
  



 

 برگزاری تاریخ زمان مدت آموزشی دوره عنوان *

 هاپنجشنبه - آذر 2 از ساعت 48 (پیشرفته و مقدماتی) تکنیکال تحلیل 1

 16:30 الی 8:30 ساعت -آذر 5 ساعت 8 داخلی مالی تامین وقراردادهای ها روش ، مفاهیم 2

 آذر 12و  11 ساعت 16 آن مدیریت و BOT قراردادهای با آشنایی 3

 ساعت 24 (پیشرفته) هاشرکت سهام ارزشگذاری 4
 آذر  28 الی 12

 20:30الی  17 ساعت /شنبهسه و یکشنبه روزهای

 آذر 23الی  21 ساعت 24 (مقدماتی) هاشرکت سهام ارزشگذاری 5

 آذر 23 و 22 ساعت 16 غیرمالی مدیران برای مالی مفاهیم 6

 ساعت 8 نقد وجوه جریان صورت با آشنایی 7
 آذر 29 و 22
 18 الی 14 ساعت

8 
 گذاریسرمایه و مالی تحلیلگری دوره شانزدهمین

 (1سطح) CFA آزمون رویکردآمادگی با 

150 
 ساعت

 آذر از شروع
 جمعه و پنجشنبه روزهای

 ساعت 24 (اول گروه) Excel افزار نرم از استفاده با مالی مدلسازی 9
 دی 7 الی 2

 20:30 الی 16:30 ساعت

10 
  تعهدات خصوص در کارفرمایان آنچه

 (بیمه قانون) بدانند باید اجتماعی تأمین خدمات و
 دی 7 و 6 ساعت 16

 16 الی 8 ساعت /دی 10 و 9 ساعت 16 )گروه اول( گذاریسرمایه هایطرح اقتصادی ارزیابی اصول 11

 20:30 الی 16:30 ساعت /دی14 الی 9 ساعت 24 (دوم گروه) Excel افزار نرم از استفاده با مالی مدلسازی 12

 16 الی 8 ساعت /دی13 الی 11 ساعت 24 گذاریسرمایه هایطرح ارزیابی در COMFAR III افزار نرم کاربرد 13

 16 الی 8 ساعتدی/  16و  14 ساعت 16 )گروه دوم( گذاریسرمایه هایطرح اقتصادی ارزیابی اصول 14

15 
 MQL  تریدر متا نویسی برنامه آموزشی دوره

 (پیشرفته و مقدماتی)
 ساعت 48

 دوشنبه و شنبه روزهای /دی18 از شروع
 20:30 الی 16:30 ساعت

16 
  گذاریسرمایه مدیریت و مالی مهندسی

 خطرپذیر گذاریسرمایه هایصندوق در
 ساعت 24

 بهمن 4دی الی  20
 16:30الی  8:30روزهای چهارشنبه/ ساعت 

17 
 پیشرفته گذاریسرمایه و مالی تحلیلگری دوره اولین

 (2سطح) CFA آزمون آمادگی رویکرد با
140 
 ساعت

 ماهدی

18 
 ( FinTechهای مالی )آشنایی با تکنولوژی

 و آینده کسب و کار آن در ایران
 ماهدی ساعت 8

 ماهدی ساعت 6 (BlockChainزنجیره بلوک ) 19

20  
 ( IFRsالمللی )آشنایی با استاندارد گزارشگری مالی بین

 DipIFRs ACCAبا رویکرد آمادگی آزمون مدرک 
 ساعت 40

 دی/ روزهای دوشنبه و چهارشنبه 18از 
 20:30الی  16:30ساعت 

21 
  مستقیم های مالیات قوانین جدید اصالحات با آشنایی جامع دوره

 افزوده ارزش بر مالیات قوانین و
 بهمن 3 و 2 ساعت 16

22 
 المللبین تجارت در پرداخت متداول هایروش

 (LC) اسنادی اعتبارات بر تاکید با
 بهمن 5و  4 ساعت 16

23 
  پیمانکاری قراردادهای با آشنایی

 اجتماعی تأمین سازمان مقررات و قوانین در
 بهمن 12 و 11 ساعت 16

 بهمن 12 و 11 ساعت 16 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی )دوره مقدماتی( 24
 بهمن ساعت Excel-VBA 24 در مالی و آماری سازی مدل 25
 بهمن ساعت 24 هاداده تحلیل و تجاری هوش 26

27 
  MATLAB افزار نرم کاربرد

 دارایی سبد سازی بهینه و ریسک مدیریت در
 بهمن ساعت 27

 

http://irfinance.ir/education/list-of-courses-held/short-courses/685--95-bot-.html
http://irfinance.ir/component/content/article/30-workshops/684--95-.html
http://irfinance.ir/component/content/article/30-workshops/684--95-.html

