاي از مشخصي تعداد بهمحاس تجمعي، گیري رأي مفهوم .4

  مدیره هیأت انتخاب اعضاي از عضو چند انتخاب براي نیاز مورد سهام تعداد و مشخص

 سهام صاحبان حقوق بر صرف با سرمایه افزایش تأثیر و سهام صرف .5

گان حاق تقادم   و حقاوق دارناد   سهام خرید تقدم و خصوصیات حق تعریف سرمایه، افزایش تعریف .6

 خرید سهام

 ممتاز و مفاهیم مربوطه  سهام هاي ویژگي -1-3

  ممتاز سهامداران به متعلق حقوق و ممتاز سهام تعریف .1

 (رأي حق با تبدیل، قابل بازخرید، قابل شونده، جمع مشارکتي،) ممتاز سهام انواع .2

  آن انتشار معایب و مزایا و ممتاز سهام هاي ویژگي .3

 ثابت درآمد با بهادار ه اوراقمربوط ب مفاهیم 1-4

 مفاهیم اوراق اجاره 1-4-1

 هاي آن تعریف اوراق اجاره، ماهیت و ویژگي .1

هااي   هاي هریک و تفااوت  گي انواع اوراق اجاره )برمبناي اجارة به شرط تملیک و اجارة عادي( و ویژ .2

 موجود میان آنها

 تشر نمودها اوراق اجاره من توان بر روي آن هایي که مي انواع دارایي .3

 نقش و کارکرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق اجاره )ازجمله باني، نهاد واسط و ...( .4

 قرضه اوراق تعاریف 1-4-2

 قرضه اوراق و قرضه اوراق هاي کوپن  نرخ متفاوت ساختارهاي انواع قرضه، ورقة یک اولیة هاي  ویژگي .1

  شناور نرخ با

  قرضه اوراق سررسید تا بازده و جاري بازده محاسبه و تعریف .2



 ساهام، امکاان   فاروش  یاا  خریاد  اختیارات شامل قرضه اوراق همراه به قابل ارایه ضمني مزایاي انواع .3

  هریک هاي ویژگي و...  و بازخرید

  گذار بازخرید و مزایا و معایب آن براي سرمایه قابل قرضه اوراق هاي ویژگي .4

 مفاهیم سایر اوراق بهادار 1-5

 ق مشارکتمفاهیم اورا 1-5-1

 هاي آن با اوراق قرضه هاي آن و تفاوت تعریف اوراق مشارکت، ماهیت و ویژگي .1

 نقش و کارکرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق مشارکت )از جمله امین، عامل، ضامن و ... ( .2

 اوراق سفارش ساخت )استصناع( 1-5-2

 هاي آن تعریف اوراق سفارش ساخت، ماهیت و ویژگي .1

 هاي هریک  گي رش ساخت و ویژانواع اوراق سفا .2

  رهني اوراق مفاهیم 1-5-3

  آن هاي ویژگي رهني و وام تعریف .1

 هاي رهني هاي اوراق بهادار با پشتوانة وام تعریف و ویژگي .2

 هاي رهني  چگونگي فرآیند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام .3

  دارایي پشتوانة با بهادار اوراق مفاهیم 1-5-4

توانناد موضاوع ایان     هایي که ماي  هاي دارایي ها و ویژگي اوراق بهادار کردن دارایي تعریف تبدیل به .1

 فرآیند قرار گیرند

   دارایي پشتوانه با بهادار هاي اوراق و ویژگي تعریف .2

 انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داریي چگونگي فرآیند .3

 :بهادار اوراق بازار هاي شاخص 1-6

 هااي  شااخص  ساهام)قیمتي و درآمادي( ،   بازار هاي شاخص )شامل آن اصلي انواع و شاخص تعریف .1

 ثابت( درآمد با بهادار اوراق بازار

 نقادي  باازده  و قیمات  شااخص  )ازجملاه  ایاران  سارمایه  باازار  در موجاود  هاي شاخص تعریف انواع .2

(TEDPIX)، شاخص کل، شاخصTEFIX،شارکت  51 قیمت شاخص ، شاخص صنایع، شاخص مالي 

  تر...( فعال

 و چگونگي تفسیر تغییرات آنها ها انواع مختلف شاخص دکاربر .3

هااي مختلاف در اثار     انواع مختلف محاسبه شاخص )وزني، غیروزني(، چگونگي تعدیل پایة شااخص  .4

