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 شرایط  ثبت نام :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1
به حساب جاری  ()شامل هزینه استاد، بسته آموزشی و گواهی نامه خالص(  هزار ریالدویست  میلیون و پنج) ریال 5 /000/200( ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به مبلغ  2

 به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد    IR250120000000001761804341شبا 63594بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد  41/17618043شماره 
 در نظر گرفته خواهد شد .تخفیف  %15نفر    8% و بیش از  10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3:ثبت نام گروهی در دوره توجه

گردد و در صورت پرداخت ل میصـراف فقط به صورت کتبـی تـا یک هفته قبـل از برگـزاری  برنامه پذیرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسا( ان 3
 شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.

و یا شماره تلفن های   88841411ام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اختـصاصی در محل با شـماره تلفـن مستقیم خواهشمند است جهت ثبت ن
 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر  107خط (   داخلی  10)   88318550

 مراجعه نمایید  www.sbaco.irدرس سایت شرکتبه آ 96جهت اطالع از تقویم آموزشی دوره ها و سمینارهای ویژه سال 

 تجزیه و تحلیل صورت های مالی

             
 

 :دورهمحورهای 

 صورتهای مالی با آشنایی ➢

 مالی اجزاء صورتهای با آشنایی ➢

 مالی کنندگان صورتهای استفاده ➢

 مالی صورتهای و تحلیل تجزیه روشهای انواع ➢

 های مالی نسبت با آشنایی ➢

ت بر مالی تحلیل صورتهای و تجزیه ➢  نقدینگی های اساس نسب

ت بر مالی تحلیل صورتهای و تجزیه ➢  اهرمی های اساس نسب

ت بر مالی تحلیل صورتهای و تجزیه ➢ ت های اساس نسب  فعالی

ت بر مالی تحلیل صورتهای و تجزیه ➢  سودآوری های اساس نسب

 قانونی و بازرس حسابرس گزارش ➢

 تحلیل و تجزیه بر قانونی بازرس حسابرس و گزارش تاثیر ➢

 

 

 مالی صورتهای

 

 

 

 

 

 
 

 

   16الی  8:30، ساعت 1398 ماه اردیبهشت 25 چهارشنبهزمان: 

 مرکز همایش های سامان به اندیشتهران مکان: 
 

 

 
 

 

 در پایان به تمامی  شرکت کنندگان گواهینامه معتبراعطا خواهد شد .

 مدرس : دکتر فرشادمحمدپور
 

 دکترای حسابداری از دانشگاه تهران ➢

 حسابدار رسمی)عضو جامعه حسابداران رسمی ایران( ➢

 کارشناس رسمی دادگستری )حوزه تهران( ➢
 ACCAدانشجوی انجمن حسابداران رسمی انگلستان  ➢

داخلی، مشاوره مالی با مسئولیت های حسابرس، انجام حسابرسی مستقل، حسابرسی  ➢
ت ارشد و مدیر فنی حسابرسی در بالغ بر  ت  150حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرس شرک

 پروژه حسابرسی( 270بورسی و غیر بورسی )در قالب بالغ بر 

و مالی )اصول حسابداری، حسابداری میانه( در دانشگاه  2و  1تدریس دروس حسابرسی  ➢
ت(، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران )دانشکده مدیریت و تهران )دانشکد ه مدیری

 حسابداری( و  دانشگاه خوارزمی و ...

 چاپ بسیاری از مقاالت در نشریات مختلف داخلی و خارجی از قبیل ماهنامه بورس، ➢

ت مالی، فصلنامه علمی   International Journal ofپژوهشی، راهبرد مدیری

Management and Humanity Sciences (IJMHS) 

ت چاپ( "حسابرسی داخلی؛ از تئوری تا عمل"کتاب  ➢  )در دس

 "( در عملIFRSبکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )"کتاب  ➢

 )مراحل قبل از چاپ(
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




