
 

 نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،

 591پالک 

  19915تماس:  شماره

 9129-9129داخلی: 
www.ibi.ac.ir 

 

 مسائل مورد بحث:

   نحوه شناسايي درآمد تسهيالت اعطايي در قالب عقود اسالالمي هالت تیکيال

 هاشد؟ چگونت مي

   آيا درآمد کارمزد خدمات هانکي هت محض وصول هايد شناسايي گردد؟ 

  الزامات تعديل درآمد در مقطع گزارشگري مالي هر اساس دستورالعمل مذکور

 هاشد؟ چت مواردي مي

  نحوه شناسايي درآمد تسهيالت غيرجاري چگونت است؟ 

 هاشد؟  تسهيالت امهالي چيست و شناسايي درآمد تسهيالت مذکور چگونت مي 

 اثر انواع وثايق در نحوه شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري چگونت است؟ 

 

 

 

 مخاطبان :  

اعضاي هيأت مديره، مديران مرتبط، مديران و کارشناسان ادارات حوزه 

 مديريت مالي، بازرسي و حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص بانک 

 مدت : 
 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :

 1441دي ماه  62شنبه دو
 4::16الي  4::0ساعت: 

 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورت خالص به ريال 400440444

 نفر( :)حداقل تعداد شرکت کنندگان 

 باشد.صورت آنالين مي نحوه برگزاري به

 ای (نام به پرتال موسسه )آموزش حرفهبرای ثبت

 به آدرس ذیل مراجعه شود.
https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 

 شصتمین مباحثه علمی با عنوان

 شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در صنعت بانکداری
 

 موضوع مباحثه:

ها و مالؤسالسالات  هاي اقتصادي موجود در هازارهاي مالي، هان  در ميان هنگاه

اي هر وضعيت کالالن  ها تأثير قاهل مالحظت اعتباري از آن حيث کت عملکرد آن

اي است. هت تناسب اهميت جالايالگالاه و  اقتصاد کشور دارد، واجد اهميت ويژه

عملکرد مؤسسات مذکور، شيوه حساهداري و نحوه ثبت و ضبط رويالدادهالاي 

هالاي آن  ها و هت طور خاص ثبت و ضبط درآمدهاي ناشي از فعالاليالت مالي آن

اي هرخوردار است. در اين مباحثت مالوضالوعالات  مؤسسات، از حساسيت ويژه

مرتبط ها شناسايي درآمد مؤسسات اعتباري ها توجت هت جديدترين هخشنالامالت 

هان  مرکزي و هر اساس نوع خدمات و فعاليت هانکداري و هت تیکي  عالقالود 

شالنالاسالايالي درآمالد   اسالمي، زمان شناخت، تعديل شناخت، توقف شناخت،

 مطالبات غيرجاري و شناسايي درآمد تسهيالت امهالي تشريح خواهد شد. 

   

  

حرفه ای مدرییت آموزش
 

ری اریان         کننده  : ارائه     موسسه عالی آموزش بانکدا
  دکتراي حسابداري 

 مدرس دانشگاه و مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران 

  عضو کميته بانکي جامعه حسابداران رسمي 

 عضو کميته بانکي و تأمين مالي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 


