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 دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی



 اقتصاد برای مدیران

 

 ساعت آموزشی 64واحد،  4 :و ساعات تدریس تعداد واحد

 مقدماتی بر اقتصاد/اقتصاد پیشرفته :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

می تواند در تصمیی  ییمری بمرای موس ما       با نظریه ها و الگوهای اقتصادی که پذیران دانش ییآشنا هدف:

مالی و تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی آنها بکاریرفته شود و دارای رویکرد کاربرد دانش ممالی بمر شمرای     

 حاک  بر بازار و جنبه های اقتصاد مدیریت باشد.

 :اجمالیسرفصل 

 مفاهیم اقتصاد بنگاه از منظر تعادل، کشش و منحنی های مربوطه 

 ای رفتار بنگاه در بازار رقابت کامل، انحصار کامل و رقابت انحصاریویژگی ه 

 ویژگی های رفتار تولید کننده، بازار نهادهای تولید و هزینه های تولید 

 محاسبات ملی و شاخص قیمت ها، منحنی فیلیپس و نظریه های تورم 

 ها ز پرداخت، کسری بودجه و پیامدهای آن، نرخ ارز و ترامالیه دولت، سیاست های مالی 

 عرضه و تقاضای پول، ابزارها و سیاست های پولی 

 تغییرات و نوسانات بازارهای پولی و مالی  و نقش آن بر شرکت ها 

 :تفصیلیسرفصل 

 خرد مقدمات اقتصاد 1-1

 بازار تعادل و تقاضا عرضه، 1-1-1

 آن بر تأثیرگذار عوامل و تقاضا های منحنی و توابع انواع محاسبه و تعریف .1

  عرضه منحنی خاص های حالت و آن بر مؤثر عوامل و عرضه توابع انواع محاسبه و یفتعر .2

 و جبشری  محاسشبه  توانشایی  و عرضشه  کششش  و تقاضا( درآمدی متقاطع، قیمتی، کشش)کشش انواع .3

 کشاربرد  و کشش براساس کاالها تقاضای بندی دسته کشش، بر مؤثر عوامل  با آشنایی آنها، نموداری

  گیری میمتص در قیمتی کشش

 و ناپشذیری  کششش  و پشذیری  کششش  میشان  تفاوت مستقیم، خط تقاضای منحنی در کشش محاسبه .4

  تقاضا واحد کشش

 کاال قیمت و تقاضا قیمتی کشش درآمدنهایی، کل، درآمد رابطه نهایی، هزینه و نهایی درآمد تعریف .5

 شود می حاصل نهایی هزینه با نهایی درآمد برابری نقطه در بهینه مقدار اینکه دلیل و



 کننشده  جابجشا  عوامشل  تقاضشا،  اضشافه  جبری، و نموداری به صورت بازار تقاضای و عرضه بین تعادل .6

 تعادل ناپایداری و پایداری بازار، تعادل روی بر جابجایی این اثر و تقاضا و عرضه های منحنی

 یشا  کشف  تعیشین  ی،بنشد  سهمیه یارانه، اعطای یا وضع غیرمستقیم، و مستقیم های مالیات وضع تاثیر .7

   بازار تعادل و تقاضا عرضه، بر دولت توسط قیمت سقف

 تولید های نهاده بازار و کننده تولید رفتار نظریه 1-1-2

  یکدیگر با آنها ارتباط و نهایی و متوسط کل، تولید شامل تولید توابع انواع .1

  تولید امکانات منحنی بر تکنولوژی و تولید عوامل تأثیر .2

   تولید اقتصادی ناحیه و تولید مختلف نواحی نزولی، بازدهی قانون .3

 تولید های هزینه 1-1-3

 اقتصادی سود محاسبه و اقتصادی سود با آنها ارتباط و فرصت های هزینه انواع .1

 کامل رقابت بازار در تولیدکننده رفتار 1-1-4

 و بازار تقاضای تفاوت و کامل رقابت بازار در ها شرکت پذیربودن قیمت دلیل کامل، رقابت های ویژگی .1

  بنگاه تقاضای

 نهشایی،  هزینشه  تششری   و کامل رقابت بازار در شرکت( زیان سازی حداقل)سود حداکثرسازی تعیین .2

