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های مالی، ارائه است. هدف صورت یواحد تجار یو عملکرد مال یمال تیوضع افتهیارائه ساختار ،یمال یهاصورت

اقتصادی  یهایریگواحد تجاری است که برای تصمیم ینقد یهاانیاطالعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جر

 یاز استانداردها یآمده در برخعملبه راتییبه تغ وجهبا ت یکنندگان مفید باشد. از طرفاز استفاده یاطیف گسترده

 هئارا» نیتحت عناو بیو ... به ترت 2، 1شماره  یاستاندارد حسابدار رینظ باشند،یم زیاجرا نکه الزم یحسابدار

 رد یبانک مرکز ،یاحکام ضوابط و مقررات ابالغ یبرخ نیو همچنو ... ،  «ینقد یهاانیصورت جر» ،«یمال یهاصورت

 یهاخبرگان حرفه صورت ریو سا یسازمان حسابرس یفن تهیکم یخود و با همکار یقانون اراتیو اخت فیچارچوب وظا

 یبازنگر نفعان،یذ یاطالعات یازهاین نیمأو ت یمال یهاصورت تیشفاف یرا با هدف ارتقا ینمونه مؤسسات اعتبار یمال

ابالغ نموده  یجهت اجرا به شبکه بانک «یمؤسسات اعتبار نههای مالی نموویرایش ششم صورت»نموده و تحت عنوان 

 .است

 ساعت 12

   دوره معرفی  

 
 وزشیآم دوره

 

 یهاگرفته در صورتصورت راتییتغ نییتب

 ینمونه مؤسسات اعتبار یمال

 

 

 مخاطبین:

 ریمد أتیه یاعضا

 ییاجرا رانیمد

 یو مال یحسابدار کارشناسان واحد

  و گزارشات یبندبودجه کارشناسان

 یداخل یو حسابرس یبازرس کارشناسان
 

 :پیش نیاز

 های مالی با ساختار صورت ییآشنا

  ها و اقالم مختلف آنبانک

 یحسابدار یبا استانداردها ییآشنا 

 ضوابط و مقررات  یبا برخ ییآشنا

 یبانک مرکز یابالغ

 :یادگیری  طراحی شده برای

« یهای مالی نمونه مؤسسات اعتبارویرایش ششم صورت»گرفته در ه نکات مرتبط با تغییرات صورتئارا

 :ینتحت عناو یببه ترت 37، 36، 35، 34، 31، 2، 1شماره ی حسابدار یاستانداردهابراساس 

 یمال یهاصورت یهارا 

 ینقد هاییانصورت جر 

 متوقف شده های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیاتدارایی 

 و اشتباهات یحسابدار یدر برآوردها رییتغ ،یحسابدار یها هیرو 

 بر درآمد اتیمال 

 هئارا -یمال یابزارها 

 افشا -یمال یابزارها 

 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:
 یکارشناس ارشد حسابدار 

 دستورالعمل  یو بازنگر نیکارگروه تدو سییر

  یالیر یاعتبارات اسناد یحسابدار

 دانشگاه و بانک مدرس 
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