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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 ”زار ریتسع خصوص در یمال یگزارشگر الزامات“

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 :معرفی دوره

ها موضوعیت دارد. پس در حوزه اقتصادی، خرید کاال و خدمات خارجی و یا فروش و عرضه کاال و خدمات به خارج از کشور در اکثر شرکت      

ها با مسایل حسابداری و گزارشگری مالی رویدادهای ارزی درگیر هستند. هدف اصلی این دوره آموزشی تشریح اثرات تغییر در نرخ طبعا شرکت

 های مرتبط از جمله الزامات مراجع حرفههای ارزی است. همچنین برخی حوزهفرایند حسابداری و همچننین گزارشگری معامالت و ماندهارز، 

 گیرد.ای حسابداری و قوانین مالیاتی و سایر قوانین مرتبط نیز مورد بررسی قرار می

 های دورهسرفصل

 خصوص تسعیر ارزایران در  61معرفی استاندارد حسابداری  1

 واحد پول عملیاتی و واحد پول گزارشگری 2

 های آنتعریف اقالم پولی و غیرپولی و ویژگی 3

 های ارزی در تاریخ ترازنامهنحوه شناخت معامالت ارزی و گزارشگری مانده 4

 دارایی شده تمام بهایسود و زیان دوره یا  در تسعیر تفاوت احتساب 5

 قوانین و مقررات ارزی مصوب و سایر الزامات قانونی مربوطمعرفی آخرین  6

 های فنی مرتبط توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایرانمعرفی آخرین برگه پاسخ به پرسش 7

 نقد وجوه انیجر صورت در یارز معامالت از یناش ینقد یهاانیجر ارائه نحوه 8

 ارز نرخ رییتغ از یناش سکیر کاهش هدف با اقالم ارزی سازیمصون عملیات 9

 16المللی حسابداری شماره مطابقت استاندارد ایران با استاندارد بین 11

 بندی دوره:زمان
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 30الی  08ساعت  08/08/78 شنبه 0
 30الی  08ساعت  08/08/78 شنبهسه 3
 30الی  08ساعت  30/08/78 شنبه 2
 30الی  08ساعت  38/08/78 شنبهسه 8
 30الی  08ساعت  34/08/78 شنبه 1
 30الی  08ساعت  00/04/78 شنبهسه 6
 30الی  08ساعت  01/04/78 شنبه 8
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 ناماطالعات ثبت
 ساعت 12 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار21پالک  افروز،خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :برگزاری محل
 تدبیر نیک وانیا حسابرسی موسسهمدیر سرپرست ارشد و ؛ زادهآقای علیرضا نجار اسداله مدرس:
 های کارگزاری و سایر نهادهای مالی مدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 ها و موسساتشرکت مدیران و کارشناسان سایر
 حسابداران، حسابرسان داخلی 

 مندان به حضور در این دورهعالقه فعاالن بازار سرمایه و سایر
 ظرفیت دوره:

 

 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 12
 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت

 وابسته به اعضا و کارکنان سایر نهادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر اشخاصمبلغ شهریه  شهریه اعضا:
 ریال 1،025،222معادل 

 ریال 2،002،222مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:
 22/20/70شنبه سه پایان وقت اداری روزتا  نام:مهلت ثبت

 نام:نحوه ثبت
 مدرک: 

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامتکمیل ثبت

 گردد.می اعطاء کانون گواهینامه شرکت در دوره کنندگان از سویبه شرکت دوره پایان در
 

 


