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

 "ایبندی سرمایهبودجه" 

 
 

 
 

 ساعت 8 مدت:

 30الی  06اسفندماه؛ ساعت  33چهارشنبه  زمان:

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

 صنعتی شاهروددانشگاه  عضو هیئت علمیدکترای مدیریت مالی و ؛ سیدمجتبی میرلوحیآقای  مدرس:

 مالی؛ای کارگزاری و سایر نهادهای همدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 ؛ی تولیدی، بازرگانی و خدماتیهامدیران و کارشناسان شرکت

 ؛اقتصاد و مالی مدیریت حسابداری، های رشته دانشجویان

  حضور در این سمینارمندان به عالقهتمامی 

 .نام نمایندبا افرادی است که زودتر اقدام به ثبت سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  30 ظرفیت:
 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  000006،0،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 0،00003،0 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 01/03/78 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء سمیناردر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت سمینار پایان در :مدرک

 

 :معرفی سمینار

ای به مدیر مالی محول بندی سرمایهنحوۀ مدیریت وجوه نقد و بودجه ،گیری در مورد ساختار سرمایهدر سازمانهای مدرن؛ تصمیم     
سه  رسد از بینگذاری است. به نظر میهای سرمایهگذاری شرکت/سازمان در پروژهبندی سرمایهبودجه ،ایبندی سرمایهشود. بودجهمی

 نابودی هب منجر تواندمی هاپروژه انتخاب در غلط متصمی ای اهمیت بیشتری دارد.بندی سرمایهتصمیم محول شده به مدیر مالی بودجه

 .پرداخت خواهد ایسرمایه بندیبودجه اصول به دوره این. بود خواهد شرکت حیات ادامۀ متضمن مناسب پروژه انتخاب و شود شرکت

 

 فصلسر

 نرخ بازده داخلی و نقاط ضعف و قدرت آن 5 ایبندی سرمایهفرآیند بودجه 1

 خالص ارزش فعلی و نقاط ضعف و قدرت آن 6 های نقد پروژهجریانبرآورد  2

 الجمعهای مانعهگیری در مورد پروژهتصمیم 7 متوسط بازده حسابداری و نقاط ضعف و قدرت آن 3

   دوره بازگشت سرمایه و نقاط ضعف و قوت آن 4

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1089

