061894186

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:
این دوره آموزشی برای تمدید گواهی نامههای حرفهای سطح الف و ب  01امتیاز و برای گواهینامههای سطح ج هم  8امتیازدارد.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقدماتی(نوبت چهارم)
معرفی دوره:

تحلیل صورتهای مالی همواره یکی از دغدغههای اصلی مدیران و استفادهکنندگان از آنها میباشد .بهدلیل آنکه هیچگاه فهم
صحیحی از این صورت ها به صورت ساده و شفاف وجود نداشته است .ما در این دوره سعی میکنیم با کاربردیترین شیوه آموزشی و
با روشی ساده راه درست و اصولی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بدون هیچ پیشنیازی آموزش دهیم.
ؤ

سرفصلهای دوره
0

نحوه صحیح خواندن صورتهای مالی

7

تشریح کامل صورت جریان وجه نقد

2

ارتباط صورتهای مالی با هم

8

تحلیل کیفیت سود

3

مهندسی سود

9

تحلیل بازده سرمایهگذاری

4

تجزیه و تحلیل ترازنامه و سود و زیان

01

تحلیل دوره بازگشت سرمایه

5

نسبتهای مالی

00

تحلیل نسبتهای جریان نقد

6

محاسبه چرخه عملیات و چرخه وصول مطالبات

02

نسبتهای اهرمی

ردیف

روز

تاریخ

0

چهارشنبه

74/00/06

2

دوشنبه

74/00/30

3

دوشنبه

74/00/34

4

چهارشنبه

74/00/20

5

دوشنبه

74/03/01

6

چهارشنبه

74/03/08

7

دوشنبه

74/03/03

زمان کالس

08الی 30

مدت:

 30ساعت

محل:

تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان دوره:

جناب آقای حسین آباقی؛ مدیرعامل موسسه تحلیلگران خبره مالی آریا و بنیانگذار وبسایت مالی سنتر
مدیران غیرمالی و اعضای هیئت مدیره اعضای کانون کارگزاران و سایر نهادهای مالی؛
حسابداران ،تحلیلگران ،معاملهگران و تمامی استفادهکنندگان از صورتهای مالی
سایر عالقهمندان به حضور در این دوره

ظرفیت دوره:

 30نفر*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  8،800،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،208،100ریال

مهلت ثبتنام:

تا دوشنبه 74/00/08

نحوه ثبت نام:

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

مدرک:

در پایان دوره به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دوره اعطاء میگردد.

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

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

