
  



 

 بسگصازی تازیخ شهاى هدت آهَششی دٍزُ عٌَاى *

1 
 گرازیسسهایِ ٍ هالی تحلیلگسی دٍزُ شاًصدّویي

 (1سطح) CFA آشهَى زٍیکسدآهادگی با 

151 
 ساعت

 آذز 31 اش شسٍع
 جوعِ ٍ پٌجشٌبِ زٍشّای

 ساعت 24 (اٍل گسٍُ) Excel افصاز ًسم اش استفادُ با هالی هدلساشی 2
 دی 7 الی 2

 21:31 الی 16:31 ساعت
 دی 7الی  5 ساعت 24 (هقدهاتی) ّاشسکت سْام ازششگرازی 3

4 
  تعْدات خصَص دز کازفسهایاى آًچِ

 (بیوِ قاًَى) بداًٌد باید اجتواعی تأهیي خدهات ٍ
 دی 7 ٍ 6 ساعت 16

 16 الی 8 ساعت/ دی 11 ٍ 9 ساعت 16 گرازی )گسٍُ اٍل(سسهایِ ّایطسح اقتصادی ازشیابی اصَل 5

 21:31 الی 16:31 ساعت/ دی14 الی 9 ساعت 24 (دٍم گسٍُ) Excel افصاز ًسم اش استفادُ با هالی هدلساشی 6

 16 الی 8 ساعت /دی13 الی 11 ساعت 24 گرازیسسهایِ ّایطسح ازشیابی دز COMFAR III افصاز ًسم کازبسد 7

 16 الی 8 ساعتدی/  16ٍ  14 ساعت 16 گرازی )گسٍُ دٍم(سسهایِ ّایطسح اقتصادی ازشیابی اصَل 8

9 
 MQL  تسیدز هتا ًَیسی بسًاهِ آهَششی دٍزُ

 (پیشسفتِ ٍ هقدهاتی)
 ساعت 48

 دٍشٌبِ ٍ شٌبِ زٍشّای/ دی18 اش شسٍع
 21:31 الی 16:31 ساعت

11 
  گرازی سسهایِ هدیسیت ٍ هالی دسیهٌْ
 خطسپریس گرازی سسهایِ ّای صٌدٍق دز

 ساعت 24
 بْوي 4دی الی  21

 16:31الی  8:31زٍشّای چْازشٌبِ/ ساعت 

 ساعت 24 (پیشسفتِ) ّاشسکت سْام ازششگرازی 11
 دی 24اش 

 21:31الی  17 ساعت/ شٌبِسِ ٍ یکشٌبِ زٍشّای

12 
 ( IFRsالوللی )گصازشگسی هالی بیيآشٌایی با استاًدازد 

 DipIFRs ACCAبا زٍیکسد آهادگی آشهَى هدزک 
 ساعت 41

 دی/ زٍشّای دٍشٌبِ ٍ چْازشٌبِ 18اش 
 21:31الی  16:31ساعت 

13 
 پیشسفتِ گرازی سسهایِ ٍ هالی تحلیلگسی دٍزُ اٍلیي

 (2سطح) CFA آشهَى آهادگی زٍیکسد با
141 
 ساعت

 هاُدی

14 
 ( FinTechّای هالی )ٌَلَضیآشٌایی با تک

 ٍ آیٌدُ کسب ٍ کاز آى دز ایساى
 هاُدی ساعت 8

 هاُدی ساعت 6 (BlockChain) یشًجیسُ بلَک 15

16 
  هستقین ّای هالیات قَاًیي جدید اصالحات با آشٌایی جاهع دٍزُ

 افصٍدُ ازشش بس هالیات قَاًیي ٍ
 بْوي 3 ٍ 2 ساعت 16

17 
 الوللبیي تجازت دز پسداخت هتداٍل ّایزٍش

 (LC) اسٌادی اعتبازات بس تاکید با
 بْوي 5ٍ  4 ساعت 16

18 
  پیواًکازی قسازدادّای با آشٌایی

 اجتواعی تأهیي ساشهاى هقسزات ٍ قَاًیي دز
 بْوي 12 ٍ 11 ساعت 16

 بْوي 12 ٍ 11 ساعت 16 تجصیِ ٍ تحلیل صَزتْای هالی )دٍزُ هقدهاتی( 19

 بْوي 16ٍ  15 ساعت 16 آى تیسیٍ هد BOT یبا قسازدادّا ییآشٌا  21

 بْوي 26ٍ  25 ساعت 16 هفاّین هالی بسای هدیساى غیسهالی 21

 بْوي ساعت VBA 24هدلساشی آهازی ٍ هالی دز اکسل  22

 بْوي ساعت 16 ّاَّش تجازی ٍ تحلیل دادُ 23

 بْوي ساعت 48 تحلیل تکٌیکال )هقدهاتی ٍ پیشسفتِ( 24

25 
  MATLABفصاز اکازبسد ًسم

 ساشی سبد دازاییدز هدیسیت زیسک ٍ بْیٌِ
 بْوي ساعت 24
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