
 
 

 

 به نام خدا
نهیم.سنگ بنای توسعه را می ،دهیم تا قابلیت یابندها را آموزش میزمانی که انسان    

                  sts.seba.ir            030 – 48048تماس:   تلفن                           23افروز، پالک )عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصرنشانی:   

 00002888324شناسه ملی:        800266762872کد اقتصادی:        0100808100کد پستی:           47847782نمابر :            302: آقای جلیلی، داخلی کارشناس مسئول

 

 

251701179 

 

 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می

 "صنعت بانکداریتحلیل "آموزشی  سمینار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناماطالعات ثبت
 ساعت 6 مدت:

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، 23افروز، پالک تهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل محل:

 گر بازار سرمایهتحلیل و ؛ کارشناس ارشد مدیریت مالیآقای محمد نوربخش مدرس:

 های کارگزاری و سایر نهادهای مالی شرکتگران و تحلیلمدیران و کارشناسان   :سمینار مخاطبان

 ها و موسساتسایرشرکت گران بنیادی و کارشناسانتحلیل 

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه 
 نام نماینده زودتر اقدام به ثبتنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است ک 30 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  3،800،000 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه:

 ریال  0،400،000 ازای هر نفر معادلبا احتساب مالیات بر ارزش افزوده به  

 04/07/78 شنبهیک تا پایان وقت اداری روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir کانون به نشانی از طریق سامانه آموزش نامتکمیل ثبت  نحوه ثبت نام:

 .گرددمی اعطاء سمینارکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در به شرکت دوره پایان در  :مدرک

 

 :سمینارمعرفی 

خصوص مدیران و هفعال اقتصادی و ببدون شک فهم بازار پول و مفاهیم آن و نیز تاثیراتی که بازارهای مختلف دارد برای هر 

گران آوری این صنعت کمتر مورد توجه تحلیلیند درآمدزایی و سودآها و نیز فرنحوه کارکرد بانک. تحلیلگران بازار سرمایه ضروری است

پولی کشور و نیز تاثیرات آن ها و سیستم کنیم تا کلیات عملیات بانکتالش میسمینار  لذا در این .بنیادی بازار سرمایه ایران بوده است

های به آشنایی با کلیات صورتسمینار در ضمن بخشی از زمان این  .بر متغیرهای کالن اقتصادی و بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد

 .ابدیهای برتر اختصاص میمالی بانکی و نحوه انتخاب بانک

 هافصلسر ردیف

 هاتشریح عملیات کلی بانک 0

 هاهای اصلی صورت مالی بانکویژگی 3

 هاهای اصلی صورت مالی بانکتشریح آیتم 2

 های مالیاصلی صورت های بورسی از لحاظ متغیرهایمقایسه بانک 8

 هاتشریح متغیرهای کالن اقتصادی موثر بر عملکرد و سودآوری بانک 1

 :سمیناربندی زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

شنبهسه 1 02الی  19ساعت  02/20/09   

شنبهیک 0 02الی  19ساعت  02/20/09   
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