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 مدت:

 

 ساعت 8

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

 حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانآقای دکتر آرش تحریری؛  دکتری  مدرس:

 های کارگزاری شرکتعامل، مدیران مالی، مدیران معامالت و مسئولین پیگیری مطالبات  مدیران :سمینار مخاطبان

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  32 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  2،322،222 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 3،022،222  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 22/28/79 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 سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت سمینار پایان در  :مدرک

 

 :سمینارمعرفی 

ماههو مفهه   م طهه   گرچههت ارهه مخت فی ازهها می   رکتههو طههررو اهاهها اهه یف ها ه مطههی ف ش ها   هه   فی اههت طهه         

مهه  خهت اتمه ا  ه خا مطه م   مم  رهت       راا   رکتو طرر ا خ  آهطههم رهت خر ها آا مم ه ه ه مم شهر  طهررو اردکهت رهر          

 هه   ارهه  را  م طههررو  هه  ش اهه یف ها  خهه  آهاهه  م مم  فهها طهههه     رکتههو طههرر ا  م دمهه اه  ط  اهه خا ش مدههرم  م ههره

ر  مم اهرشخ    ه  ش  م مخهب مماه   ف ه ام اکه فا نخ زره ا مد خهو گهر             گر   رهت خ همه ه  خا هرخب اهشه مم شه     ا یف ا فا

م هه ما میههاا ه هه ه مم شههر  طههرر ا ش اههی،هخاه طههز اتوه مهوهه ا ش مد خههو   ههه. نخ زرهه ا اهه یف ا ماههو   م ا  ت هه   

 مم  ه   خا هر مم شهر  طهرر ا خه  دکا هر  خه تار طهررو  م خا  فه   ممخطهت فمه  تا ش فر ها            ث خو ط   ماو رت اتمه ا 

 هه     رکتههو  هه  ش ف  هتمهها مم    م مخههب  شم  آفهیطهها دوهه   ممخهها اهه  مههکب فرراهها فهمهههئ طهه ف  ارهه مخته ا هههم   

 طرر اه خ  فهمم  ر مخر   آا  م رشهم مخرما آط   طهخا 

 هافصلسر ردیف

 تعاریف و اهداف حاکمیت شرکتی 1
 نفعان( تئوری ذی2هزینه معامالت ( تئوری 3( تئوری نمایندگی 0 های حاکمیت شرکتی:تئوری 2

 سازمانی های برون( سیستم3ای های درون سازمانی یا رابطه( سیستم0 های حاکمیت شرکتی:سیستم 3

 ( سازوکارهای بیرونی3( سازوکارهای داخلی 0 ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی:مکانیزم 4

5 

های سازمان نامهها و بخشدستورالعمل( 3( قوانین زیربنایی )قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و...( 0 حاکمیت شرکتی در ایران:

های مرتبط با کمیته حسابرسی و واحد نامهنیآی، های داخلیلدستورالعمل کنتر، کتابچه حاکمیت شرکتی) بورس و اوراق بهادار

 (حسابرسی داخلی
 بندی دوره:زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

32الی  10اعت س 20/27/79 شنبهسه 1  

32الی  10اعت س 11/27/79 شنبهیک 3  