  اقتصادی زیان و سود و نهایی درآمد

  بنگاه تعطیلی نقطه .3

 سود حداکثرکننده تولید سط  و سر سربه نقطه کل، درآمد کل، هزینه تابع .4

 کامل انحصار بازار در کنندهتولید رفتار 1-1-5

 هشای  اسشتراتژی  و طبیعی انحصار انحصار، ایجاد علل کامل، انحصار های ویژگی انحصار کامل، تعریف .1

  انحصاری قیمت تعیین

 کشه  تولیدی میزان و قیمت تعیین و فروش انحصار پذیری کشش و نهایی درآمد قیمت، میان رابطه .2

  رساند می حداکثر به را انحصارگر سود

  انحصاری مفاهیم بازار رقابت 1-1-6

  انحصاری بازار رقابت های ویژگی .1

 کالن مقدمات اقتصاد 1-2

 ها قیمت شاخص و ملی محاسبات 1-2-1

 از هریش   گیری اندازه های روش و( GNP)ملی ناخالص تولید و( GDP)داخلی ناخالص تولید تعریف .1

 افزوده ارزش یا تولید روش و درآمدی روش مخارج، روش شامل آنها

 قابشل  درآمشد  و شخصی درآمد ملی، درآمد داخلی، خالص تولید ملی، خالص تولید محاسبه و تعریف .2

 تصرف

 مالی های سیاست و تعادلی ملی درآمد 1-2-2

  درآمد و تولید چرخه یا اقتصادی های فعالیت چرخه تعریف .1

 آن ابزارهای و مالی های سیاست انواع .2



 پولی های سیاست و پول تقاضای و عرضه 1-2-3

  آن انواع و پول تاریخی تکامل با آشنایی اقتصاد، در آن وظایف پول، مختلف تعاریف .1

 اعتبشاری  هشای  کارت و چ  نرفتن بشمار دالیل تشری  و پول از M2 و M1 تعاریف اجزای تحلیل .2

  پول  عنوان به

  آنها کارکرد نحوه و پولی سیاست ابزارهای .3

 خرد  مباحث پیشرفته در اقتصاد 5-1

 کامل رقابت بازار در تولیدکننده رفتار 5-1-1 

 خشروج  و ورود تقاضا، در تغییر تأثیر تحلیل و کامل رقابت بازار در شرکت مدت کوتاه عرضه منحنی .1

  بلندمدت تعادل بر کارخانه اندازه در تغییر و ها شرکت

  کامل رقابت بنگاه روی بر سوبسید اعطای و مالیات وضع تأثیر .2

 کامل انحصار بازار در دکنندهتولی رفتار5-1-2

 قیمت تبعیض بودن کارامد دلیل و قیمت تبعیض .1

 فروش انحصار در تولیدکننده مازاد و کننده مصرف مازاد مجدد توزیع دالیل .2

 انحصارگر به سوبسید اعطای و مالیات وضع تاثیر .3

 فروش چندجانبه انحصار و جانبه ت  انحصاری رقابت 5-1-3

 الگوهشای  و رقشابتی  انحصشار  بشا  آن تفشاوت  آن، انواع و ها ویژگی ،(چندقطبی) چندجانبه انحصار بازار .1

 بازار این در گذاری قیمت مختلف

 در انحصشاری  رقابشت  بنگشاه  سود کردن حداکثر شرط انحصاری، رقابت بنگاه سود و سری سربه نقطه .2

 انحصشار  و انحصشاری  رقابشت  بازار در شرکت( زیان سازی حداقل)سود حداکثرسازی تعیین بلندمدت،

 دلیشل  و بلندمشدت  در انحصشاری  رقابت در اقتصادی سود صفربودن دلیل تشری  و فروش چندجانبه

  انحصاری رقابت کارابودن

  انحصاری رقابت برای کل هزینه و کل درآمد بنگاه، تقاضای بازار، تقاضای توابع .3

 کالن مباحث پیشرفته در اقتصاد 5-2

 مالی های سیاست و تعادلی ملی درآمد 5-2-1

  درآمد و تولید چرخه بر آنها تأثیر و تجاری یها سیکل و اقتصادی رونق و رکود .1

 تعادلی ملی درآمد تعیین های مدل در آن محاسبه و تکاثر ضریب انواع تعریف .2

 و مخارج بر مالیات و درآمدی مالیات ازجمله کل عرضه و بالقوه GDP اشتغال، بر عرضه طرف اثرات .3

