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تـرین وظـایف مـدیریت     صحیح بر مبناي متغیرهاي اقتصادي، بازاریابی، تولید و مالی از مهـم  يتهیۀ راهبرد
شـرکت بایـد   . کند راهبرد مناسب مالی توان شرکت در نیل به اهداف راهبرد کلی را تقویت می. شرکت است

موفقیـت در بلندمـدت   کند تا امکـان   بتواند به منظور تولید کاالها و خدمات، منابع مالی مورد نیاز را تأمین
منزلۀ یکی از عوامـل راهبـردي چنـدان ضـروري      بحث در خصوص درجۀ اهمیت راهبرد مالی به. میسر شود

نیست، ولی قید این نکته حائز اهمیت است که حداقل یکی از عوامل در راهبرد کلی رقابتی شرکت، راهبـرد  
 .گانه الزم و ضروري است مالی است و براي تدوین هر برنامۀ راهبردي، طی کردن مراحل شش

اوت متفـ  هـاي  ۀ بخـش مطالعـ و  یۀ دوم، بررسـ مرحل؛ برنامه و اهداف ها، مأموریت ،رسالت یینتع ،اول مرحلۀ
سـازمان بـا    یرامونپ یطۀ محمطالعو  یۀ سوم، بررسمرحل؛ سازمان ضعف قوت و نقاط تعیین هدف با سازمان
براي سازمان و انتخاب  ممکن ايراهبرده ی، بررسۀ چهارممرحل؛ یطیهاي محتهدید و ها فرصت یینهدف تع
کنتـرل   یـا و سـنجش عملکـرد    یـابی ۀ ششـم، ارز مرحلراهبرد منتخب؛  يۀ پنجم، اجرامرحلراهبرد؛  بهترین
 .راهبرد

 یـدهاي و تهد هـا  فرصـت  یینهدف تع باد در مرحلۀ سوم یمدیران مالی براي طراحی برنامۀ مالی راهبردي با
شده در ایـن مجموعـه بـه     هاي تدوین د؛ فصلکنن مطالعه و بررسیرا  سازمان پیرامون مالی محیط یطی،مح

شناخت دقیق مدیران، تحلیلگران و کارشناسان مالی و اقتصادي از بازارها و نهادهـاي مـالی فعـال در نظـام     
رنامـۀ  نـد طراحـی یـا تـدوین ب    یهـا در فرا  شود، که در صورت استفاده از این دانسـتنی  مالی جامعه منجر می

 .را شناسایی کرد »ها و تهدیدهاي محیط پیرامونی فرصت«توان  راهبردي می

هاي مدیریت مـالی، مـدیریت بازرگـانی و     شده براي دانشجویان رشته هاي تدوین به دالیل ذکرشده، در درس
عنـی آگـاهی از ارتبـاط و    ی(با ویژگی ذکرشده گنجانده شده اسـت   یهای حسابداري در مقاطع مختلف، درس

هـا و   هـا و شـناخت فرصـت    هـاي تجـاري در عملکـرد سـازمان     تأثیر متقابل رویدادهاي اقتصـادي و فعالیـت  
شده در مقطـع کارشناسـی مـدیریت مـالی      تعریف  هاي درس). ها تهدیدهاي محیط پیرامون سازمان و شرکت

بازارهـا و  «و مقطع کارشناسی ارشد مـدیریت بازرگـانی تحـت عنـوان      »نهادهاي پولی و مالی«تحت عنوان 
 .دارند ییها چنین ویژگی »نهادهاي مالی

الذکر بـا انـواع بازارهـا و نهادهـاي مـالی،       ها و مقاطع فوق ها، آشنا کردن دانشجویان رشته هدف این درس
در راستاي چنین هدفی، شوراي . ویژه در بخش مالی است ابزارهاي مالی، نقش آنها در نظام اقتصادي و به

تخصصی را در  يها هاي این درس وزارت آموزش عالی، تحقیقات و فناوري سرفصلگسترش آموزش عالی 
    :چهار بخش تعریف کرده است

 پـذیر،  سـپرده  مـالی  نهادهـاي  معرفـی  و آشـنایی  دوم، بخـش ؛ یمـال  ينهادها و بازارها جایگاه اول، بخش
 و سـرمایه  پـول،  بازارهـاي  مـالی  ابزارهـاي  معرفی و آشنایی سوم، بخشو عامل؛  کارگزار رابط، قراردادي،

