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 :دورهمحورهاي 

صورتهاي مالي با آشنايي 

مالي اجزاء صورتهاي با آشنايي 
مالي كنندگان صورتهاي استفاده 

مالي صورتهاي تحليلو  تجزيه روشهاي انواع 

هاي مالي نسبت با آشنايي 
نقدينگي هاي اساس نسبت بر مالي تحليل صورتهاي و تجزيه 

اهرمي هاي اساس نسبت بر مالي تحليل صورتهاي و تجزيه 

فعاليت هاي اساس نسبت بر مالي تحليل صورتهاي و تجزيه 

سودآوري هاي اساس نسبت بر مالي تحليل صورتهاي و تجزيه 
قانوني و بازرس حسابرس گزارش 

تحليل و تجزيه بر قانوني بازرس حسابرس و گزارش تاثير 
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 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
 )( بر اساس آخرين استانداردهاي حسابداري                       

             

 در پايان به تمامي  شركت كنندگان گواهينامه معتبراعطا خواهد شد .

 مدرس : دكتر فرشادمحمدپور
 

دكتراي حسابداري از دانشگاه تهران 
(عضو جامعه حسابداران رسمي ايران)حسابدار رسمي 
(حوزه تهران) كارشناس رسمي دادگستري 
 دانشجوي انجمن حسابداران رسمي انگلستانACCA 
 مالي با مسئوليت هاي حسابرس، انجام حسابرسي مستقل، حسابرسي داخلي، مشاوره

شركت  150حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدير فني حسابرسي در بالغ بر 
 پروژه حسابرسي) 270بورسي و غير بورسي (در قالب بالغ بر 

 و مالي (اصول حسابداري، حسابداري ميانه) در دانشگاه  2و  1تدريس دروس حسابرسي
شگاه عالمه طباطبائي تهران (دانشكده مديريت و تهران (دانشكده مديريت)، دان

 حسابداري) و  دانشگاه خوارزمي و ...

،چاپ بسياري از مقاالت در نشريات مختلف داخلي و خارجي از قبيل ماهنامه بورس 
 International Journal ofپژوهشي، راهبرد مديريت مالي، فصلنامه علمي 

Management and Humanity Sciences (IJMHS) 
 (در دست چاپ) "حسابرسي داخلي؛ از تئوري تا عمل"كتاب 
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