کىذاکتًر بزوامٍ َای

َمایش ملی باوکذاری شزکتی
باريیکزد تأمیه مالی شزکتی
 12آرس  -1397هشکض ّوبیؾّبی ثیيالوللی صذا ٍ ػیوب
 8/00الی 8/30
 8/30الی 8/40
 8/40الی 8/50
 8/50الی 9/00
 9/00الی 9/10
 9/10الی 9/20
 9/20الی 9/40
 9/40الی 10/00
 10/00الی 10/20
 10/20الی 11/00
 11/00الی 11/20
 11/20الی 11/40
 11/40الی 12/00
 12/00الی 12/20
 12/20الی 14/00
 14/00الی 14/20
 14/20الی 14/40
 14/40الی 15/00
 15/00الی 15/20
 15/20الی 16/00
 16/00الی 17/20

***يريد ي پذیزش مُماوان َمایش***

تالٍت لشآى کشین ٍ پخؾ ػشٍد جوَْسی اػالهی ایشاى
هعشفی ثشًبهِ ّبی ّوبیؾ (هجشی ثشًبهِ)
آلبی دکتش ًیلی -خَؿبهذگَیی سئیغ داًـگبُ تْشاى
آلبی دکتش ػْشاثی -خَؿبهذگَیی سئیغ داًـکذُ هذیشیت داًـگبُ تْشاى
آلبی اػذی دثیش ّوبیؾ -اسائِ گضاسؽ دثیشخبًِ اجشایی ّوبیؾ
ػخٌشاًی آلبی دکتش دیَاًذسی -سئیغ پظٍّـکذُ پَلی ٍ ثبًکی ثبًک هشکضی ٍ سئیغ کل ّوبیؾ
هَضَع :ضشٍست تحَل دس هذل کؼت ٍ کبس ثبًکی کـَس ٍ تجییي ثبًکذاسی ؿشکتی
ػخٌشاًی آلبی دکتش لشثبًی -هعبٍى التصبدی ثبًک هشکضی
هَضَع :تـشیح ٍضعیت التصبدی ٍ ًظبم ثبًکی کـَس
ػخٌشاًی آلبی دکتش اثشاّیوی -عضَ ّیأت علوی داًـگبُ تْشاى ٍ فعبل ثخؾ خصَصی
هَضَع :هالحظبت ثبًکذاسی ؿشکتی اص ًگبُ ثخؾ خصَصی
***پذیزایی میان يعذٌ ي باسدیذ اس ومایشگاٌ***
ػخٌشاًی آلبی دکتش پَسهحوذی -هعبٍى التصبدی ٍ ّوبٌّگی ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کـَس
هَضَع :ثشسػی ٍ تـشیح اثش ثَدجِ دٍلتی ثش تأهیي هبلی ؿشکتی
ػخٌشاًی آلبی دکتش ؿبپَس هحوذی -سئیغ ػبصهبى ثَسع ٍ اٍساق ثْبداس
هَضَع :تأهیي هبلی ؿشکتی دس ثَسع اٍساق ثْبداس ٍ ساّکبسّبی ثبًکی ٍ ثَسػی
ػخٌشاًی آلبی دکتش ساعی -لبئن همبم ػبصهبى تبهیي اجتوبعی
هَضَع :ثبًکذاسی ؿشکتیًْ ،بدّبی هبلی ٍ ستجِثٌذی اعتجبسی
هعشفی پشٍطُ ٍ کتبة ًفیغ ًبم آٍساى ایشاى صهیي
*** وماس ،پذیزایی واَار ي باسدیذ اس ومایشگاٌ***
ػخٌشاًی آلبی دکتش خلیل اسجوٌذی -عضَ ّیأت هذیشُ ثبًک ػبهبى ٍ هذیشعبهل گشٍُ هبلی ػبهبى
هَضَع :تأثیش ػبختبس حبکویت ؿشکتی دس تأهیي هبلی
ػخٌشاًی آلبی دکتش عجذُ تجشیضی -عضَس ؿَسای عبلی ػبصهبى ثَسع ٍ اٍساق ثْبداس
هَضَع :هَلعیت اهشٍص ثبًکذاسی ؿشکتی دس ایشاى
ػخٌشاًی آلبی دکتش ًبطك -ثٌیبًگزاس ثٌیبد هؼئَلیت اجتوبعی داتَآکبدهی
هَضَع :اسصؽ آفشیٌی التصبدی ثب سٍیکشد کبسآفشیٌی اجتوبعی
اجشای گشٍُ هَػیمی آٍای دػتبى
***پذیزایی میان يعذٌ ي باسدیذ اس ومایشگاٌ***
پٌل چبلؾ ّب ٍ ساّکبسّبی تبهیي هبلی ؿشکتی دس ایشاى (سئیغ پٌل :آلبی دکتش عمیلی هذیشعبهل ثبًک خبٍسهیبًِ)
اعضبی پٌل :آلبی دکتش ػبسٍخبًی (عضَ ّیبت هذیشُ ٍ هعبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ اهَس ثیي الولل ثبًک ػیٌب) ،آلبی دکتش سضَی
(عضَ ّیأت هذیشُ ٍ هعبٍى اجشایی ػبصهبى ثَسع ٍ اٍساق ثْبداس) ،خبًن دکتش ثبلشی (هتخصص ٍ هـبٍس حَصُ ثبًکذاسی ؿشکتی )

 17/20الی 17/30

اختتامیٍ َمایش

کارگاٌَای آمًسشی
1

مًضًع
ثْیٌِػبصی پشتفَی ثیوِ ؿشکتی

سخىزان
آلبی دکتش احؼبًی

سمان
 11الی 12:30

محل
ػبلي ؿیخ هفیذ

2

هذیشیت سیؼک ثبصاس

آلبی هٌْذع ثبثتی

 14الی 15:30

ػبلي ؿیخ هفیذ

عاللوٌذاى ثِ ثجت ًبم ٍ حضَس دس کبسگبُ ّبی آهَصؿی هی تَاًٌذ ثِ کبًتش کبسگبّْب دس هحل الثی ػبلي هشاجعِ ًوبیٌذ.

