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عالوه بر ایجاد طیف متنوعی از ابزارهای مالی، دانش های قانونی و سازوکارهای اجرایی بازار سرمایه در طول زمان با رشد و توسعه زیرساخت     

 ای حسابداران وفعاالن اقتصادی نیز به فراخور آن ارتقاع یافته است. امروزه با گسترش خدمات متنوع ارائه شده در بازار سرمایه، فعالیت حرفه

های مالیِ ه در بسیاری از نهادهای مالی مدیریت جریانمدیران مالی نهادهای مالی نه تنها به خودی خود به عنوان یک تخصص تلقی شده، بلک

ت گذاری ثبات فعالیهای سرمایهگذاری، سبدگردان و صندوقهای کارگزاری، تامین سرمایه، مشاور سرمایهدهنده خدمات نظیر شرکتهای ارائهبنگاه

 کند.ها را در بازار سرمایه تضمین میاین شرکت

 گذاریهای سرمایههای اقتصادی با حسابداری صندوقوره تخصصی برای آشنایی حسابداران فعال در سایر بنگاهحاضر به عنوان یک د دوره     

در بورس ت. از آنجا که اسکشور طراحی شده سرمایه رکن بازار  به عنوان مهمترین در بورس اوراق بهادار گذاریسرمایه بورسی است که به منظور

لذا اهمیت دارد تا کارشناسان  گیردمورد معامله قرار میبه صورت رسمی و دائمی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و... های مالی اوراق بهادار دارایی

 مالی این نهادهای مالی با اصول شناسایی جریان درآمد و هزینه در این بازار آشنایی کامل داشته باشند. 

اولیه  اصول و کشور گذاریهای سرمایهصندوق ساختار دهنده خدمات در بازار سرمایه وارائهاولیه حسابداری در نهادهای  مباحث شامل فوق دوره    

موارد  با دوره اتمام از مندان و فعاالن حوزه مالی و حسابداری پسعالقه تا است آن بر سعی و سهام بوده متناظر با معامالت ثبت اسناد حسابداری

 ذیل آشنایی پیدا کنند:

 هاگذاری و تفاوت آن با سایر شرکتهای سرمایهقشناخت انواع صندو -1

 گذاریهای سرمایهشناخت مفاهیم حسابداری مرتبط با صندوق -2

 های مالی و مالیاتی(نامهگذاری )آیینهای سرمایهقوانین و مقررات مربوط به صندوق -3

 گذاری های سرمایهصندوقاوراق بهادار، اصول شناسایی درآمد و هزینه در  فروش و ثبت خرید نحوه حسابداری و -4

 گذاریهای سرمایهگزارشات مالی و قانونی صندوق -5

 هافصلسر ردیف

 هاگذاری و تفاوت آن با سایر شرکتهای سرمایهشناخت انواع صندوق 1

 گذاریهای سرمایهشناخت مفاهیم حسابداری مرتبط با صندوق 2

 های مالی و مالیاتی(نامهگذاری )آیینهای سرمایهقوانین و مقررات مربوط به صندوق 3

 گذاریهای سرمایهاوراق بهادار، اصول شناسایی درآمد و هزینه در صندوق فروش و ثبت خرید نحوه حسابداری و 4

 گذاریهای سرمایهگزارشات مالی و قانونی صندوق 5

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 19الی  19ساعت  11/90/09 دوشنبه 1

 19الی  19ساعت  11/90/09 چهارشنبه 1

 19الی  19ساعت  10/90/09 دوشنبه 3

 19الی  19ساعت  11/90/09 چهارشنبه 1

 19الی  19ساعت  12/90/09 دوشنبه 5

 19الی  19ساعت  12/90/09 چهارشنبه 2

 19الی  19ساعت  93/19/09 دوشنبه 9

 19الی  19ساعت  95/19/09 چهارشنبه 2
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 ناماطالعات ثبت
 

 مدت:

 

 ساعت 11

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار31افروز، پالک ، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل(عج) خیابان ولیعصر :مکان

 ؛ کارشناس ارشد حسابداری؛ مدیر مالی شرکت سبدگردان آسمانخانم زینب شجاع مدرس:

 گذاریهای سرمایهگذاری، تامین سرمایه و صندوقها، سرمایهکارگزاری هایشرکت مدیران و کارشناسان :مخاطبان

 ها و موسساتهای سایرشرکتمدیران و کارشناسان رشته

 مندانسایر عالقه و های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، ریاضیات و آمار مالیاساتید و دانشجویان رشته

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  19 ظرفیت:

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  1،319،999 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 3،119،999 نفر معادلبا احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر  :اعضا شهریه

 39/92/09 شنبهچهار تا پایان وقت اداری روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء دورهدر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت ،سمینار پایان در  :مدرک

 


