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 هدف اصلی حسابداری و مالی چيست؟•
 اهميت اطالعات مالی چيست؟•
گيری  چگونه از ترازنامه و يادداشت های مربوط به آن در تصميم•

 استفاده نمائيم؟
چگونه از صورت سود و زيان و يادداشت های مربوط به آن در •

 تصميم گيری استفاده نمائيم؟
چگونه از صورت جريان وجوه نقد و يادداشت های مربوط به آن در •

 تصميم گيری استفاده نمائيم؟
 مهمترين روشهای تجزيه و تحليل صورتهای مالی کدامند؟•
حسابداری چه نقشی در فرآيند تهيه و استفاده از استانداردهای •

 صورتهای مالی ايفا می کنند؟
 ) چيست؟IFRSمنظور از استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی (•
 عوامل موثر بر تصميمات مرتبط با تامين مالی کدامند؟•
 ؟عوامل موثر بر تصميمات سرمايه گذاری کدامند•

 

 �را�ط  ثبت �م :
 ) ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع  1
به حساب  )شامل هزينه استاد، ناهار و پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه( خالص)  ريال هزار نهصدميليون و چهار( ريال 000/900/4) ارائه فيش بانكي بابت واريزشهريه به مبلغ  2

 به نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد    IR250120000000001761804341شبا 63594بانـك ملت شعبه ميدان هفت تير كد  41/17618043جاري شماره 
 در نظر گرفته خواهد شد .% تخفيف 15نفر    8% و بيش از  10نفر  8تا  6% ،5نفر  5تا  3دوره:ثبت نام گروهي در  جهتو
 نخواهد% شهريه كسر و مابقي مسترد مي گردد و در غير اين صورت تنها بسته هاي آموزشي  ارائه شده، ارسال و هزينه مسترد 20) در صورت انصراف كتبي تا يك هفته قبل از برگزاري   3

 شد . 
و يـا شـماره تلفـن هـاي       88329241در محـل بـا شــماره تلفــن مسـتقيم      خواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صــورت اختــصاصي   

 تماس حاصل فرمائيد .   88318551و نمابر  106خط )   داخلي  10(   88318550
 مراجعه نماييد  www.sbaco.irبه آدرس سايت شركت 96سال جهت اطالع از تقويم آموزشي دوره ها و سمينارهاي ويژه 

  مركز همايش هاي سامان به انديش  16الي  8:30، ساعت 1396ماه  مهر 27و   26  و پنجشنبه شنبه چهار: زمان و مكان 

 

 یدی و ��م ما�ی �ای �د�ان ��ر ما�ی � �و�وع ک  ۲۳آ�نایی با 
 

 با سالم و احترام
ود، بسيار مشکل و مخاطره فعاليت در عرصه های اقتصادی بدون کسب شناخت و داشتن درک عميق از اطالعات مالی که در چارچوب صورتهای مالی هر واحد تجاری ارائه می ش

ی می باشد و طبيعتًا تصميمات مذکور دارای پيامدهای مالی آميز خواهد بود. فعالين اقتصادی همواره در حال تصميم گيری هايی هستند که اتخاذ اين تصميمات نيازمند اطالعات مال
ن صورتها، جهت اتخاذ تصميمات مفيد، (خوشايند يا ناخوشايند) می باشد. لذا، داشتن شناخت نسبت به محيط مالی سازمان و بطور اخص، صورتهای مالی و توانايی تجزيه و تحليل اي

موضوع مهم مالی می باشد که مسئولين غيرمالی با آگاهی نسبت به آنها دارای نگرش و چارچوب ذهنی متفاوت تری  ٢٣موزش دوره حاضر آ هدفبسياری می باشد.  اهميتدارای 
 نسبت به کليه مسائل سازمان خواهند بود. اين موضوعات در ذيل ارائه شده است.

 

 مديريت چيست؟حسابداری صنعتی و حسابداری •
 مهمترين تکنيک های حسابداری مديريت کدامند؟•
 نقش و اهداف حسابرس مستقل و بازرس قانونی چيست؟•
 چه موضوعاتی اظهارنظر حسابرس را نسبت به صورتهای مالی مشروط يا مردود می کند؟•
 مروری بر بندهای تکرار شونده حسابرسی؟ •
 مهمترين چارچوب های کنترل های داخلی کدامند؟کنترل های داخلی چه اهميتی در سازمان دارد؟ •
 مهمترين وظايف مدير مالی چيست؟•
 مديران اجرائی به چه گزارشات مالی نيازمند هستند؟ چگونه از گزارشات مزبور استفاده می شود؟•
 انواع قوانينی که مديران بايد به آن توجه کنند، کدامند؟•
مدير اجرائی بايد بداند. (بر اساس اصالحيه  نکته مهم قانون ماليات های مستقيم که هر  ٣٠•

٣١/٠۴/١٣٩۴( 
 نکته مهم قانون تجارت که هر مدير اجرائی بايد بداند. ٣٠•
 نکته قانون کار و تامين اجتماعی که هر مدير اجرائی بايد بداند. ٣٠•
 چرا مبارزه با پولشويی مهم است؟ مهمترين نکات قانون مبارزه با پولشويی کدامند؟•

 اعطا خواهد شد .معتبر در پايان به تمامي  شركت كنندگان گواهينامه

   داراي  مدرك كارشناسي حسابداري از دانشگاه اروميه 
 كارشناسي ارشد حسابرسي از دانشگاه عالمه طباطبايي 
 دكتراي حسابداري از دانشگاه تهران 
  سابقه حسابرسي(حسابرس ارشد) در شركتهايي از قبيلDOT (وابسته به صدرا)،جوي گستر، نفت ياب 
   سابقه حسابرسي (سرپرست)در شركتهايي از قبيل مكو،توگا، سرمايه گذاري صنعت نفت،پست بانك 

 

 سابقه حسابرس مستقل و حسابرس داخلي در شركت هايي از قبيل نفت و گاز
 پارسيان ،پتروشيمي زاگرس ،پخش البرز،سبحان دارو، البرز دارو و... 

  مدرس در بساري از واحدهاي دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد 
  چاپ بسياري از مقاالت در نشريات مختلف داخلي و خارجي از قبيل ماهنامه

 International Journalبورس ،فصلنامه علمي پژوهشي ،راهبرد مديريت مالي ،
of Management and Humanity Sciences (IJMHS) 
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