  اقتصاد عرضه طرف با آن رابطه و Lafferمنحنی تحلیل



 تکشاثر  ضریب دولت، خرید تکاثر ضریب اثر ازجمله اقتصادی ثبات منظور هب مالی سیاست از استفاده .4

  متوازن بودجه تکاثر ضریب و مالیات

 تثبیشت  و مصشلحتی  مشالی  هشای  سیاسشت  میان تفاوت و مصلحتی مالی های سیاست های محدودیت .5

  خودکار های کننده

 تورمی و رکودی های شکاف حذف و رونق و رکود با مقابله برای مالی های ستسیا کاربرد .6

 پولی های سیاست و پول تقاضای و عرضه 5-2-2

   آن اشکال و پول عرضه تابع استخراج نحوه پول، خلق تکاثری مکانیسم پول، عرضه بر مؤثر عوامل .1

   آن توابع انواع و (مالی نوآوری و واقعی GDP در تغییرات تاثیر ازجمله)پول تقاضای بر موثر عوامل .2

 عرضه منحنی جابجایی و تعادلی نرخ سود بر مؤثر عوامل تعادلی، نرخ سود تعیین و پول بازار تعادل .3

  پول تقاضای یا

  پول مقدار و فزاینده ضریب پولی، پایه بین رابطه پولی، پایه .4

  کل تقاضای و کل عرضه با آن ارتباط و پول مقداری های تئوری .5

 پایشدار  رششد  نشرخ  حفش   و هشا  قیمت سط  ثبات به یابی دست برای مرکزی بان  های سیاست واعان .6

GDP واقعی  

  پولی های سیاست اجرای در تاخیر مشکالت و کل تقاضای تثبیت برای پولی های سیاست انواع .7

 از ناششی  تورم شوک و وری بهره یها شوک به باتوجه کل عرضه تثبیت برای پولی های سیاست انواع .8

  هزینه فشار

 سیاسشت  ابزارهشای  از مرکشزی  بانش   استفاده چگونگی و پولی سیاست اجرای در مرکزی بان  نقش .9

  مرکزی بان  ترازنامه یها بدهی و ها دارایی و پول مقدار کنترل برای پولی

 اتانتظار و بهادار اوراق نقدشوندگی مدت، کوتاه بهرة  نرخ بر مرکزی بان  رفتار تأثیرگذاری چگونگی .11

  مالی بازارهای در

 تورم های نظریه و فیلیپس منحنی 5-2-3

  تورم نرخ محاسبه و ها قیمت سط  و تورم بین تمایز .1

 تکامشل  تششری   و هزینشه  فششار  و تقاضا فشار از ناشی تورم آورنده بوجود عوامل میان تفاوت تحلیل .2

  هزینه فشار و تقاضا فشار  از ناشی تورم فرآیند

  سرمایه بازار و کار نیروی بازار بر نشده یبین پیش تورم اثرات .3

 شده بینی پیش تورم یها هزینه توضی  و نشده بینی پیش تورم و شده بینی پیش تورم بین تمایز .4

 مالیشات،  نشرخ  کاهش سیاست درآمدی، سیاست) تورم با مقابله برای عرضه بخش های سیاست انواع .5

 ( شدن جهانی و عرضه بخش های سیاست

 پول تقاضای و عرضه و اسمی نرخ سود رم،تو بین ارتباط .6

  آن محاسبه نحوه و قیمتها شاخص یا عمومی سط  تعریف .7

 آن پیامدهای و بودجه کسری و دولت مالیه 5-2-4



  ریزی بودجه های روش انواع و بودجه تعریف .1

 طشی  دولشت  بودجشه  رفتشار  و بالقوه و واقعی بودجه کسری و مازاد آن، اجزای و دولت بودجه تعریف .2

