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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
“رویکرد و مفاهیم حسابداری مدیریت”
معرفی دوره:

حسابداری مدیریت ابزاری کلیدی است در دست مدیریت تا بتواند تصمیمات اقتصادی اثربخش اتخاذ کند .حسابداری مدیریت نه تنها
به اندازهگیری ارزش میپردازد ،بلکه خود خلق ارزش می کند .نقش اصلی حسابداری مدیریت عبارت است از نظارت ،تفسیر و گزارش نتایج
عملیات ،ارزیابی عملکرد ،اجرای فعالیتهای کنترلی و تصمیمگیری در راستای راهبرد واحد تجاری .هدف این دوره به دست آوردن فهمی
مناسب نسبت به مفاهیم و روش های اصلی حسابداری مدیریت و شناخت نسبت به جایگاه بالقوه حسابداری مدیریت در شرکتهاست .این
دوره می تواند برای مدیران مالی و غیرمالی ،حسابداران ،حسابرسان و همچنین سایر عالقه مندانی که با اصول اولیه حسابداری آشنا هستند،
مفید باشد.
سرفصلهای دوره
1

مقدمهای بر حسابداری مدیریت و مقایسه آن با حسابداری مالی

2

نقشهای سیستمهای حسابداری مدیریت در واحد تجاری

3

ماهیت و هدف حسابداری مدیریت

4

مدیریت راهبردی و ارزیابی شرایط رقابتی محیط اقتصادی

5

مفاهیم هزینه و هزینهیابی در حسابداری مدیریت و نتایج حاصل از بهگارگیری روشهای هزینهیابی

6

تجزیه و تحلیل الگوی رفتار هزینه و اهمیت آن در تصمیمگیری و کنترل

7

روشهای تحلیل و مدیریت هزینه به منظور کسب مزایای رقابتی

8

ارزیابی عملکرد واحد تجاری و کاربرد مراکز مسئولیت در ایجاد ساختار سازمان

زمانبندی دوره:
ردیف

تاریخ

روز

زمان کالس

0

سهشنبه

78/00/31

ساعت  08:20الی 30:20

3

شنبه

78/00/37

ساعت  08:20الی 30:20

2

سهشنبه

78/00/03

ساعت  08:20الی 30:20

مدت:
محل برگزاری:
مدرس:
مخاطبین:

ظرفیت دوره:
شهریه آزاد:
شهریه اعضا:
مهلت ثبتنام:
نحوه ثبتنام:
مدرک:

 9ساعت
خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آقای علیرضا نجار اسدالهزاده؛ سرپرست ارشد و مدیر موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی
مدیران مالی ،مدیران غیر مالی ،ردههای مختلف حسابداران ،حسابرسان داخلی ،حسابرسان مستقل
سایر فعاالن بازار سرمایه و سایر عالقهمندان به حضور در این دوره
 32نفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  0،032،222ریال
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  0،305،222ریال
تا روز یکشنبه 99/02/32
تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
در پایان دوره به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دوره اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

