051791116

به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
سمینار آموزشی
"مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی"

دده طد زد ا سادداط
مددران د هددن جااگدداه د ارددا بدداس طد د طدن صد و مفدداهبح زد سا یتاخبد د السم سد
ددام
طا درر .قددآ ن ددراا طددا مفدداهبح مدداخ
ز بددا عاتددال مدداخ مددن ه طددا سدداسماد محهد ز د س زددرد س دداا طن د
با طا رر.
ظااف م ئ خب هاد غ ط ین امک هر ان ا زقق هدر ف س ن د ساسماد محه ز
ا اد
هرر ط ط سط ن راا طا عاتال ماخ م
دنا ارررگاد ان سدمبرا ط تر د صمبح گبن را اک نا اا ساسماد قا
ک ان ا س حااج زاصا س ز با ند صمبحگبندها سحفا ا ماارر.
ص ل هاد ماخ نا اا ساسماد بز زر ز من

سرفصل
آشنایی با صورتهای مالی:

ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت گردش وجوه نقد

آشنایی با نسبت های مالی:

نسبتهای نقدینگی  -نسبتهای اهرمی  -نسبتهای کارایی  -نسبتهای سودآوری -

نسبتهای گردش وجوه نقد
آشنایی با نقاط سربهسر:

نقطه سربهسر عملیاتی – نقطه سربهسر کل

آشنایی با اهرمها :هرم عملیاتی – اهرم مالی – اهرم مرکب
ریاضیات مالی:

ارزش فعل ساده – ارزش فعل اقساط مساوی ارزش آتی ساده – ارزش آتی اقساط مساوی –

نرخهای روزشمار
ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری :خالص سرمایهگذاری – جریان نقدی – تعدیالت جریان نقدی – ارزش فعلی خالص
) – (NPVنرخ بازده داخلی)(IRP

مدت:

 8ساعت

زمان:

پنجشنبه  61اسفندماه؛ ساعت  9الی ( 68به همراه پذیرایی و صرف نهار)

مکان:
مدرس:
مخاطبان سمینار:

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آقای شهابالدین شمس :دکترای مدیریت مالی؛ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری دانایان پارس
مدیران و کارشناسان رشتههای غیرمالی شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی؛
مدیران و کارشناسان رشتههای غیرمالی سایرشرکتها و موسسات؛
سایر عالقهمندان به حضور در این سمینار

ظرفیت سمینار:

 32نفر؛ اولویت شرکت در سمینار با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،122،222ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،722،222ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 97/63/28

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

در پایان سمینار به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302
00002888324

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

