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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می

 "پرداخت الکترونیکصنعت تحلیل "آموزشی  سمینار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناماطالعات ثبت
 ساعت 3 مدت:

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، 33افروز، 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 

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه 

 نام نماینده زودتر اقدام به ثبتنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است ک 32 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  0،322،222 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

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

 20/02/09 شنبههارچ 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 

 و یالمللنیب یهامیتحر از یریپذریتاث لحاظ از ترین صنایعسکیرکم از یکی کیالکترون پرداخت صنعت         

 پربازده و بلندمدت یگذارهیسرما عنوانهب صنعت نیا به گذارنهیسرما از یاریبس نیبنابرا. است یجهان یهامتیق

 پرداخت صنعت ندهیآ صنعت، نیا بر موثر کالن عوامل یبررس ضمن شودیم تالش ناریسم نیا در .نگرندیم

 یدهایتهد و هافرصت و صنعت نیا به یترشفاف دید با گذارنهیسرما تا گردد ینیبشیپ ممکن حد تا کیالکترون

 .بنگرند آن یرو شیپ

 هافصلسر ردیف

 کیالکترون پرداخت صنعت بر موثر کالن عوامل حیتشر 0

 کیالکترون پرداخت حوزه در فعال یهاشرکت یدرآمد منابع شناخت 3

 کیالکترون پرداخت خدمات شدهتمام یبها 2

 کیالکترون پرداخت حوزه در فعال یهاشرکت سهیمقا 8

 

 :سمیناربندی زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف
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