  تجاری های یکلس

   آن پیامدهای و بودجه کسری تأمین های راه بودجه، مازاد و کسری و دولت های سیاست .3

  تورم و نقدینگی رشد بودجه، کسری رابطه .4

 ها پرداخت تراز و ارز نرخ 5-2-5

 واقعی و اسمی ارز های نرخ بین تمایز و ارز نرخ تعریف .1

 دهد می قرار تأثیر تحت خارجی ارز بازارهای در را ارز تقاضای و عرضه که عواملی .2

  ارز نرخ بر ارز ی  تقاضای و عرضه تأثیرگذاری چگونگی .3

 purchasing power) خریشد  قشدرت  برابشری  و (interest rate parity)نرخ سشود  برابری بین تمایز .4

parity) 
 آن اجزای از هری  نقش و ها پرداخت تراز تعریف .5

 دارای ارز هشای  نشرخ  ثابشت،  ارز هشای  نشرخ  پشذیر،  انعطاف ارز های نرخ شامل ارز نرخ های سیاست انواع .6

  ها سیاست این از ی  هر در ارز نرخ تعیین چگونگی و (crawling pegs)خزنده  نوسان

  مالی و جاری های حساب مانده مازاد و کسری از اقتصاد تأثیرپذیری چگونگی .7

  کشور ی  رایج پول ارزش افزایش یا کاهش در مؤثر عوامل .8

  پولی و مالی های سیاست از ها پرداخت تراز و ارز نرخ تأثیرپذیری یچگونگ .9

  شناور ارز نرخ و  ثابت ارز نرخ سیستم در مالی و پولی های سیاست کارایی .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فقه معامالت و صنعت خدمات مالی اسالمی

 

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

 اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفه ای :مه های حرفه ایتناسب با مفاد آزمون گواهینا

 با پاردای  ها، نظریه ها و شرای  حاک  بر بازار سرمایه اسالمی است پذیران دانشآشنایی  هدف:

 :اجمالیسرفصل 

 قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسالمی و اختصاصی ضوابط عمومی 

 ه مطلوب از منظر اسالمبازار سهام و ماهیت بازار سرمای 

 بازار پول و ماهیت بازار پول مطلوب از منظر اسالم 

 بازار بیمه و ماهیت بازار بیمه مطلوب از منظر اسالم 

  مشخصه ها، ماهیت و کارکرد ابزارهای مالی اسالمی 

 چارچوب و مفاهیم اوراق مشتقه مورد تأیید از دیدگاه فقه اسالمی 

 :تفصیلیسرفصل 

ردادهای بشازار سشرمایه از دیشدگاه فقشه اسشالمیر )تعریشف، مسشتندات فقهشی و         ضوابط عمومی قرا -1

 مصادیق( 

 ممنوعیت اکل مال به باطل 

 ممنوعیت ضرر و اضرار 

 ممنوعیت غرر 

 ممنوعیت ربا 

 حیله برای فرار از احکام شرعی 

کشام،  ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسالمیر )تعریف، ماهیت، ارکان، اح -2

 انواع و مصادیق(

 قرض 

 دین 

 بیع 

  اجاره و اجاره به شرط تملی 

 جعاله 

 شرکت 



 مضاربه 

  صل 

 بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسالم  -3

 بررسی ماهیت بورس بازی 

 شقوق مختلف بورس بازی 

 بورس بازی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 

 بررسی فقهی بورس بازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رت های مالیفهم و تحلیل صو

 

 ساعت آموزشی 48، واحد 3 تعداد واحد و ساعات تدریس:

فه  و تحلیل صور  های مالی/ مباحث پیشرفته در فه  و  :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 تحلیل صور  های مالی

ور ک م   با تکنیک های و روش های تجزیه و تحلیل صور  های ممالی بمه منظم   پذیران  دانش ییآشنا هدف:

 .اخذ تصیییا  مالی و سرمایه یذاری استاطالعا  الزم جهت 

 سرفصل اجمالی:

