انجمن حسابرسان داخلی ایران برگزار می کند:

سمینار همنوایی بین پایداری کسب و کار ،راهبری و واحد حسابرسی داخلی
سخنران :پروفسور ذبیح اهلل رضایی
استاد حسابداری دانشگاه ممفیس آمریکا
ایشان بیش از  8کتاب و  022مقاله در حوزه حسابداری و حسابرسی منتشر نموده اند و به مدت دو سال عضو گروه مشاوره
 PCAOBبوده اند .همچنین دارای گواهینامه های حرفه ای ذیل هستند:
)Certified Public Accountant (CPA
)Certified Fraud Examiner (CFE
)Certified Management Accountant (CMA
)Certified Internal Auditor (CIA
)Certified Government Financial Manager (CGFM







)Certified Sarbanes-Oxley Professional (CSOXP
)Certified Corporate Governance Professional (CGOVP
)Certified Governance Risk Compliance Professional (CGRCP
)Chartered Global Management Accountant (CGMA
)Certified Risk Management Assurance (CRMA

محتوای دوره




جایگاه حسابرسان داخلی



حاکمیت شرکتی و حسابرسان داخلی



نقش حسابرسان داخلی در فرآیند گزارشگری مالی

نقش حسابرسان داخلی در پیشگیری ،کشف و

 5امتیاز احم

اصالح تقلب


نقش حسابرسان داخلی در پایداری کسب و کار

آموزشی

زمان و مکان برگزاری:
سه شنبه هشتم خرداد ماه  ،7931ساعت  71تا  02همراه با صرف افطار

شهرک غرب ،بلوار شهید فرحزادی ،خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی )،
پالک  ،1انستیتوی تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ،درب شمالی

ثبت نام و شهریه سمینار:
شماره کارت۴72۶-9913-2198-7323 :

شهریه سمینار 7٫122٫222 :ریال


 72درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران ،جامعه حسابداران
رسمی و انجمن حسابداران خبره



 72درصد تخفیف ثبت نام گروهی ( 1نفر به باال)



 71درصد تخفیف ثبت نام گروهی اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران ،جامعه



بانک ملت به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران
شماره حساب  100۴31۴920بانک ملت
به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران

حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ( 1نفر به باال)

شناسه واریز 720793۴292812 :

 1درصد تخفیف همکار /دانشجویی

(ثبت شناسه واریز در زمان واریز وجه الزامی است).

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با انجمن حسابرسان داخلی ایران تماس حاصل نمایید.
شماره تماس دفتر انجمن  ۲۲۸ ۳۸ ۱۵۷ :و  ۲۲۷ ۹۴ ۳۸۸و ۲۲۷ ۹۴۴ ۳۵







