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یکی از مهمترین و اساسی ترین کارکردهای نظام بانکی کشور اعطای تسهیالت بانکی است به نحوی که حجم عمده ای از 

ترکیب دارایی های بانک ها مانده بدهکار تسهیالت اعطایی منعکس در ترازنامه می باشد. نکول در بازپرداخت تسهیالت توسط 

د دارایی های سمی در ساختار ترازنامه بانک ها می شود،موجبات بروز مشکالت جدی مشتریان عالوه بر اینکه منجر به ایجا

تسهیالت بانکی را به  متقاضیهای اقتصادی اقتصادی برای کل نظام اقتصادی می گردد. لذا تجزیه و تحلیل اطالعات مالی بنگاه

در بسیاری از موارد توجه کافی به موضوع مهم  عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای پیشگیرانه در این خصوص تلقی می گردد.

تجزیه و تحلیل اطالعات مالی متقاضی تسهیالت از نظام بانکی مورد توجه قرار می گیرد صورت گرفته و می گیرد اما متأسفانه 

م بررسی عدم توجه به موارد، اشکاالت، شروط، محدودیت ها و ...  که در گزارش های حسابرسان مستقل مطرح است، در هنگا

های کشور قرار داده است. وضعیت و عملکرد مالی شرکت های متقاضی تسهیالت بانکی، مشکالت مجددی را پیش روی بانک

در این دوره شرکت کنندگان با انواع گزارش های حسابرسی مستقل آشنا و آثار گزارش های مذکور بر نتایج تجزیه و تحلیل 

نکی  را درک و نقش خود را در ارزیابی مالی بنگاه های اقتصادی متقاضیان تسهیالت اعتبارسنجی مالی متقاضیان تسهیالت با

 بانکی ارتقا  خواهند داد. 

  

  

 

  

 

 ساعت  24

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

مستقل  یحسابرس یگزارش ها یلیتحل یبررس

 یحقوق انیمتقاض یو نقش آن در اعتبارسنج

یبانک التیتسه  

 

ن:مخاطبا  

 کارکنان واحد اعتبارات

 هابانک شعب نیمعاون رؤسا و

های لیه عالقمندان به حوزهک 

 اعتبارسنجی

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 یند تهیه صورت های مالی در بنگاه اقتصادی متقاضی تسهیالت بانکی افر 

 های مالیکیفیت صورت 

 اظهارنامه مالیاتی و نقش آن در اعتبارسنجی مشتریان متقاضی تسهیالت بانکی 

 نقش حسابرسان مستقل در اعتبار دهی به صورت های مالی 

 هاهای مالی و مسئولیت آن وظایف قانونی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص گزارش 

 ها بر تجزیه و تحلیل اطالعات انواع گزارش های حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آثار آن

 صورت های مالی

 های حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر تجزیه و بررسی چند نمونه عملی و واقعی از گزارش

 های مالی متقاضیان تسهیالت بانکیتحلیل صورت

 خ کاربردیپرسش و پاس 

  
  

  
 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 شود.()این دوره همزمان  به صورت آنالین برگزار می

 به صورت خالص ریال 30.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیوعده، ناهار و صدور گواه انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز
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 :پیش نیاز

 های مالی تجزیه و تحلیل صورت

 

حضوری و 
 آنالین

 

 جناب آقای دکتر پیمان نوری مدرس دوره:   
  دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری 

 عضو محترم شورای پول و اعتبار 

 در حوزه مدیریت مالی متعدد ب و مقاالتمؤلف کت 

  مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران 
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