هااي   ها و سایر رویدادها و تفاوت ( ورود و خروج شرکتCorporate Actionsرویدادهاي شرکتي)

 موجود میان روش محاسبه شاخص قیمتي و درآمدي 

 کارآ سرمایة بازارهاي و بازار کارایي 1-7

    آن پشتوانه مفروضات و کارآ سرمایة بازار تعریف .1

 (EMHبازار) اطالعاتي کارایي شکل سه توصیف و( عملیاتي و تخصیصي اطالعاتي،)بازار کارایي انواع .2

 



 آشنایي با نهادهاي مالي، نقش و کارکرد آنها 1-8

 مل:کارکرد و ساختار نهادهاي مالي شا .1

 هاي تأمین سرمایه شرکت 

 هااي   گاذاري مشاترك، صاندوق    هااي سارمایه   گاذاري )صاندوق   هاي سارمایه  انواع صندوق

 هاي شاخصي،...( ، صندوق(ETF)بورسي

 هاي کارگزاري شرکت 

 هاي سبدگردان گذاري و شرکت سرمایه هاي مشاوره شرکت 

 بندي مؤسسات رتبه 

 گذاري و هلدینگ هاي سرمایه شرکت 

 آشنایي با شرکت هاي پردازش اطالعات مالي 

 آشنایي با شرکت سررده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه 

 آشنایي با فعالیت بازارگرداني 

 آشنایي با فعالیت مشاوره عرضه و پذیرش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قوانین و مقررات پایه در بازار سرمایه

 

 ت آموزشیساع 32، واحد 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 ماررات اصول بازار سرمایه تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای:

 کلیات نظام حاوقی ایران، دانش حاوق، منابع و شاخه های اصتلی آن، همننتی    پذیران با دانش ییآشناهدف: 

 سرمایه است.در بازار دستی  با ضوابط و  قوانی 

 سرفصل اجمالی:

 حقوقي معاني حقوق و اوصاف قواعد 

 دانش حقوق، شاخه ها و منابع آن 

  شعبه هاي حقوق عمومي 

 شعبه هاي حقوق خصوصي 

 قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایي 

 فصول منتخب از قانون تجارت و بخش هایي از اصالحیه قانون مذکور 

 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید 

 سرفصل تفصیلی:

 ابع حقوقي نظیر قانون، عرف، رویه قضایي و اندیشه هاي حقوقيمعرفي دانش حقوق و من -1

 اعم از حقوق عمومي، خصوصي، داخلي و بین الملل معرفي شاخه هاي مختلف دانش حقوق  -2

 معرفي نظام هاي حقوقي معاصر شامل رومي و ژرمني، کامن ال، کمونیستي و اسالم -3

 صحت عقد از قانون مدني معرفي مفهوم عقد و ایقاع، اقسام عقد و شرایط -4

 معرفي کلي شعبه هاي حقوق عمومي)حقوق اساسي و جزاء( -5

 (اسالمي شوراي مجلس 1384 آذرماه مصوب) ایران اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون -6

 12 و 11 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 هاي بخش اول مبحث تجارت، قانون اصالحیة -7

 قانون 44 اصل کلي هاي سیاست اجراي تسهیل راستاي در جدید مالي نهادهاي و ابزارها توسعه قانون -8

 (اسالمي شوراي مجلس 25/19/88 مصوب) اساسي

 (وزیران هیأت 3/4/86 مصوب) بهادار اوراق بازار قانون اجرایي نامه آیین -9

 مصاوب ) عاام  ساهامي  هااي  شارکت  سرمایه افزایش و تأسیس فرآیند بر بورس سازمان نظارت ضوابط -11

 (بورس سازمان مدیره هیأت 27/4/1386



 مادیره  هیأت 3/5/1386 مصوب) سازمان نزد شده ثبت هاي شرکت اطالعات افشاي اجرایي دستورالعمل -11

 (بورس سازمان

سازمان  مدیره هیأت 9/8/1388مصوب ) بهادار اوراق بورس و کارگزاران کانون در عضویت دستورالعمل -12

 (بورس

ساازمان   مادیره  هیاأت  27/7/1386مصاوب  ) ایران گذاري سرمایه نهادهاي کانون در عضویت مقررات -13

 (بورس

 (بورس سازمان مدیره هیأت 28/6/86 مصوب) نهادي گذار سرمایه تعریف به مربوط مصوبه -14

 مادیره  هیاأت 11/11/1387)مصوب  بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون سازش کمیتة دستورالعمل -15