 سازوکارهای گزارشگری مالی 

 استانداردهای گزارشگری مالی 

 تکنی  های تجزیه و تحلیل صورت های مالی 

 تجزیه و تحلیل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها 

 تجزیه و تحلیل صورت های مالی تلفیقی 

 زیه و تحلیل و پیش بینی سود و زیان شرکت هاتج 

 :تفصیلیسرفصل 

 مالی گزارشگری های مکانیسم  1-1

  اجمالی حسابرسی های گزارش و ای دوره میان مالی های صورت .1

  بهادار اوراق تحلیل و تجزیه در حسابداری فرآیند نتایج کاربرد .2

  مالی های صورت تحلیل و تجزیه در مالی گزارشگری نقش .3

 و هشا  دارایی مالی گزارشگری و ها هزینه تحقق درآمد، شناسایی با مرتبط مالی گری گزارش تمشکال .4

 نقد وجه جریان صورت و ها بدهی

 واحشد  و (functional currency) عملیاتی پول واحد ،(local currency)محلی  پول واحد بین تمایز .5

  (presentation currency)گزارشگری  پول

 مالی های صورت بر آن تأثیر و ارزیابی تجدید با آشنایی .6

 مالی گزارشگری استانداردهای 1-2

   ها شرکت توسط اهمیت با حسابداری های سیاست افشای لزوم .1

 اوراق وتحلیشل  تجزیشه  و گذاری ارزش در گزارشگری استانداردهای اهمیت و مالی های صورت اهداف .2

  بهادار



 ایران در مالی گزارشگری استانداردهای خالصه .3

 

 زیان و سود مسایلی در مورد صورت 1-3

 : شامل ها هزینه شناسایی کلی اصول .1

 ها هزینه و درآمدها تطابق اصل 

 هشای  روش و بلندمشدت  هشای  دارایی استهالک شامل)ها هزینه شناسایی خاص کاربردهای 

 (کاال موجودی ثبت

 مالی های تحلیل در ها هزینه شناسایی نحوه تأثیر 

 غیرمترقبه اقالم شده، تنزیل های فعالیت شامل) زیان و سود رمستمر صورتغی اقالم تحلیل و تجزیه .2

 ( غیرمکرر یا غیرعادی اقالم و

 بشه  هشم )ششرکت   یش   سشهم  هر سود محاسبة و( EPS) سهم هر سود دهندة تشکیل اجزای توصیف .3

 ( شده رقیق صورت به هم و ساده صورت

 و زیشان  و سشود  صشورت  در غیرمترقبشه  واقشالم  سشهم  هشر  سشود  به توجه با سود زیربنایی مفروضات .4

 کشدام  هر وسیلة به شده نرمال EPS محاسبة و( EPS)سهم هر سود هموارسازی های روش همچنین

  ها روش از

 زیان و سود صورت با آن مقایسه و جامع زیان و سود صورت گزارشگری و جامع سود محاسبه موارد .5

    عادی

  آن تعیین های روش و سود کیفیت مفهوم تعریف .6

 صشاحبان  حقشوق  خالص، سود بر آنها نمودن منظور دوره حساب به یا ها هزینه کردن ای سرمایه تأثیر .7

 مالی های نسبت و عملیات از حاصل نقدی جریانات سرمایه،

 مالی های نسبت و مالی های صورت بدهی، بازار ارزش بر نرخ سود تغییرات تأثیر .8

 مسایلی در مورد ترازنامه 1-4

  سهام صاحبان درحقوق تغییرات صورت و ترازنامه تفسیر .1

  ها بدهی و ها دارایی جاری های ارزش به ترازنامه ارزیابی و وتحلیل تجزیه .2

 بشر  ازآنهشا  هریش   و تشأثیر انتخشاب   نامششهود  و مششهود  های دارایی استهالک های روش انواع تعیین .3

  مالی های گیری تصمیم

 اسششقاط ارزش و بششرآوردی مفیششد عمششر ک،اسششتهال روش در شششده انجششام تعششدیالت تششأثیر چگششونگی .4

  مالی های نسبت و مالی های صورت بر بلندمدت های دارایی

  مالی تأمین های فعالیت از ناشی های بدهی و تجاری های بدهی بین تمایز .5

 مالی های نسبت و مالی های صورت بر آن صرف و کسر استهالک و بدهی اوراق انتشار تأثیر .6

