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 )LATاز (به همراه مدرك آموزشی  
 

 :ازدیدزمان ب
 

 ).اعالم خواهد شد (زمان دقیق سفر متعاقباً 1398 اول اردیبهشتنیمه 
 انگلستان  LATدر مؤسسه معتبر  Financial Markets and Investment Banking کنندگان در دوره آموزشیرکتش   

(دوره به  .است گردیده دیمشرح مطالب آن به پیوست تق؛ دریافت خواهند نمود LATالمللی از و مدرك بین یابندحضور می(لندن) 
 ).شودفارسی ترجمه می

 ظرفیت بازدید:
 

 اند.نام و ارسال مدارك اقدام نمودهکه زودتر نسبت به ثبتباشد و اولویت اعزام با کسانی است نفر می 30و حداکثر  15وه، حداقل تعداد افراد هر گر
 باشد؛ ذیل می مواردهاي بازدید شامل هزینه :بازدید هزینه

 پوند) 2000 ویزاپوند و پس از اخذ  900نام گیرد. مرحله اول در هنگام ثبتمرحله صورت می (نحوه پرداخت در دوپوند انگلیس 2900مبلغ •

 مراحل اخذ ویزا از طریق سفارت انگلستان در تهران انجام خواهد شد.  •
 صبحانه، ،)دونفره اتاق(ستاره4 هتللندن در اقامت  بش 4،انگلستاني بابت خدمات آموزشی و غیرآموزشی شامل جلسات تخصصی، ویزا •

  آموزشی جلسات وها بازدید و فرودگاهی وذهاب ایاب ناهار،
 مین و پرداخت شده باشد.هاي سفر توسط متقاضی تأامی هزینهشود که تمفقط زمانی قطعی می نامثبتتوجه:  •

 (در حدود دو میلیون و دویست هزار تومان) باشد.کنندگان میبه عهده شرکتهزینه بلیط هواپیما رفت و برگشت تأمین   هزینه بلیط هواپیما:
 آقاي مهندس یاوري؛ شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس  مدیر بازدید:

 22377398نمابر:      22087028و  22360035-9تلفن تماس:   
 نامتکمیل فرم ثبت .1 مدارك الزم:

 ماه اعتبار  6ارائه اصل پاسپورت با حداقل  .2
 نامه از شرکت یا سازمان مربوطهتهیه معرفی .3

 گردد.ارتباطات صنعت آتی پارس، مستقیماً اعالم می سایر مدارك الزم از سوي شرکت مدیریت
 ۰۸/۱۲/۷۹ دلیل محدودیت وقت پذیرش حداکثر تا تاریخ هب نام:مهلت ثبت
 نام:نحوه ثبت

 

 شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارسو ارسال مدارك خواسته شده به آدرس سامانه آموزشی  نام از رويتکمیل دقیق فرم ثبت  
  شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارسنام به ارزي ثبتتحویل وجه. 

 گردد:نام نموده به ترتیب ذیل شامل کسر از وجوه ارزي میرکت در بازدید توسط متقاضیان ثبتانصراف از ش؛ انصراف نام:لغو ثبت
 گردد. وجوه ارزي کسر می %10 روز بعد 15نام تا از زمان ثبت -
 گردد. وجوه ارزي کسر می %50 تا یک ماه قبل از سفر،نام  روز بعد از ثبت 15بین  -
 گردد. وجوه ارزي کسر می %80 مانده به برگزاري سفر ماهکمتر از یک  -
 شود.ه سفر هیچ وجه پرداختی مسترد نمیکمتر از یک هفته مانده ب -

 گردد. وجوه ارزي کسر می ٪20 چنانچه برنامه اجرا گردد لیکن فردي موفق به اخذ ویزا نگرددعدم صدور ویزا؛ 
 .شودبجز هزینه ویزا مسترد میها کلیه هزینه ،در صورت عدم برگزاري دوره عدم برگزاري؛

 
 

 



 

 
 

Financial Markets and Investment Banking 
 

 

Mode of Attendance: On campus 
Course Outline 
This programme offers a full introduction to financial markets and investment banking within a global 
setting. We explain  about  different financial  products and asset classes, and their  practical  
application  and pricing, the   investment   banking   instruction  and  new  financial  instruments   and   
competitive strategies. Delegates will experience a hands-on introduction to financial markets, and 
investment banking who is involved, what they do and what causes financial markets to fluctuate. Our 
lecturers and m e n t o r s  are experienced traders and analysts and their knowledge will be vital in 
helping to develop and enhance delegates’ understanding of the finance industry.  

 
Learning Objectives 
By the end of the course, delegates should be able to: 

• Understand the structure and function of the financial markets 
• Understand how Investment Banks provide services to the financial community 
• Appreciate fundamental and technical analysis of different asset classes 
• Understand how to interpret financial data and other financial and political news 

 
Course Contents 
Introduction to Financial Markets 

o What are financial markets, who trades them and why 
o Market jargon and basic concepts of investing 
o The roles of retail banks, investment banks, central banks and brokers 

 
Financial Market Economics 

o Interest rates, inflation, economic cycles 
o Monetary and fiscal policy 

 
Foreign Exchange Markets 

o Spot and forward markets 
o Drivers of exchange rates 

 
Equities, Bonds and Derivatives Markets 

o Stock markets – equity market mechanics and stock valuation 
o Bond markets – Government bonds, yield curves, market drivers 
o Derivatives – Introduction to futures and options 

 
Investment Banking Overview 

o Structure 
o Equity financing 
o Debt financing 
o Loan financing 
o Finance lease 
o Seller financing 
o Mergers & Acquisitions 
o IPO 
o  project finance 
o Trade finance 
o Corporate banking 
o Issuing debt or bond 
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