پول، سرمایه و تـأمین   بازارهاي نظارتی نهادهاي وقوانین  معرفی و آشنایی چهارم، بخش؛ اطمینان مینأت
 .اطمینان

هاي فوق و با در نظر گرفتن هدف اصلی، یعنی رعایـت   هاي تدریس اینجانب و در زمینۀ درس در خالل سال
 مـالی  و پـولی  بازارهـاي ویژه پس از تجربۀ تألیف کتـاب   ر، بهشده براي دروس مذکو هاي تعیین همۀ سرفصل

شد که خوشبختانه با عنایت پروردگـار و   م همیشه احساس میج، جاي خالی کتاب یا منبعی منسالمللی بین
تـوان گفـت ایـن مجموعـه یکـی از       لذا به جرئت می. سال کار تهیۀ این منبع منسجم ممکن شد پس از سه

  .هاي مذکور است درس ترین منابع براي مجمنس



من «در تهیۀ این اثر لطف و مرحمت بسیاري از استادان، دوستان و همکارانم شامل حالم شد که به مصداق 
جناب آقـاي دکتـر   : دانم از همۀ این عزیزان تشکر کنم می بر خود الزم» لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق

مقـام محتـرم سـازمان     دکتر سید طه مرقاتی، قائماحمد احمدي، ریاست محترم سازمان سمت؛ جناب آقاي 
سمت؛ جناب آقاي دکتر زارع، معاونت محترم پژوهشی سازمان سمت؛ جناب آقاي دکتر رضاییان، مدیرگروه 

؛ سـرکار خـانم   ي؛ سرکار خـانم دکتـر طـاهر   یزنجان یرشتۀ مدیریت سازمان سمت؛ سرکار خانم دکتر روغن
هاي بسیار خوب و مداوم در زمینـۀ   سازمان سمت، براي هماهنگی رضوان صادقیان، کارشناس گروه مدیریت

  .نشر
آوري شد به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تشویق، راهنمـایی و   در طول زمانی که این مجموعه جمع

در اینجا الزم است مراتب قدردانی و تشکر فراوان خـود را  . آثار استادان بسیار ارزشمندي استفاده کردم
جناب آقاي دکتر بهروز زارعی، جناب آقاي دکتر حسین عبده تبریزي، جناب : ن اعالم کنماز این عزیزا

آقاي دکتر مهدي تقوي، جناب آقاي دکتر علی جهانخانی، جناب آقاي دکتر احمـد مجتهـد، شـادروان    
ر جامعـۀ  یـ اخ يها کتاب را برعهده داشتند، که متأسفانه در ماه يکه زحمت داور یدگلیب یدکتر اسالم

نژاد کـه زحمـت داوري    یحسن فدائ دکتر يشان را از دست داد؛ جناب آقایا یت مالیریرشتۀ مد یمعل
 .ام اگر بگویم این مجموعه حاصل زحمات این عزیزان است، حرفی به گزاف نگفته. کتاب را متقبل شدند

م؛ همچنـین  هسـت  يارشـاد آزیتـا  کار ویراستاري این کتاب را مرهون زحمات، صبر و شکیبایی سرکار خانم 
کـار  خوانی این اثر را خانم مژگان امیري پریان با حوصله و دقـت بـه پایـان رسـاندند و      ویرایش فنی و نمونه

، که جا دارد از این عزیزان نیز اند انجام دادهخانمها آسیه عاصی و افسانه علیزاده را نیز  پردازي اصالح و صفحه
  .قدردانی کنم

ایجاد این فضا و . وخم تألیف، نیاز به محیطی آرام و مطلوب دارد و پر پیچ فرسا شک کار زیاد، سخت، طاقت بی
ش یخو ین لحظات زندگیتر نیریهاي همسر مهربانم بوده است که ش يمهیا شدن زمینۀ کار تألیف، از فداکار

سـگزاري را  از ایشان و فرزندانم، علی و آریـن نهایـت سپا  . دار شدین اثر پدینجانب قرار داد و ایار ایرا در اخت
  .دارم

نظرها و پیشـنهادهاي خـود را در    و در خاتمه از همۀ کسانی که پس از چاپ کتاب، بر این حقیر منت نهاده
کننـد، پیشـاپیش    جهت بهتر شدن کار تـألیف، بـه آدرس پسـت الکترونیکـی اینجانـب در زیـر ارسـال مـی        

  .کنم سپاسگزاري می
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