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 591پالک 

  19895تماس:  شماره

 1918-1999داخلی: 

 95-11885۸9۲تلفن گویا:

 مسائل مورد بحث:

 

مبانی نظری و نقشه راه تأمین مالی زنجیره ای 

 شیوه نااماه  " و   " دستورالعمل تأمین مالی زنجیره ای" تشریح

  "برات الکترونیکی

 ارایه مدل اجرایی تأمین مالی زنجیره ای در زناجایاره  اای

 منتخب

 

 

 

 

 مخاطبان :  
اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد اعتباری، کسب و کار و فناوری اطالعات 

  شبکه بانکی

 مدت : 

 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :
 2411بهمن ماه  21شنبه سه

 1::21الی  1::0ساعت: 
 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالص به ریال 4،011،111

 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 ششمین مباحثه علمی با عنوان

 رویکرد های نوین تأمین مالی زنجیره های تولید 

 
 

 موضوع مباحثه:
 ای اقتصادی در   ای رایج تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه شیوه

 ای   ایی دارد که عوارض آن  م بر شاخص  ا و کاستی ایران، ضعف

 ای اقتصادی اناعاکاا   سالمت بانکی و  م بر تنگنای مالی بنگاه

ای  سازی نظام تأمین مالی زنجایاره پیاده  یافته است. در این زمینه،

(Supply Chain Finance) راه حل مؤثر و کارآمدی در جاتات ،

شود و لذا در دستور کار نظام بانکی کشور  بتبود شرایط محسوب می

ای است که اماکاان  ای، شیوه قرار گرفته است. تأمین مالی زنجیره

 ای فعال در یک زنجیره تأمین را باه واورت  تأمین مالی بنگاه

پیوسته و از طریق طیفی از ابزار ای مالی میسر ساخته و زمایاناه 

سازی مدیریت سرمایه درگردش و نقدینگی جاری در فرایند ا  بتینه

 سازد. و مبادالت زنجیره تأمین را فرا م می

   

  

 کننده اول :ارائه
مدیر تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی 

 ارائه کننده دوم:
رییس دایره رصد و پایش اداره تأمین مالی زنجیره تولید 

 ارائه کننده سوم:
 محقق دایره رصد و پایش اداره تأمین مالی زنجیره تولید 

حرفه  مدرییت آموزش
موسسه عالی آموزش 


