مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

تقویم مذرسه تابستانی2971-

صورتهای مالی تلفیقی
معزفی دوره:
ایي دٍرُ بِ هخاطبیي ووه هی وٌذ تا با هفاّین ،هبااًای
ًظزی صَرتْای هالی تلفیمی ،هباحث اٍلیِ ٍ تاواَریاْاای
تلفیك ،استاًذاردّای گشارضگزی هالی هزبَط بِ تالافایاك،
ارسیابی ،تحلیل ٍ وٌتزل صَرت ّای هالی تلفیمای تاْایاِ
ضذُ ،تجویغ الالم هطابِ ٍ حذف حسابْای فیوابیي ،حذف
سزهایِ گذاریْا در ضزوت ّای فزػی ،سْن اللیت ٍ حاذف
هؼاهالت درٍى گزٍّی ،سَد تحمك ًیافتِ ًاضی اس هاؼااهلاِ
فی هابیيً ،حَُ استخزاج هؼاهالت درٍى گزٍّای،تالافایاك
صَرت ّای هالی ٍ یادداضت ّای تلفیمی ،اًَاع رٍضاْاای
تزویب ضزوت ّا ،تغییزات سزهایِ در ضزوت سزهایِ پذیز
ٍ سایز هَضَػات هزبط با تلفیك آضٌا ضًَذ.

محتوای دوره:

مخاطبان دوره:

 تزویب ّای تجاری
 صَرتْای هالی تلفیمی در تاریخ تحصیل
 صَرتْای هالی تلفیمی پس اس تاریخ تحصیل
 هؼاهالت درٍى گزٍّی  5هَجَدی هَاد ٍ واال
 هؼاهالت درٍى گزٍّی  -اراییْای ثابت هطَْد ،خذهات ٍ اٍراق
هطاروت
 صَرت جزیاى ٍجَُ ًمذ تلفیمی ٍ سَد ّز سْن تلفیمی
 وٌتزل غیزهستمین ٍ هالىیت هتمابل

اهذاف دوره:

 تغییز هالىیت

 ارتماء ٍ تَسؼِ داًص حزفِای هذیزاى ٍ واروٌاى باًه ّا
 افشایص تَاى هخاطبیي(هذیزاى ٍ وارضٌاساى بااًاىای در
سهیٌِ تحلیل صَرتْای هالی تلفیمی ارائِ ضاذُ تاَساط
هطتزیاى بِ هٌظَر بزآٍرد ٍضؼیت اػتباری آًاى.
 آضٌایی هخاطبیي با آخزیي استاًذاردّای تذٍیاي ضاذُ
در سهیٌِ صَرت ّای هالی تلفیمی

هذیزاى ٍ وارضٌاساى باًىی ٍ تحلیلگزاى گاشارضاات هاالای
ضزوت ّا ،اهَر سزهایِ گذاری ٍ وارگشاراى باًه ّا
وارضٌاساى باًىی هزتبط با فؼالیت ضزوت ّای ّالاذیاٌا ،
هذیزاى ٍ وارضٌاساى حسابذاری ٍ هالی ،هَسسات هاالای ٍ
اػتباری ٍ،احذّای تاهیي سزهایِ ،وارضٌاساى ٍ هذیزاى اهاَر
بیوِ ٍ لیشیٌ

پیشنیاس دوره:

اصَل حسابذاری ،2 ٍ 5تجشیِ ٍ تحلیل صَرت ّای هالی

مذت دوره 83 :ساػت
شزوع دوره :اس  22تیز 5941
تاریخ بزگشاری :سِ ضٌبِ ّا ساػت  58591الی 53591

هشینه دوره:
 2.111.111ریال
هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی ,پذیزایی
میان وعذه و صذور گواهینامه می باشذ.

هذیزیت آهَسش ّای حزفِ ای
آدرس 5تْزاى ،خیاباى پاسذاراى ،باالتز اس ایستگاُ ضزابخاًِ ،پالن 541
شماره های تماس 19872 :داخلی1579-1578-1549-1548 :
www.ibi.ac.ir
Telegram.me/ibi_ac_ir

آموزش هاي تخصصي

