درس مباحث منتخب مالی
دکتر حسین عبده و میثم رادپور
دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ نیمسال دوم 1931
موضوع تمرینهای درسی

توجه به نکات زیر در مورد تمرینهای درس مباحث منتخب مالی ضروری است:
 موضوع تمرین هر یک گروهها هر هفته سهشنبه شب الی چهارشنبه ظهر در روی سایت درس بارگذاری
خواهد شد .بارگذاری تمرینها در سایت به منزلهی دریافت تمرینات توسط گروهها تلقی میشود ،بنابراین در
موئد مقرر سایت درس را چک کنید.
 موضوع تمرینها متناسب با مطالبی که طی آن هفته در کالس درس ارائه شده است انتخاب میگردد.
 تمرینات خود را فقط و فقط به ایمیل  stf9192@hotmail.comارسال کنید و بهطور جدی از
ارسال تمرینات به ایمیل دستیاران آموزشی خودداری کنید .در صورت ارسال تمرین به ایمیل دستیاران
آموزشی نمرهی تمرین مربوطه را از دست خواهید داد.
 هریک از گروهها برای ارسال تمرین خود تنها تا قبل شروع کالس در هر هفته فرصت دارند یعنی ساعت
 13:91روز سهشنبه.
 در نیم ساعت آخر هر جلسه به صورت تصادفی یک نفر از اعضای یک گروه برای انجام ارائهای در مورد
تمرین هفتهی قبل انتخاب میشود .مسلما هر چه ارائه بهتر صورت گیرد نمرهی بیشتری برای کل گروه
لحاظ خواهد شد و بد بودن ارائه و آماده نبودن فرد موردنظر در انجام ارائه نمرهی کل گروه را کاهش خواهد
داد .درست کردن اسالید یا هر کار مازاد دیگر در اختیار خود گروه خواهد بود.
 اگر سوالی در مورد تمرینات ،منابع الزم یا راهنمایی در مورد نحوهی پاسخگویی نیاز داشتید ،از طریق ایمیل
دستیاران آموزشی با آنها در ارتباط باشید.
 با توجه به گروهی بودن تمرینات انتظار می رود پاسخ هر سوال در سطح مطلوبی ارائه شود .فایل تمرین تحت
نام  STF##-xx.docxو  STF##-xx.pdfکه به صورت زیپ شده در فایل زیپ شدهای به همین نام
قرار دارند به ایمیل مورد نظر ارسال شود .توجه داشته باشید که در آن  ##شماره گروه و  xxشماره تمرین
است .همچنین توجه باشید که  subjectایمیل شما باید به صورت «تمرین شمارهی  -xxگروه  »##باشد.
الزم به ذکر است که اگر تمرین یا ایمیل شما از این فرمت خارج باشد به هیچ عنوان نمرهای برای تمرین
شما در نظر گرفته نخواهد شد.
 توصیه می شود برای کلمه های تخصصی انگلیسی معادل های مناسب فارسی انتخاب شود و معادل انگلیسی
آن در پاورقی نوشته شود( .میتوان از منابعی مانند  http://investopedia.irبرای یافتن پارهای از
معادل های فارسی استفاده کرد .لینک این فرهنگ اصطالحات هم در سایت درس و هم در سایت دکتر عبده
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قرار دارد .همچنین این فرهنگ اصطالحات در قالب فرمتهای ویندوز و اندروید قابل دانلود میباشد که شما
به صورت آفالین میتوانید از آن استفاده کنید).
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در تصحیح تمرین ها به نکات زیر توجه می شود:
 نمره هر یک از تمرین ها از  111محاسبه می شود.
 در موارد زیر نمره ای به تمرین تعلق نمی گیرد:
 ارجاع به منابعی که در نوشته دانشجو استفاده نشده است؛
 عدم ذکر منابع به کار برده شده در تهیه تمرین؛
 متن نوشته شده با موضوع تمرین مرتبط نباشد؛
 استفاده از منابع بدون تغییر و دخل و تصرف؛
 امتناع دانشجو از واگذاری منبع نوشته تمرین در صورت درخواست دستیار تمرین.
 در موارد زیر از نمره تمرین کسر می گردد:
 .1نامفهوم بودن متن نوشته شده بطوری که نتوان منظور نویسنده را متوجه شد(کسر  11نمره)؛
 .2ترجمه کلمه به کلمه متون انگلیسی در یک یا چند قسمت از نوشته(کسر  11نمره)؛
 .9استفاده بیش از حد از کلمات انگلیسی(کسر  11نمره)؛
 .4رعایت نکردن ساختار زبان فارسی در حد معمول(کسر  11نمره)؛
 .1زیاده نویسی به طوری که مرتبط با موضوع تمرین نباشد(کسر  1نمره)؛
 .3ارجاع نامناسب به مراجع(کسر  1نمره) (باید محل منبع به دقت ذکر شود تا در صورت لزوم برای
خواننده قابل دسترسی باشد).؛
 .7تاخیر در ارسال تمرین(کسر  11نمره بابت هر هفته تاخیر)؛
 مالک تشخیص هر کدام از موارد کسر نمره بر عهده دستیار تمرین است.
 در صورتی که پاسخ تمرین دانشجو فراتر از انتظار مناسب باشد به تشخیص دستیار تمرین نمرهای بیشتر از
 111برای او منظور می شود که می تواند برای پوشش کسری احتمالی سایر تمرینهای او استفاده شود.
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