 بورس( مانساز

 21/1/87 مصاوب ) بهاادار  اوراق بازار قانون 35  مادة موضوع اشخا  تخلفات به رسیدگي دستورالعمل -16

 (بورس سازمان مدیره هیأت

)مصااوب  ایااران اسااالمي جمهااوري بهااادار اوراق بااازار قااانون ششاام فصاال اجرائااي دسااتورالعمل -17

 بورس( سازمان مدیره هیأت22/17/1386

 مادیره  هیاأت ) مربوطاه  کاانون  فاقاد  بهادار اوراق بازار فعاالن اختالفات حل مرجع و خص در مصوبه -18

 (2/7/1387 بورس سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبانی آمار و ریاضیات مالی

 

 ساعت آموزشی 32واحد،  2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 روش های کمّی مادماتی :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 آشنایی دانش پذیران با تکنیک های مادماتی آمار و ریاضیات کاربردی در حوزه بازار سرمایه است. هدف:

 سرفصل اجمالی:

 مفاهیم و تکنیک هاي آمار توصیفي 

 مفاهیم و تکنیک هاي آمار استنباطي 

 ارزش زماني پول 

 مفاهیم احتمال کاربردي در بازارهاي مالي 

 ازدهو ب روش هاي مقدماتي کمّي سازي ریسک 

 مفاهیم احتمال 

 )تحلیل خروجي هاي رایانه اي)منتخبي از مباحث فوق 

 سرفصل تفصیلی:

 پول زماني ارزش 1-1

  فرصت هزینة و تنزیل نرخ انتظار، مورد بازده نرخ عنوان به نرخ سود کاربرد .1

 فصار  و انتظاار  ماورد  تاورم  ریسک، بدون بازده نرخ مجموع عنوان به انتظار مورد بازده نرخ کاربرد .2

  گذاران سرمایه ریسک انواع پوشش براي ریسک

  مختلف زماني هاي دوره در آن محاسبه و ساالنه مؤثر بهرة نرخ تعریف .3

 اقسااط  فعلاي  ارزش و آتاي  ارزش پاول،  مشخصي مقدار فعلي ارزش و آتي ارزش تفسیر و محاسبه .4

  العمر مادام اقساط فعلي ارزش و نامساوي و مساوي

    پول زماني ارزش مسایل حل يبرا زماني نمودار ترسیم .5

  بانکي ساالنه مؤثر بازده نرخ و نگهداري دوره بازه نرخ بانکي، تنزیل بازده نرخ محاسبه .6

 آماري مفاهیم 1-2

  گیري اندازه متفاوت هاي مقیاس و نمونه و جامعه استنباطي، و توصیفي آمار بین تمایز .1

 فراواني توزیع و آماره پارامتر، تعریف .2

 چندضالعي  نماودار  و هیساتوگرام  فراواناي،  توزیاع  تجمعاي  نسبي فراواني و نسبي وانيفرا محاسبه .3

 فراواني



 میاانگین  حساابي،  میاانگین  نموناه،  و جامعاه  میانگین شامل مرکزي هاي شاخص محاسبه و تعریف .4

  مد و میانه هارمونیک، میانگین هندسي، میانگین( سبد بازده شامل)موزون

  صدك و دهک پنجک، چارك، و تفسیر محاسبه تعریف، .5

  جامعه و نمونه معیار انحراف و واریانس میانگین، از انحراف دامنه، محاسبه و تعریف .6

 از اساتفاده  باا  دارناد  قارار  میاانگین  از معیناي  فاصلة در که مشاهدات از درصدي محاسبة و تعریف .7

  چبیشف نامساوي

  شارپ نسبت و تغییرات ضریب محاسبه و تعریف .8

 در ماد  و میاناه  میاانگین،  رابطاة  توضای   و راست و چپ چولگي توضی  لگي،چو محاسبه و تعریف .9

  نامتقارن توزیع

  نمونه کشیدگي و چولگي میزان محاسبه و تعریف .11

 احتمال مفاهیم 1-3

 گذاري سرمایه مسایل در ریاضي امید کاربرد و تعریف .1

  همبستگي ضریب و کواریانس تفسیر و محاسبه .2

 سبد بازده و تصادفي متغیر به مربوط معیار انحراف و ریانسوا انتظار، مورد ارزش محاسبه .3

