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 تیشدن فعال یو قانون یاسالم یدر مجلس شورا 1384در آذر ماه  رانیا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور بیبا تصو

 Corporate Finance یایدن یبخش ها نیاز مهمتر یکی( در کشور هیسرما نیمأت ی)شرکت ها یگذار هیسرما یبانک ها

کسب و کارهاست. هر  یحرفه ا کیمبحث ادغام و تمل ،ظاهر نشده اند ندر آ یبه خوب هیسرما نیمأت یکه تاکنون شرکت ها

شود که  یکشور برشمرده م نیدر ا کیادغام و تمل یها تیعمده عدم فعال لیاز دال یکی یقانون یهاخأل 1400چند تا سال 

متخصص  یروهایناما نبود  دیرفع گرد رانیمحترم وز تأیه 10/05/1400ه مورخ  58251ت/49803نامه شماره  بیبا تصو

کتاب  هیبر پا یدوره آموزش نیشود. لذا ا یمهم در کشور حس م نیشدن ا یاتیو عمل ییحوزه جهت اجرا نیو مسلط به ا

 یگذارهیسرما یبانکدار نهیمنابع در زم نیتر نیاز معتبر یکیجاشوا روزن باوم و جاشوا پرل که  فیلأت یگذار هیسرما یبانکدار

شرکت ها آشنا شده و در  یارزش گذار میدر ابتدا با مفاه یدوره آموزش نیاست. در ا دهیگرد مینظالملل است ت نیدر سطح ب

پرداخت. سپس با مفهوم  میشرکت ها خواه یو فروش حرفه ا دیخر یمشابه و به بررس یشرکت ها لیو تحل هیادامه با تجز

به صورت  یمال یو با استفاده از مدل ساز میپرداز یکشور است م هیو سرما یدر بازار مال نینو نسبتاً یکه مبحث یاهرم کیتمل

. میآور یتملک کننده به دست م یبرا شتریخلق ارزش ب یرا برا یشرکت ها  با استفاده منابع استقراض کیاثرات تمل یحرفه ا

را به  آن ییاجرا یندهایفرا شرکت ها پرداخته و کیو فروش در ادغام و تمل دیمشاوران سمت خر فیسپس با نقش و وظا

آشنا  Wall Street قیاز طر Exit Strategyو  هیاول یبا عرضه عموم زیکرد و در انتها ن میخواه انیب یصورت کامال کاربرد

سهام  هیعرضه اول یهمکار را برا یکه استفاده از بورس ها Wall Streetسهام در  هیعرضه اول یندهایشد. ضمنا فرا میخواه

 را به شما نشان خواهد داد. یالملل نیب هیسرما یبازارها یها لیاز پتانس نینو یا چهیسازد در یم سریشرکت م کی
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