 و مالی های صورت در( تبدیل قابل بدهی اوراق) مالکیتی های ویژگی با یبده اوراق گزارشگری نحوه .7

 مالی های نسبت بر اوراق این انتشار تأثیر

 نقد وجه جریان مسایلی در مورد صورت 1-5



  عملیاتی های فعالیت از حاصل نقدی جریانات ارایة غیرمستقیم و مستقیم های روش بین تفاوت .1

  غیرمستقیم و مستقیم صورت به دنق وجه جریان صورت تهیة مراحل .2

  غیرمستقیم به مستقیم روش از نقد وجه جریان صورت تبدیل فرآیند .3

 مقایسشه  و(FCFE)سهامداران آزاد نقدی جریان و( FCFF)شرکت آزاد نقدی جریان تفسیر و تعریف .4

 نقد جریان به مربوط های نسبت دیگر تعریف و یکدیگر با آنها

 از اسشتفاده  بشا  ،(FCFE)سشهامداران  آزاد نقشدی  جریان و( FCFF)شرکت آزاد نقدی جریان محاسبة .5

 ایران در حسابداری استانداردهای طبق بر شده تهیه مالی های صورت

 (مالی های نسبت)صورتهای مالی تحلیل مقدماتی تجزیه های تکنی   1-6

  مالی های صورت تحلیل و تجزیه مراحل .1

 شده بینی پیش مهترازنا و زیان و سود صورت از استفاده موارد .2

 : زیر طبقات شامل مالی های نسبت انواع نتایج تحلیل و محاسبه .3

 (آنی نسبت و جاری نسبت)نقدینگی های نسبت 

 (مطالبات وصول دوره ثابت، دارایی گردش دارایی، گردش کاال، گردش)فعالیت های نسبت 

 (ویژه ارزش به یبده نسبت ،(بهره پوشش)بهره پرداخت توانایی بدهی، نسبت)اهرمی های نسبت 

 بشازده  نشرخ  خشالص،  سشود  نسشبت  عملیاتی، سود نسبت فروش، به سود نسبت)سودآوری های نسبت 

  آنها تفاوت دانستن و( سهام صاحبان حقوق بازده نرخ ثابت، دارایی بازده نرخ دارایی،

 هر دفتری ارزش به قیمت  و نقدی جریان به قیمت ، سهم هر سود به قیمت) بازار ارزش های نسبت 

 (سهم

 شرکت سهام صاحبان حقوق بازده برای یافته توسعه دوپونت روش و دوپونت روش تفسیر و محاسبه .4

  شرکتر تحلیل و تجزیه در روش این از استفاده تبیین و

 (مالی های نسبت)مالی های تحلیل صورت پیشرفته در تجزیه های تکنی   1-7

 وجشود  فشرض  بشا  آن تهیشه  و شده بینی پیش دنق وجه جریان صورت دهندة تشکیل اجزای بندی طبقه .1

 نیاز مورد موارد سایر و شده بینی پیش های هزینه و درآمدها

 ها نسبت وتحلیل تجزیه از استفاده با ها شرکت مقایسة و ارزیابی .2

 مالی های نسبت تحلیل و تجزیه از استفاده های محدودیت و مزایا .3

 از ترکیبشی  از اسشتفاده  با شرکت ارزیابی نحوه و یکدیگر با مختلف های نسبت میان ارتباط چگونگی .4

  مختلف های نسبت

 و درتجزیشه  آن زیربنشایی  مفروضشات  توضشی   شرکت، ی  پایدار رشد نرخ تفسیر و محاسبه تعریف، .5

  دوپونت مدل از استفاده با سرمایه بازده نرخ تحلیل

 ها دارایی گردش خالص، سود های نسبت ارتباط ارزیابی و دوپونت نسبت تحلیل و تجزیه کاربردهای .6

  ها دارایی بازده و

  سود بینی پیش و سازی مدل در مالی های نسبت تحلیل و تجزیه نتایج کاربرد .7



 هشای  نسبت بر سود سازی نرمال و ترازنامه تعدیالت حسابداری، های روش مفروضات، در تغییر تأثیر .8

  مالی

 ها شرکت بهادار اوراق انتشار باریاعت شرایط ارزیابی در مالی های صورت تحلیل و تجزیه نقش .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصول شرکت داری و اخالق حرفه ای