 محاسبات بازده و ریسک  1-4

  محاسبات مقدماتي مربوط به بازده  1-4-1

  مختلف هاي دوره هاي بازده از کل بازده محاسبه و تعریف .1

 زا سارمایه  افازایش  ساهام،  تجزیه سود، تقسیم) مختلف هاي حالت در سهام بازده محاسبه و تعریف .2

 ( شده حال مطالبات و آورده اندوخته، محل

 ( احتمالي)اطمینان عدم و اطمینان هاي حالت در بازده میانگین محاسبه .3

 متفاوت زماني هاي دوره در هندسي میانگین و حسابي میانگین از استفاده با بازده  محاسبه .4

 مفاهیم پایه ریسک 1-4-2

 :زیر شرح به ریسک گیري اندازه مختلف هاي روش .1

 اریانس،و 

 واریانس، نیم 

 معیار، انحراف 

 تغییرات ضریب 

 بتا   

 همبستگي ضریب با آن ارتباط چگونگي دادن نشان و بازدهي هاي نرخ کوواریانس تفسیر و محاسبه .2

 

 

 

 



 نگرش سیستمی

 

 ساعت آموزشی 32، واحد 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 بری شرکتیاصول راه :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

راهبری شرکتی، ایجاد پایگاه نظری و عملی برای ایجتاد و نهادینته    کلیآشنایی دانش پذیران با مفاهیم هدف: 

سازی ظرفیت، بازآفرینی و توسعه پایدار در سازمان ها به منظور ایجاد نگترش سیستتمی کتاربردی بته بتازار      

 سرمایه کشور است.

 سرفصل اجمالی:

 نظریه آن    آشنایي با نگرش سیستمي و 

  و نحوه حل مسائل با رویکرد سیستميمفاهیم سیستم، تعاریف  

 تبیین انواع سطوح 

 في نظریه و مدل هاي پویایي سیستممعر 

 معماري کالن نظام اجتماعي از منظر سیستمي 

 کاربرد تئوري ها و مفاهیم سیستم ها در مدیریت سازمان 

  کاربرد مدل هاي پویایي سیستمي در بازار سرمایه 

 سرفصل تفصیلی:

 نگاهي کلي بر نگرش سیستمي 1-1

 هاي مدیریتي سیر تحول علم مدیریت و مروري بر سیستم .1

 نظریه عمومي سیستمها و تفکر سیستمي .2

 اهمیت نگرش سیستمي .3

 ها براساس پیچیدگي بندي سیستم طبقه .4

  علم ارتباطات و کنترل .5

 مباني سیستم 1-2

 هاي سیستم عناصر، روابط، پویایي و ویژگي .1

 ها)باز و بسته( انواع سیستم .2

 ها سلسله مراتب سیستم .3

 انواع رفتار سیستم و آرایش سیستمي)دروني، ساده، خودتنظیم، یادگیرنده( .4

 هاي کارکردي و ساختاري سیستم ویژگي .5



 ها شناخت خرده سیستم 1-3

 ها فراگرد تعریف خرده سیستم .1

 ها هاي شناخت خرده سیستم روش .2

 کارکردي، روش تغییر حالتروش جریان کار و عملیات، روش  .3

 ها ساده سازي الگوي تعاملي خرده سیستم .4

 سازي بخشي بهینه .5

 هاي پویا  ها در محیط سازوکار سازمان 1-4

 تعامل سازمان و محیط .1

 مکانیکي سیستم پیمایش هاي پیمایش، شدت پیمایش و اجزاي ماهیت سیستم پیمایش، روش .2

 طراحي سیستم چرخه حیات سنتي و نظام یافته تجزیه و تحلیل و .3

 ریزي سیستم طراحي و برنامه 1-5

 اهداف و ضرورت طراحي سیستم بهینه و جامع .1

 عوامل انساني در طراحي سیستم .2

 طراحي پروژه و معیارهاي سیستمي ارزیابي یک پروژه .3

 ریزي سیستم و ساختار تجزیه کار فنون برنامه .4

 طراحي تفصلي و مفهومي سیستم جدید  1-6

 ها ي اطالعاتي، محدودیتتعیین منابع و نیازها .1

 هاي مستند سازي مستندسازي محتواي سیستم، مراحل مستند سازي و روش .2

 مدلسازي سیستم .3

 سازي آزمایش سیستم بوسیله شبیه .4

 استقرار، ارزیابي و نگهداري سیستم  1-7

 تهیه جدول زمانبندي .1

 گیري طراحي سیستم کنترل و گزارش .2

 هاي استقرار تنظیم رویه .3

 ش نیروي انسانيسازماندهي و آموز .4

 ارزیابي سیستم، اطمینان از کیفیت، کنترل و نگهداري سیستم .5

 

