
 

 نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،

 591پالک 

  19895تماس:  شماره

 1918-1999داخلی: 

 95-11885۸9۲تلفن گویا:

ری اریان  مؤسسه عالی آموزش بانکدا
 مسائل مورد بحث:

 

 گردش چیست؟ مفهومی بلندمدت یا کوتامدت است؟ سرمایه سرمایه در 

 گردش تصمیمی راهبردی یا تاکتیکی است؟ در

 گردش در واحد تجاری کدامند؟راهبردهای بهبود سرمایه در 

 مدت است؟ نیازهای مالی تداوم فعالیت چیست؟ مفهومی بلندمدت یا کوتاه 

 گردش منفی چیست؟ خاص کدام نوع از واحدهای تجاری تفسیر سرمایه در

 است؟

  اثرات فصلی چه تاثیری بر سرمایه درگردش دارد؟ راهبردهای رفع نیاز مالی

 فصلی کدام است؟

 گردش کدامند؟ با توجه به اهمیت های پیش بینی نیازهای سرمایه درروش

بینی فروش ابزارهای ارزیابی صحت ادعا مشتری در خصوص رشد پیش

 فروش کدام است؟

 گردش کدامند؟های مالی کلیدی مرتبط با سرمایه درنسبت 

 گردش چیست؟کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در تسهیالت سرمایه در 

 

 

 

 مخاطبان :  

 کارکنان واحد اعتبارات 

 مدت : 

 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :
 0411ماه آذر  9سه شنبه 

 1::03الی  1::0ساعت: 
 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالص ریال به 00110111:

 نفر( :)حداقل تعداد شرکت کنندگان 

 باشد.صورت آنالین می نحوه برگزاری به

 ای (نام به پرتال موسسه )آموزش حرفهبرای ثبت

 به آدرس ذیل مراجعه شود.
https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 

 چهل و یکمین مباحثه علمی با عنوان
 گردش با رویکرد نویننگاهی به سرمایه در

 
 
 

 موضوع مباحثه:
ی مجلس و یاا گذار پولی یا یک نمایندهدر حال حاضر هنگامی که یک سیاست

شنونده دو رویکارد را ، کندی سرمایه در گردش صحبت میدار دربارهیک بانک

 نماید:از این اصطالح تداعی می

 هاای ها در بخا سرمایه در گردش یک تسهیالت کوتاه مدت است که بانک

 نمایند. مختلف اقتصادی به مشتریان پرداخت می

 گردش به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در ارزیابای ناقادیاناگای سرمایه در

 شود. واحدهای تجاری محسوب می

 در این مباحثه علمی با به بحث قراردادن مساایال لیالو رویاکارد ساناتای 

های جاری استافااده های جاری برای بازپرداخت بدهیداراییگردش )سرمایه در

گردشو برای اجرای عملیات کسا  و کاار در شوند و باقیمانده سرمایه درمی

گردد( مورد نقد قرار گرفته و پس از بحث و تبادل نارارو مدت مصرف میکوتاه

 شود.پیشرفته نیازهای مالی تداوم فعالیت واحدهای تجاری اشاره می

 مدرییت آموزش حرفه ای

   

  

 کننده :ارائه
 دکتری عالی مدیریت کسب و کار گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 

 42 )سال سابقه کار در حوزه اعتبارات یکی از بانک های کشور )صف و ستاد 

 مؤلف کتاب و مقاالت در حوزه اعتبارات 

 