 

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

اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفه ای/ اصول  :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 راهبری شرکتی

 با اصول اخالق حرفه ای حاک  بر بازار سرمایه است.پذیران  نشدا ییآشنا هدف:

 

 :اجمالیسرفصل 

 تحلیل راهبری شرکتی مطلوب در بازار سرمایه 

 ای  تعاریف و مفاهیم اخالق حرفه 

  الگوهای اخالق حرفه ای 

 ای در سازمان  بیانیه اصول اخالق حرفه 

  مروری بر کدهای اخالق حرفه در چند کشور منتخب 

 :تفصیلیسرفصل 

 داری اصول شرکت  1-1

   شرکتی راهبری اصول تشری  .1

   اثربخش شرکتی راهبری اصول سازوکار ی  های ویژگی و اهداف بیان .2

  هری ر در موجود منافع تضاد تشری  و تجاری حقوقی های شخصیت انواع  مقایسة .3

 تنشاوب  و زمانیسشا  بشرون  مششاوران  خشدمات،  جبشران  تجربه، استقالل، به مربوط شرایط و ها ویژگی .4

  سهام صاحبان حقوق از آنها حفاظت و مربوطه های کمیته و مدیره هیأت انتخاب

اخشالق   آیشین  کشه  مششکالتی  نیشز  و قشوی  ای حرفشه  اخالق آیین ی  وجود برای الزم شرایط تشری  .5

 هشای  دارایشی  از شخصشی  اسشتفادة  یشا  وابسشته  های گروه با معامالت مثل مواردی در ضعیف ای حرفه

  کنند می یجادا شرکت

 و اسشت  ضشروری  ششرکتی  راهبشری  اصشول   رعایت برای مدیره هیأت  کمیته وجود که مواردی بیان .6

  سهام صاحبان منافع از حفاظت جهت در کمیته هر عملکرد ارزیابی معیارهای تشری 

 شرکت ی  در موجود شرکتی راهبری اصول ارزیابی .7

  داران سهام -مدیران یتضادها شامل نمایندگی ارتباطات از ناشی تضادهای .8



 گشذاری  سشرمایه  گشر  تحلیل ی  که اساسی های قابلیت و ها ویژگی بیان و مدیره هیأت های مسئولیت .9

  دهد قرار مدنظر مدیره هیأت ارزیابی برای را آنها باید

  شرکتی راهبری اصول مؤثر اجرای درمورد شرکت مدیره هیأت های مسئولیت .11

  شرکت ی  در شرکتی ریراهب اصول اجرای چگونگی ارزیابی .11

 مشورد  ارزیشابی  در بایشد  کشه  شرکت ی  شده اعالم شرکتی راهبری اصول های سیاست بیانیه اجزای .12

  گیرد قرار توجه

 ای اصول اخالق حرفه  1-2

   ای اخالق حرفه اصول تشری  .1

 اصول اخالق حرفه ای در حوزه بازار پول .2

 اصول اخالق حرفه ای در حوزه بازار سرمایه .3

 ق حرفه ای در حوزه پژوهش های بازار سرمایهاصول اخال .4

 اصول اخالق حرفه ای نهادهای فعال در حوزه بازار سرمایه .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1قوانین و مقررات بازار سرمایه)

 

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

رمایه/ مقررا  مدیریت نهادهای مقررا  اصول بازار س :تناسب با مفاد آزمون گواهینامه های حرفه ای

 بازار سرمایه/مقررا  عرضه و پذیرش

با قوانین کلی، قوانین مدیریت نهادهمای اقتصمادی و عرضمه و پمذیرش اوراق     پذیران با  دانش ییآشنا هدف:

 بهادار حاک  بر بازار سرمایه است.