 

 

 

 



 تئوری های سازمان و مدیریت

 

 ساعت آموزشی 32، واحد 2 تعداد واحد و ساعات تدریس:

 اصول راهبری شرکتی :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

سازمان و تشخیص ناش حیاتی و اهمیتت اداره  ایف مدیر، مبانی مدیریت و وظبا آشنایی دانش پذیران هدف: 

ستبک هتای مختلتف متدیریتی و     انواع نظریه هتا،   سیر تحو ت دانش سازمان و مدیریت،آن است. ضم  بیان 

 معرفی می شوند.بازار سرمایه  کاربردی در سازمان ها و ساختارهای مدیریت با رویکردرهبری، انواع 

 سرفصل اجمالی:

  اجرایي مدیریتمعرفي مراحل 

 مفاهیم نظریه سازمان هاي از منظر پیچیدگي، سطوح سازماني و ارتباطات 

 مفاهیم انواع و اهداف سازمان ها و نظریه هاي سازماني 

  مفاهیم نظریه هاي مدیریتي با نگرش کالسیک، رفتاري، ساختاري و اقتضایي 

 مفاهیم نظریه هاي نوین مدیریت با رویکرد پویا 

  ساختار بر فرآیندها، گردش اطالعات و کنترل سازمانتأثیر ارزیابي 

 تشری  انواع شخصیت هاي حقوقي و مسائل نمایندگي مرتبط با تضاد منافع آنان 

 سرفصل تفصیلی:

 کلیات و تعاریف 1-1

 تعاریف مختلف مدیریت و کارکرد آن در جوامع امروز .1

 مفهوم سازمان و انواع آن .2

 ابعاد مختلف سازمان .3

 داخلي و خارجي( و مدیریت آننقش انواع محیط) .4

 اهداف سازماني و استراتژي هاي عمومي جهت حصول به اهداف .5

 نظریه ها و مکاتب مدیریتي 1-2

  نظریه مدیریت علمي .1

 مدیریت اگردنظریه فر .2

 نظریه بوروکراسي .3

 مدیریت اقتضایينظریه  .4

 مکتب روابط انساني .5



 نظام گرا نظریه مدیریت .6

 ني از حیث شکل و تکنولوژيمعرفي انواع ساختارهاي سازما 1-3

 تعریف ساختار .1

 طراحي ساختارهاي افقي و عمودي .2

 ساختارهاي وظیفه اي، ترکیبي و ماتریسي .3

 تکنولوژي سط  سازماني، دپارتماني و تأثیر بر روابط میان افراد .4

 عوارض ناقض بودن ساختار و ویژگي ساختارهاي اثربخش .5

 تأثیر ساختار بر فرآیندهاي سازماني 1-4

 و تحول نوآوري .1

 انواع تغییر و عناصر تغییر .2

 استراتژي هاي استقرار تغییر .3

 مفهوم کارایي و اثربخشي در سازمان .4

 مفهوم بهره وري از حیث ساختار و فرآیندهاي بهره ور .5

 مدیریت فرآیندهاي پویا 1-5

 فرآیند تصمیم گیري .1

 انواع قدرت و خط مشي هاي مدیریتي .2

 انواع ارتباطات .3

 فرآیند کنترل و نظارت .4

 فهوم و ویژگي هاي رهبري در یک سازمانم .5

 ریزي، سازماندهي، هدایت، نظارت و کنترل آشنایي با فرآیند برنامه 1-6

 ها بیني برنامه ریزي، سلسله مراتب و پیش هاي برنامه ریزي، گام انواع برنامه .1

 انواع مختلف سازماندهي، وظایف صف و ستاد، عدم تمرکز و تفویض اختیار .2

 ، تأمین منابع مالي، انتخاب و پرورش مدیرانمدیریت بازاریابي .3

 رهبري و انگیزش در سازمان .4

 فراگرد نظارت و کنترل، فنون مختلف کنترل  .5

 گیري و حل مسأله مفاهیم تصمیم 1-7

 یابي، انواع مسأله فراگرد مسأله .1

 گیري و حل مسأله فراگرد تصمیم .2

 گیري ها و فنون معین تصمیم روش .3

 

 


