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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 المللیاستانداردهای حسابداری ایرانی و بینآشنایی با 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ساعت 8 مدت:

 30 الی 06ماه؛ از ساعت خرداد 4 چهارشنبه زمان:

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

 دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ آرش تحریری آقای مدرس:

  مالی های کارگزاری و سایر نهادهایمدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 و موسسات هاهای سایرشرکتمدیران و کارشناسان رشته

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  30 ظرفیت:

 ریال  000،210،0با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 0،00040،0 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 00/02/74 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می عطاءسمینار ادر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت سمینار پایان در :مدرک

 

 معرفی سمینار:

مالی یک شخصیت حسابداری است. آن شاخه از حرفه حسابداری که به ارائه اطالعات  گیری و گزارشگری رویدادهایحسابداری علم اندازه      
ای نیست بلکه تابع یک سری های مالی سلیقهگیری و گزارشگری پدیدهاندازهپردازد حسابداری مالی نام دارد. سازمانی میمالی به افراد برون

شود. استانداردهای گفته می "استانداردهای حسابداری"یا  "شده حسابداریاصول پذیرفته"به آنها قوانین و مقررات از قبل تعیین شده است که 
کند. در این سمینار آموزشی قصد داریم های مالی را تشریح میحسابداری چگونگی شناسایی و گزارشگری عناصر حسابداری در مجموعه صورت

های مالی، به مرور استانداردهای حسابداری ایران و نیز و جایگاه آن در تهیه صورت ضمن معرفی و تشریح استانداردهای حسابداری و نقش
 استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بپردازیم.

 

 سرفصل

 ها و اجزای آنآشنایی با مجموعه کامل گزارشگری مالی شرکت

 های مالی بر مبنای استانداردهای مختلف دنیاآشنایی با صورت

 استانداردهای حسابداری داخلی )منتشره توسط سازمان حسابرسی( مررور

 (IASBحسابداری ) شاستاندارد گزار الملیآشنایی با نهاد بین

 (IFRSالمللی گزارشگری مالی )مرور استانداردهای بین

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

