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هاي پراكنده وكوچك در دست مردم براي انجام يكي از مشكالت اصلي بخش واقعي اقتصاد، عدم تكافوي سرمايه

مناسب بپردازد  يابزارهاي مال، نظامي است كه بتواند به اندازة كافي به طراحي هاي الزم است. نظام مالي مطلوبگذاريسرمايه

هاي در دست گذاري دارند اما فاقد سرماية الزم هستند با استفاده از اين ابزارها به تجميع سرمايهكه توانايي سرمايه يتا افراد

 يخدمات ،يديتول يهاطرح يمال نيدر تأم ريانكارناپذ يبازار پول، نقش ينهادها نياز مهمتر يكيعنوان ها بهمردم بپردازند. بانك

شناسي دقيق اين روست كه آسيبها و مشكالتي روبهلشدارند. در حال حاضر بانكداري بدون ربا در ايران با چا يو تجار

ناپذير است. از سوي منظور رفع اين نواقص و مشكالت يك نياز و ضرورت اجتنابهايي بهها در كشور و ارائه راهكارچالش

موقع و مناسب به نيازهاي مشتريان از بانكداري اسالمي به جايگاه واقعي خود، نوآوري و ارائه پاسخ بهديگر به منظور دستيابي 

ها و ابزارهاي هاي پيش روي نظام بانكي، تنوع بخشي و توسعه شيوهاهميت زيادي برخوردار است. در اين راستا يكي از فرصت

نظام بانكداري اسالمي، موجب تحقق اهداف توسعه اقتصادي نيز خواهد نوين تأمين مالي و نقدينگي است كه افزون بر پويايي 

ها ها، روشافزايش نقدينگي و اصالح ساختار ترازنامه بانك ان،يمنظور تأمين مالي مشتردر اين دوره به ساسا نيشد. بر هم

 هيپول و سرما ياز جمله بازارها يمال يمشتقه كه در بازارها يو ابزارهاي جديد و نوين تأمين مالي مثل انواع صكوک و ابزارها

ها خود بانك يو حت يخصوص يهاو شركت يمال يهابنگاه ،يدولت يهاشركت ،دولت يمال نيتأم يبرا يمال ينهادها ريو سا

ها و سازي در بانكمنظور پيادهو اجرايي هر يك از ابزارها، به تفكيك  به ييند طراحاو فر يبررس رند،يگيمورد استفاده قرار م

 تشريح خواهد شد. يمؤسسات مالي و اعتبار

 ساعت 20
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

ینگیو نقد یمال نیتأم نینو یها و ابزارهاروش  

 یابزارها ه،یبازار پول، بازار سرما ی)ابزارها

 مشتقه و صکوک(

 

ن:مخاطبا  

  یکارکنان واحدها

 یو اعتبار یمال

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش

 :یادگیری  طراحی شده برای

 موضوع ميو مفاه اتيطرح كل 
 يمال يو انواع ابزارها يگذارهيسرما يهاروش 
 هاانتشار آن نديانواع صكوک و فرا فيتعر 
 ،و انواع مختلف آن طيشرا ابزارهاي مشتقه 
 مديريت نقدينگي در بانكداري متعارف  
 مديريت نقدينگي در بانكداري متعارف يابزارهاي مال 
 مديريت نقدينگي در بانكداري اسالمي  
 مديريت نقدينگي در بانكداري اسالمي يابزارهاي مال  
 ابزارهاي مديريت نقدينگي متناسب با نيازهاي بانكداري اسالمي 
  اوراق بهادار اسالمي با اوراق قرضهمقايسه 
 مقايسه صكوک با اوراق مشتقه 

 التيتسه يو اعطا يگذارهيدر سرما يريگميتصم يهاشاخص ؛يمال يهانسبت 
 يمال يابزارها يريو بكارگ يها در طراحآن تيتابعه و ثالث و استفاده از ظرف يهاشركت 
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 مدرس دوره:   
  یمال شیگرا یدولت تیریکارشناس ارشد مد  

  19 یسال سابقه کار بانک 

  مدرس مؤسسه عالی اموزش بانکداری ایران 

 آنالین

  دی 10 :مهلت ثبت نام

 12:30 یال 8:30 ساعت بهمن 10 یال ید 12  دوشنبه ها: برگزاریتاریخ 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 ریال به صورت خالص 15.000.000هزینه دوره به ازای هر نفر:  

 نامه می باشد. هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی

 29959279-29959280 شماره تماس:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

