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 ساعت 01 مدت:

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

 و استاد دانشگاه WEGOمدیر مالی شرکت ؛ قجربیگیمهسا  خانم مدرس:

 ، بازرگانی و حسابداریمدیران و کارشناسان مالی :دوره مخاطبان

 فعالیت بازرگانی مندان به عالقه تمامی

 حسابداری پیشرفته مبانیآشنایی با  نیاز:پیش

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنفر؛  30 ظرفیت دوره:

 ریال  000001،2،   با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 ریال 001،263،3 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 02/06/74شنبه چهار تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دورهبه شرکت  :مدرک
 

-هب فروشنده به داریخر یپرداخت زانیم که شودیم تعهد .شودیم داده فروشنده و داریخر به که است بانک طرف از است یتعهد یاسناد اعتبار     

 تمام ای ماندهیباق است موظف بانک نباشد، دیخر مبلغ پرداخت به قادر داریخر که هرگاه .دیرس خواهد فروشنده دست به حیصح مبلغ با و موقع

 لیبدل .ردیگیم قرار استفاده مورد یپرداخت مبالغ افتیدر از نانیاطم منظور به یالمللنیب معامالت در اغلب یاسناد اعتبارات .بپردازد را دیخر مبلغ

 تجارت در مهم اریبس جنبه کی یاسناد اعتبارات ، لذا... کشورهاو نیقوان تفاوت و مسافت همچون یعوامل شامل که یالمللنیب معامالت تیماه

 یداریخر یکاالها بابت حمل هیدیتائ افتیدر زمان تا است یاسناد اعتبارات نگهدارنده که داریخر از ابتین به نیهمچن بانک. است شده یالمللنیب

 بانک توسط شده وضع محدودیتهای دلیل به که کرد نشان خاطر باید ایران در یاسناد اعتبارات با رابطه در .کرد نخواهد پرداخت را وجه شده

 احتیاج است. یمرکز بانک مجوز بهاینکه جهت استفاده از آنها  یا ووجود دارند  ایران در استفاده قابل غیر اعتبارات این از یانواع یمرکز

 هاسرفصل

 آن یاقتصاد هیتوج انیب و یاسناد دراعتبارات موجود یهاسکیر 9 ستیچ یاسناد اعتبار 1

 یاسناد اعتبار دهنده لیتشک عناصر لیوتحل هیتجز 2
11 

 Documentary credit و Commercial credit نیب تفاوت

 یاسناد اعتبار شیگشا مراحل 3 ستیچ

4 
 یتیزاهمئحا موارد چه بازگوکننده اعتبار، مقررات و طیشرا

 هستند
11 

 اخذ جهت برخورد نحوه شرکت، در پروفرم وجود به توجه با

 است چگونه یاسناد اعتبارات

 ستیچ نکوترمزیا 12 دارد یاسناد اعتبارات در یفیتعر چه مقرر اسناد 5

 دارد اعتبارات در یگاهیجا چه ناسیوفا نانسیفایور وزانسی 13 یاسناد اعتبارات انواع 6

 نکوترمزیا به باتوجه یکاربرد اصطالحات با ییآشنا 14 است چگونه رانیدرا یاسناد اعتبارات یریگشکل نحوه 7

  یاسناد اعتبارات قیطر به پرداخت روش یایمزا 8

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 32/06/74 شنبه 1

30الی  08ساعت   

 31/06/74 نبهشدو 2

 38/06/74 شنبهچهار 3

 20/06/74 شنبه 4

 00/08/74 شنبهدو 5
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