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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 "یگذارهیسرما یهاصندوق یحسابدار و ییاجرا امورآشنایی با "

 
 

 
 

 ساعت 42 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار24افروز، پالک کوچه دل، باالتر از خیابان بهشتی، (عج) خیابان ولیعصر :مکان

 ناآشسهم سبدگردان شرکت سبدگردانی اجرايی مدير و گذاریسرمايه هایصندوق داخلی کنترل مدير؛ نرگس واحدیخانم سرکار  مدرس:

 ها و موسساتسايرشرکتو گذاریهای سرمايهگذاری، تامین سرمايه و صندوقها، سرمايهکارگزاری هایشرکت مديران و کارشناسان :مخاطبان

 *های اقتصاد، مديريت، حسابداری، رياضیات و آمار مالیاساتید و دانشجويان رشته*

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  42 ظرفیت:

 ريال  222222،5، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ريال 2،22287،2 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 87/24/97 شنبهچهار تا پايان وقت اداری روز نام:مهلت ثبت

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

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

 

بر ایجاد طیف متنوعی از ابزارهای مالی، دانش  الوهطول زمان عبا رشد و توسعه زیرساختهای قانونی و سازوکارهای اجرایی بازار سرمایه در     

ای حسابداران و مدیران اقتصادی نیز به فراخور آن ارتقا یافته است. امروزه با گسترش خدمات متنوع ارائه شده در بازار سرمایه، فعالیت حرفه النفعا

شده، بلکه در بسیاری از نهادهای مالی مدیریت جریانهای مالیِ بنگاههای مالی نهادهای مالی نه تنها به خودی خود به عنوان یک تخصص تلقی 

گذاری ثبات فعالیت این های سرمایهگذاری، سبدگردان و صندوقهای کارگزاری، تامین سرمایه، مشاور سرمایهدهنده خدمات نظیر شرکتارائه

گذاری است که به منظور های سرمایهتخصصی برای آشنایی با حسابداری صندوقدوره حاضر یک دوره . کندها را در بازار سرمایه تضمین میشرکت

های مالی گذاری در بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه کشور طراحی شده است. از آنجا که در بورس اوراق بهادار داراییسرمایه

د لذا اهمیت دارد تا کارشناسان مالی این نهادهای مالی با نگیری مورد معامله قرار میاز قبیل سهام، اوراق مشارکت و... به صورت رسمی و دائم

دوره فوق شامل مباحث اولیه حسابداری در نهادهای . در این بازار آشنایی کامل داشته باشندو امور اجرایی اصول شناسایی جریان درآمد و هزینه 

ت الگذاری کشور و اصول اولیه ثبت اسناد حسابداری متناظر با معامهای سرمایهصندوقامور اجرایی  ودهنده خدمات در بازار سرمایه و ساختار ارائه

 :حوزه مالی و حسابداری پس از اتمام دوره با موارد ذیل آشنایی پیدا کنند االنمندان و فععالقهسهام بوده و سعی بر آن است تا 

 یگذارهیسرما یهاصندوق با مرتبط یحسابدار اسناد ثبت نحوه 6 یگذارهیسرما یهاصندوق انواع شناخت 1

 یگذارهیسرما یهاصندوق یقانون و یمال گزارشات 7 یگذارهیسرما یهاصندوق هیتصف و سیتأس ندیفرآ 2

 یگذارهیسرما یهاصندوق در هایرسان اطالع و مجامع با مرتبط امور 8 هاییدارا ارزش خالص محاسبه ندیفرآ 3

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ییپولشو موارد  یاجمال یبررس 9 یگذارهیسرما یهاصندوق  با مرتبط مقررات و نیقوان 4

   یگذارهیسرما یهاصندوقی حسابدار میمفاه شناخت 5

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 82الی  82ساعت  42/24/97 پنجشنبه 1

 82الی  82ساعت  48/24/97 جمعه 2

 82الی  82ساعت  24/22/97 پنجشنبه 3

 82الی  82ساعت  22/22/97 جمعه 4

 82الی  82ساعت  29/22/97 پنجشنبه 5

 82الی  82ساعت  82/22/97 جمعه 6

 82الی  82ساعت  42/22/97 پنجشنبه 7

 82الی  82ساعت  42/22/97 جمعه 8
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