موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی روش های تامین مالی از بازار سرمایه
مدت دوره  8 :ساعت
مدرس:
جناب آقای مهدی محمودی

روز و ساعت برگزاری دوره  :یکشنبه ها ساعت  70لغایت 78
شروع دوره7888/77/78:
شهریه دوره  4487777ریال میباشد
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از 02درصد تخفیف برخوردار هستند)
سرفصلهای آموزشی :
 -8تامین مالی از بازار بدهی:
 -7تامین مالی از بازار سهام:
انتشار انواع اوراق بدهی شامل:
 -1-1پذیرش و عرضه شرکتها در بورس یا فرابورس
-1-0اوراق اجاره
 -0-1تبدیل یک شرکت سهامی خاص به سهامی عام،
-0-0اوراق سلف
-3-1تاسیس شرکت سهامی عام
 -4-1تشکیل شرکت سهامی عاام پارو ه جهات تاامیل مااوی پارو ه هاای در -3-0اوراق مرابحه
-4-0اوراق مشارکت
دست اجراء
-5-0اوراق استزناع
-5-1تشکیل صندوق پرو ه
-6-0اوراق رهنی
 -6-1افزایش سرمایه از منابع مختلف
 -7-1تااامیل ماااوی بخااش خزوصاای از وریاای صااندوق هااای خزوصاای -7-0اوراق منفعت
-8-0انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام
سرمایه گذاری
 -8-1تجمیااع شاارکتها و ایجاااد هلاادینگهااای تخززاای و پااذیرش سااهام
ایل شرکتها در بازار سرمایه

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  78780440703تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی روش های تامین مالی از بازار سرمایه

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
وطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777848871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از وریی نمابر  88127760یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  78780440703تماس حاصل نمایید.

