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 INVESTMENT FUNDSکارگاه آموزشی 
 با همکاری مرکز مطالعات بانکداری سوییسکانون نهادهای سرمایه گذاری 

 97ماه  شهریور 23الی  19، ، سوییسژنو
 

 :مرکز مطالعات بانکداری سوییسدرباره 

تاسیس و در شهر  Ticinoدر پی تصمیم انجمن بانکداری  ۱۹۹۰در سال  Centro di Studi Bancariمرکز مطالعات بانکداری سوییس یا 
لوگانو ثبت شد. این موسسه با کیفیت ترین خدمات آموزشی را برای کارمندان صنعت بانکداری در تمامی بخش های سازمان های اقتصادی فراهم 

سخنران برگزار می کند. متقاضیان این دوره ها بزرگان  5۰۰شرکت کننده و با حضور  ۶۰۰۰دوره آموزشی برای  ۳۰۰مرکز ساالنه حدود این  می کند.
 صنعت بانکداری جهان می باشند که به طور مداوم از خدمات این مرکز برای آموزش حرفه ای متخصصین خود استفاده می کنند.

 :سرفصل های آموزشی

INVESTMENT FUNDS 

Course Overview: This is a 2-day highly practical course, which provides a working knowledge of how unit trusts, 

mutual funds, pension’s funds and hedge funds are constructed, invested, managed and administered. 

Key Topics: 

 All types of assets – including alternative, illiquid and volatile assets 

 Comparative fund types, structures, and legal aspects 

 Understanding benchmarks, mandates, investment objectives and constraints 

 Pricing and valuation 

 Reporting & compliance – valuation, reconciliation and settlement 

 Registrar and transfer agency services 

 International client services 

 Client reporting: customized reporting, multi-currency/instrument reporting, and tax reporting 

 Compliance, tax and anti-money laundering issues 

 :خدمات

  کارگاه آموزشی با گواهینامه مرکز مطالعات بانکداری سوییسروز  ۲برگزاری 

 بیمه نامه و ویزای شنگن 

  بالعکسو  ژنو –بلیط پرواز تهران 

 ۴  ستاره در ژنو ۴هتل با صبحانه در  دبلشب اقامت در اتاق 

  کارگاهبرگزاری و پذیرایی میان وعده در روزهای ناهار 

  ترنسفر به ایستگاه راه آهن و هتلترنسفر فرودگاهی و 

 :پکیج خدماتقیمت 

 یورو ۳۶5۰برای هر نفر با احتساب شرح خدمات فوق و پرواز اکونومی به ازای هر نفر  برگزاری کارگاههزینه 

 

 توضیحات:

 یا تغییر نوع اتاق ها از از دبل به سینگل  های دیگر استفاده از ایرالین ای و گرید یها خیتار در خروج و ورود ای شتریب اقامت به لیتما صورت رد

 اخذ خواهد شد.محاسبه و  خدمات جدیدما به التفاوت هزینه بر اساس یا تغییر پرواز از اکونومی به بیزنس، 

  تماس حاصل گردد. ۰۹۱۲۹۰5۱۲۰5و  ۸۸۶۱۰۰7۰-۴ با شماره های آقای علیرضا کیاییبا شرکت پیشگامان اندیشه توسعه  ثبت نامجهت 

  می باشد. 7/۰5/۹7 تا تاریخ مدارک ثبت نام و ارائه مهلت 