 :اجمالیسرفصل 

  نون چ قافصول منتخبی از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونی  و 

 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه های اجرایی 

 کاال در بورس کاالو  دستور العمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در بورس و فرابورس 

 دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط 

 دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و انتشار اوراق اجاره 

 ده سهام شرکت های دولتی در بورسضوابط کلی عرضه اولیه یا عم 

 دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاوره پذیرش 

 :تفصیلیسرفصل 

 مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه  1-1

 تجارتی دفاتر مورد در تجارت قانون دوم و اول فصول -1

 11 و 9 های بخش اول مبحث تجارت، قانون اصالحیة -2

  تجاری های شرکت سایر ردمو در تجارت قانون هفتم تا دوم مباحث -3

 حقوقی شخصیت و تجارتی اسم مورد در تجارت قانون پانزدهم و چهاردهم های باب -4

 مشورد  در مقشررات  سشایر  و هشا  ششرکت  امشور  تصشفیه  مورد در تجارت قانون چهارم تا دوم فصول -5

 تجاری های شرکت

 حامل وجه در اداسن چ ، طلب، فته برات، به راجع تجارت، قانون پنجم و چهارم های باب -6

 ضمانت مورد در تجارت قانون دهم  باب -7

 الکترونی  تجارت قانون -8

 چ  مورد در مقررات سایر و چ  صدور قانون -9



 در دوم بشاب  پنجم فصل مالیات، مشمول اشخاص مورد در اول باب مستقیم، های مالیات قانون -11

 مالیات و حقوقی اشخاص درآمد بر تمالیا مورد در سوم باب هفتم و پنج فصول تمبر، حق مورد

 در دوم فصشل  و ها معافیت مورد در اول فصل چهارم مختلف، باب منایع از ناشی درآمد جمع بر

 در نهشم  فصشل  و عمومی مقررات مورد در چهارم فصل و استهالک و قبول قابل های هزینه مورد

  مالیات وصول مورد

 افزوده ارزش بر مالیات قانون -11

  پولشویی با مبارزه قانون -12

 وزیران( هیات14/9/1388)مصوب  پولشویی با مبارزه قانون اجرایی نامه آیین -13

 (سازمان مدیره هیأت 19/18/1386) کارگزاری های شرکت تبلیغات دستورالعمل -14

 هیشأت  9/11/1386 مصشوب ) نهشانی  اطالعشات  دارندگان دهی گزارش نحوة اجرایی دستورالعمل -15

 (بورس نسازما مدیره

 عرضه و پذیرش:مقررات   1-2

)مصوب های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  آیین نامة اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت -1

 وزیران(هیأت 17/4/1383

 مجلس شورای اسالمی( 31/6/1376قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت )مصوب  -2

 (هیأت وزیران18/5/1377مصوب )آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  -3

هیشأت مشدیره   25/1/1388 )مصوبدستورالعمل پذیرش و عرضة اوراق بهادار در فرابورس ایران  -4

 (سازمان بورس واوراق بهادار

 2/2/1387)مصوب  دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران -5

 (11/19/1388مورخ هواصالحیر هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادا

ت مدیره أهی1/11/1386)مصوب دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران  -6

مصشوب  درخصوص پشذیرش قراردادهشای آتشی سشهم      آنالحاقیه و سازمان بورس و اوراق بهادار 

12/4/1389) 

هیأت مدیرة سازمان 15/4/1387)مصوب ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار  -7

 (31/3/1388مصوب  آناصالحی  15تا  9مواد و بورس و اوراق بهادار 

)مصششوب مصششوبه در خصششوص الششزام بششه اسششتفاده از خششدمات مشششاوران عرضششه اوراق بهششادار     -8

 (هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار3/12/1387

)مصشوب  مول واگذاری در بشورس  ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی مش -9

 (شورای عالی بورس و اوراق بهادار23/11/1387

 (عالی بورس و اوراق بهادار11/5/1389)مصوب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره شورای  -11

 (شورای عالی بورس و اوراق بهادار11/5/1389)مصوب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط  -11

)مصششوب دار در بششازار اولیششه و ثانویششه   مصششوبه درخصششوص عرضششه عمششومی اوراق بهششا     -12

 (هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار23/7/1387



شورای عالی بشورس و  25/11/1385)مصوب دستورالعمل ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار  -13

 (اوراق بهادار

هیأت مدیره سازمان 9/11/1387)مصوب دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش  -14

 (ق بهاداراورا بورس و

 

 
 

 

 

 

 


