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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 سمینار آموزشی

 "گردانهای سبدگذاری و شرکتهای سرمایهثبت و گزارشدهی اوراق اختیار معامله در صندوق"

 
 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 4

 01الی  01ماه؛ ساعت بهمن 01 شنبهچهار زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار20افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 هیسرما بازار توسعه مشترک یگذار هیسرما صندوق یمال ریمد ؛مهسا طهماسبی خانم مدرس:

 ها و موسساتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 .نام نماینداقدام به ثبته زودتر با افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  01 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  0،111،111 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 0،011،111 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 12/00/79 شنبهچهار روز تا 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 پایان در  :مدرک

 

 هایها و کارکردجمله ابزارهای نوین مالی منتشر شده در با ار سرمایه بوده که به واسطه ویژگیاوراق اختیار معامله سهاا  ا        

رای باشد، بآن مورد توجه مشهتریان قیییی و قیویی یرار گرتته اسهو و ا  آن ا که مامترین ویژگی این ابزار شوشهی ریمی می   

 .بهها ار سهههرمههایههه، قههاتز اهمیههو اسههههو  گههراری مشهههتر  بیی ا  هر بهها ییر دییری در سهههرمههایههه هههایصهههنههدوق

های نوین خاص خود را برای با توجه به اینکه قمههابداری ابزارهای جدید منتشههر شههده در با ار سههرمایه الزامار و دسههتورالعم  

گراری مشتر  داشته و در شروسه ثبو رویدادهای قمابداری ناشی ا  معامالر آناا برخی ممای  و مشکالر های سرمایهصندوق

 . ود یاب  اتفاق ا  اهمیو باالیی برخوردار اسشود، لرا بررسی همه جانبه موارها ای اد میا  چاارچوب دستورالعم  خارج

ریزی شده تا در یی ی مشهتر  و کارشناسان آنان برنامه گرارهای سهرمایه برای ممهوولین قمهابداری صهندوق    سهمینار این      

 .اوراق اختیار خرید و تروش ساا ، تملط کاتی ای اد نماید دهیبررسی جامع نمبو به نحوه ثبو و گزارش

 

 هافصلسر

 های اوراق اختیار معامله ساا کلیاتی در خصوص ویژگی 1

 تفاور تمویه تیزیکی و نیدی 2

 های قمابداری اوراق اختیار خرید ساا  در دتاتر تروشنده و خریدارثبو 3

 ساا  در دتاتر تروشنده و خریدار های قمابداری اوراق اختیار تروشثبو 4

 ار شیابی اوراق اختیار معامله به طور رو انه 5

 تاثیرار تیمیم سود و اتزایی سرمایه بر تعداد یراردادها و ییمو اوراق اختیار معامله ساا  6

 اعمال اوراق اختیار معامله ساا  7

 دهی اوراق اختیار معامله ساا  در ترا نامهنحوه گزارش 8

 دهی اوراق اختیار معامله ساا  در صورر سود و  یاننحوه گزارش 9
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