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 مدرییت آموزش حرفه ای

    
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

شده است، اکنون جایگاه بازار سرمایه ها انجام می، عموماً از طریق بانکایرانها در اقتصاد مین مالی شرکتأا وجود آنکه تب

 شود. مین مالی در بازار سرمایه ارائه میأهای تدر این دوره انواع روش ها دارای نقش خواهد بود. به کمک بانکنیز در این زمینه 

 باشد:ل می هدف از برگزاری این دوره به شرح ذی

 ها  آشنایی با  بازار پول و سرمایه و تفکیک آن 

 مین مالی توسط هریک از اوراق به صورت کاربردیأآشنایی کلی با بازار اوراق بدهی و مدل ت 

  آشنایی با انواع صکوک 

 نحوه تشخیص اوراق مناسب برای انتشار توسط هر ناشر 

  آشنایی با ارکان انتشار اوراق و وظایف هریک 

 شنایی عملی با روند انتشار یک ورقه از ابتدای درخواست مجوز تا زمان سررسید و بازپرداختآ 

 

  
 

 ساعت 12

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

و نقش  تأمين مالی از طريق بازارسرمايه   

 مکمل بازار پولی 

 

 

ن:مخاطبا  

 کارکنان واحد اعتبارات

 یگذار هیسرما

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

  قانونی محیط و فعالیت و سیسأت پروژه عام سهامی هایشرکت 

 سوم بازار در نویسی پذیره  

 شامل سرمایه بازار در شرکتی مین مالی ساختار یافتهأت اوراق انواع انتشار و بدهی بازار طریق از مالی مینأت: 

 مشارکت اوراق 

 اجاره اوراق 

 اوراق مرابحه 

 )اوراق استصناع )سفارش ساخت 

 اوراق سَلَف 

 اوراق منفعت 

 نید دیاوراق خر  

 یاعتبار مولد(، دوره مشترک با بانک مرکز یگام )گواه اوراق  

 و یرهن اوراق .... 

 با نهاد واسط آشنایی (SPV) انتشار اوراق بدهی یاتییند عملاو فر 

 بازار باز اتیخزانه و عمل اسناد  

 

 

 195راه ضرابخانه، پالک آدرس: خیابان پاسداران، سه 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  دکترای تخصصی 

 معاون خدمات مالی  تامین سرمایه تمدن 

 مدرس دانشگاه 

 معاون اسبق فرابورس 

 آنالین

 دی 11 :مهلت ثبت نام

 12:30 یال 8:30 ساعت ید 27و  20، 13: تاریخ برگزاری

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

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 ریال به صورت خالص 11.000.000هزینه دوره به ازای هر نفر:  

 نامه می باشد. شامل محتوای آموزشی و صدور گواهیهزینه دوره 

 29959279-29959280 شماره تماس:

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

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

