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 به نام خدا
نهیم.سنگ بنای توسعه را می ،دهیم تا قابلیت یابندها را آموزش میزمانی که انسان    

 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 .امتیازدارد 8های سطح ج هم  امتیاز و برای گواهینامه 01ای سطح الف و ب های حرفهاین دوره آموزشی برای تمدید گواهی نامه

 (اولمقدماتی)نوبت  های مالیو تحلیل صورت تجزیه
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 ساعت 30 مدت:

 سایت مالی سنتروبگذار بنیان و گران خبره مالی آریاعامل موسسه تحلیلمدیر؛ حسین آباقیآقای جناب  مدرس:

 غیرمالی و اعضای هیئت مدیره اعضای کانون کارگزاران و سایر نهادهای مالی؛مدیران  :دوره مخاطبان

 های مالیکنندگان از صورتگران و تمامی استفادهگران، معاملهحسابداران، تحلیل

 مندان به حضور در این دورهسایر عالقه

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت*برگزاری دوره نفر 31 ظرفیت دوره:

 ریال 000080،8،   معادل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر شهریه آزاد:

 ریال 001،208،2با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 08/02/77 شنبهچهارتا  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irکانون به نشانی  از طریق سامانه آموزش نامتکمیل ثبت نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دورهبه شرکت دوره پایان در :مدرک

 

 :معرفی دوره

گاه فهم دلیل آنکه هیچباشد. بهکنندگان از آنها میهای اصلی مدیران و استفادههای مالی همواره یکی از دغدغهتحلیل صورت     

ترین شیوه آموزشی و کنیم با کاربردیمیها به صورت ساده و شفاف وجود نداشته است. ما در این دوره سعی صحیحی از این صورت

 نیازی آموزش دهیم.های مالی را بدون هیچ پیشبا روشی ساده راه درست و اصولی تجزیه و تحلیل صورت

 های دورهسرفصل

 نقد وجه انیرج صورت کامل حیتشر 7 های مالی  نحوه صحیح خواندن صورت 0

 سود تیفیک لیتحل 8 هم با یمال یصورتها ارتباط 2

 یگذارهیسرما بازده لیتحل 9 سود یمهندس 3

 هیسرما بازگشت دوره لیتحل 01 انیز و سود و ترازنامه لیتحل و هیتجز 4

 نقد انیجر یهانسبت لیتحل 00 یمال یهاسبتن 5

 یاهرم یهانسبت 02 مطالبات وصول چرخه و اتیعمل چرخه محاسبه 6

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 30/02/77 شنبه سه 0

 30الی 08

 31/02/77 یکشنبه 2

 38/02/77 سه شنبه 3

 00/08/77 یکشنبه 4

 02/08/77 سه شنبه 5

 04/08/77 یکشنبه 6

 00/08/77 سه شنبه 7

 آنالین
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