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دوره مدیزیت مالی و حسابداری
ّوَاسُ هذیشاى ٍ وبسآفشیٌبى ثِ دلیل تَجِ راتی ثِ ثخص ّبیی چَى تَلیذ ،فشٍش ،ویفیت ٍ استبًذاسد اص ثخص ّبی هْوی چَى
حسبثذاسی ٍ هذیشیت هبلی غبفل هبًذُ ٍ یب اجشای اهَس سا ثِ دلیل عذم ضٌبخت وبفی ًسجت ثِ هَضع ،ثِ هجوَعِ ّبی ثیشًٍی ثشٍى
سپبسی هی وٌٌذ  .هغوئٌبً وست ضٌبخت دس دٍ حَصُ حسبثذاسی ٍ هذیشیت هبلی ضوي آگبُ ًوَدى هذیشاى ٍ تَاًوٌذ ًوَدى ایطبى،
هی تَاًذ صهیٌِ سبص ثشٍى سپبسی آگبّبًِ ٍ اص سٍی دسایت هذیشاى ثَدُ ٍ اص ّوِ هْوتش ثِ هذیشاى هبلی ٍ حسبثذاساى ًیض یه دیذ
ولی ٍ اثش گزاس دّذ.
ثِ استٌبد هَاسد فَق هشوض آهَصش ّبی تخصصی ثب ّذف تٍاًوٌذ سبصی افشاد ٍ هذیشاى دس حَصُ ّبی حسبثذاسی ٍ هذیشیت هبلی
الذام ثِ ثشگضاسی دٍسُ هذیشیت هبلی ٍ حسبثذاسی ًوَدُ است .
سشفصل ّبی لبثل اسائِ دس دٍسُ عجبستٌذ اص:
سزفصل های دوره
 هجبًی حسبثذاسی هشٍسی ثش ًشم افضاسّبی حسبثذاسی ٍسٍد اعالعبت ثِ دفبتش هبلی (دفتش ول ،سٍصًبهِ ،هعیي) ًحَُ تٌظین تشاصًبهِ تْیِ گضاسش ّبی هبلی آضٌبیی ثب هذیشیت اهَس هبلی ًمذیٌگیّ ،ضیٌِ ٍ دسآهذ هحبسجِی ًمغِی سش ثِ سش تحلیل اسٌبد هبلی گشدش ًمذیٌگی ثَدجِثٌذی ٍظبیف هذیش هبلیٍ ...
مدت سمان دوره و محل تشکیل کالس ها
هذت صهبى دٍسُ 40 :سبعت (ضبهل  24سبعت هشثَط ثِ هجبحث هذیشیت هبلی ٍ  16سبعت هشثَط ثِ هجبحث حسبثذاسی)
صهبى والس ّب :یه سٍص دس ّفتِ اص سبعت  14الی 20
هحل تطىیل والس ّب :داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
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شزایط اخذ گواهینامه حزفه ای پایان
 وست حذالل ًوشُ  14دس اهتحبى پبیبًی /یب تحَیل پشٍطُ دوره حضَس هستوش ٍ فعبل دس دٍسُ سعبیت وبهل آییي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ داًطگبُ ٍ ّوچٌیي آییي ًبهِ حضَس دس دٍسُ وِ لجالً ثِ سٍیت ٍ تأییذ داًطپزیش سسیذُ است. تسَیِ حسبة وبهل هبلیشهزیه دوره و مدارک ثبت نام
ضْشیِ دٍسُ هی ثبیستی ثِ حسبة ضوبسُ  342282555ثِ ًبم داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ًضد ثبًه تجبست ضعجِ داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
ٍاسیض گشدد.
هذاسن الصم :اصل فیص ٍاسیضی ضْشیِ  +دٍ لغعِ عىس  3*4سًگی (ثشای خبًن ّب ثب حجبة وبهل ٍ ثشای آلبیبى ثذٍى وشاٍات ) +
اصل ٍ وپی ضٌبسٌبهِ  +اصل ٍ وپی وبست هلی  +تىویل فشم ثجت ًبم ثصَست آًالیي
اطالعات تماس
جْت وست اعالعبت ثیطتش دس سبعبت  9الی  13 ٍ 12الی  16ثب ضوبسُ ّبی  22410487 ٍ 22410486توبس حبصل فشهبییذ.
هحل ثجت ًبم  :تْشاىٍ ،لٌجه ،هیذاى ضْیذ ضْشیبسی (داًطجَ) ،داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ،سبختوبى فٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت ،
عجكُ ّوىف ،هشوض آهَصش ّبی تخصصی

