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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 ")مقدماتی( یمال هایصورت لیو تحل هیتجز"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 مدت:

 
 ساعت 9

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل، )عج( خیابان ولیعصر :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:

 های مختلف حسابداران، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل مدیران غیر مالی، ردهمدیران مالی، 
 مندان به حضور در این دورهعالقه سایر فعاالن بازار سرمایه و سایر

 ظرفیت دوره:

 

 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 32

 باشد*کنندگان مینامنصاب رسیدن تعداد ثبت*برگزاری دوره منوط به حد 

 ریال 0،032،222معادل  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر شهریه آزاد:
 ریال 0،305،222با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 25/02/99 چهارشنبه روزتا  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت
 گردد.می اعطاء کانون گواهینامه شرکت در دوره کنندگان از سویبه شرکت دوره پایان در مدرک:

 

 :معرفی دوره

 ،گذشتهعملکرد  یرگی اندازه هدف با هاشرکت یمال هایگزارش یابیو ارز یبررس یاست برا یروش یمال هایصورت لیو تحل هیتجز       

 هایدوره بر آن است تا حوزه نی. اکردخواهد کمک بهتر  یاقتصاد ماتیتصماخذ به  یمال هایصورت ینوع بررس نیآن. ا یو آت یفعل

است که ارقام را خوب  نیا بخشدیقدرت م لیکه به تحل یزی. چدینما یبررس یو هم از منظر عمل یرا هم از لحاظ نظر یمال لیتحل یدیکل

نقد  هایانیجر ،یمال هایبود با استفاده از نسبت دیدوره شما قادر خواه نی. با گذران امینیبببتوانیم آن و باالتر از آن را  یو بعد فرا مینیبب

طراحی  یدوره در سطح مقدمات نیا . دیشوآشنا الزامات گزارشگری مالی  ینموده و با مبان لیلرا تح یمال هایاقالم صورت و سایر ابزارهاو 

  . باشدمفید  یمال هایصورت هاستفاده کنندهای کلیه گروه یبراتواند شده و می

 های دورهسرفصل

 و ساختار آن یهای مالدهنده صورتلیو عناصر تشک میمفاه ف،تعاری 1

 مالی هایصورت تحلیل و تجزیه در مالی گزارشگری نقش 2

 یمال هایدر صورت یمال نیو تام یتجار هایتیانعکاس فعالنحوه  3

 ، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقدزیان و صورت سودفهم  4

 آن یحیتوض هایادداشتیو  یاساس یمال هایصورت ریدرک سا 5

 نقد هایانیو جر یسود حسابدار نیتفاوت ب 6

 سکیو ر یمالی، سودآور یهاتحلیل صورتو تجزیه  یهای مقدماتتکنیک 7

 یواحد اقتصاد یمال نیو تام گذاریهیسرما ،یاتیبه منظور سنجش عملکرد عمل یمال یهامحاسبه نسبت 8

 

 بندی دوره:زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 32:22الی  09:22ساعت  05/02/99 شنبه 1
 32:22الی  09:22ساعت  01/02/99 شنبهسه 2
 32:22الی  09:22ساعت  33/02/99 شنبه 3
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