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گردد و از کلیدی در چهارچوب مدیریت اقتصادکالن کشورها محسوب میبا انباشت ذخایر ارزی، موضوع مدیریت این ذخایر از جمله معقوالت 

ای برخوردار است لذا در این دوره با بکارگیری صحیح از ابزارهای بازار پول و سرمایه و ارز به مدیریت بهینه ذخایر ارزی این رو از اهمیت ویژه

 خواهیم پرداخت.

 باشد:هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می 

 اهش ریسک و افزایش بازدهی در بکارگیری ذخایر ارزی و سرمایه گذاری در بازارهای ارز، پول و سرمایه ک 

  

 

 ساعت 24
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

یارز ریذخا تیریمد  

 

ن:مخاطبا  

 کارکنان واحدهای بین الملل

 خزانه داری 

 اتاق معامالت بانک ها 

 

 :پیش نیاز

 مفاهیم ارزی

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 معرفی ارز 

 ها یا موازنه ارزی کشور تراز پرداختBalance of payments 

 های پولی بین المللی:سیستمinternational monetary systems  

 (تهاتری)سیستم پولی بر پایه مبادالت پایاپای 

 سیستم پولی بر پایه طال و نقره سیستم پولی بر پایه طال 
 ارز –سیستم پولی بر پایه طال  

 های ارزی: نظام انواعforeign exchange rate systems 

 های ثابت ارزنظام نرخ

 های متعددنظام نرخ

 های شناورنظام نرخ 
 های شناور کنترل شدهنظام نرخ 

 قابلیت تبدیل ارزها 
 قابلیت تبدیل کامل 

 قابلیت تبدیل محدود
 غیرقابل تبدیل 

  های اعالم نرخ برابری ارزهاانواع روش 
 مستقیم و غیرمستقیمروش 

   :عملیات خزانه داریtreasury operations 

 foreign exchange marketبازار تبدیل ارزی  

 capital and money marketبازارهای پول و سرمایه   

 capital marketبازار سرمایه  

   آشنایی با بازار ابزار مشتقه و مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز 

 forward transactionsمعامالت سلف  

   نحوه محاسبه حاشیه سلف 

 swap transactionsمعامالت سوآپ یا تعویضی ارز 

 option transactionsمعامالت اختیاری 

 future transactionsمعامالت آتی 

  راهکارهای مدیریت بهینه ذخایر– Active  ،Passive 
 محدودیت ها، کاربرد ذخایر ارزی

  
 
 
 

 
 

  
  

 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
  کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی 

 معاون و سرگروه عملیات ارزی 

  بازنشسته اداره بین الملل بانک مرکزی ج.ا.ا 

   
  

 آنالین

   دی 7:مهلت ثبت نام

 12:30 یال 8:30 ساعت بهمن 16 یال ید 11 ها کشنبهی: تاریخ برگزاری

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به (یاپرتال موسسه )آموزش حرفهنام به ثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 ریال به صورت خالص 17.000.000هزینه دوره به ازای هر نفر:  

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

 29959279-29959280 تماس: شماره

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

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

