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 سالگرد تاسيس اوجمه حسابداري ايران دوازدهميه

 اوجمه حسابداري ايران االوهـس همايش دوازدهميه

 الـيسـالمت و اوضـباط مابداري، ـحس

 مركس همايش هاي بيه المللي صدا و سيما

 4031آذر  03
 

 

ساالرشد يسيد   ينميهَفتاد ي مصادف تا )س آر 30سيص دس َمايص ساالوة خًد سا  دياصدَميه ،اوجمه حساتذاسي ايشان

ٍ  . مای مىاذ  تشگضاس دس ساله اصلی مشمض َمايص َاي تايه المللی صذا ي سيما ( حساتذاسي مذسن تٍ ايشان        تاذيه يسايل

 َماايص اص مليٍ استادان، مذيشان، متخصصان، صاحثىظشان، پژيَطرشان ي ماسضىاسان جُت اسائٍ مقالٍ ي يا حضاًس دس  

 .مل می آيذدعًت تٍ ع

 :صَمايمحًسَاي اصلی 
 

 مالی اوضثاط ي سالمت دس حساتشسان ي حساتذاسان وقص .1

 سالمت ي اوضثاط مالیوقص اسگان َاي حساتذاسي دس  .2

 سالمت ي اوضثاط مالیدس   َاي  وظااستی اناوقص اسگ .3

 سالمت ي اوضثاط مالیَاي تااصسسای دس وقص اسگان  .4

 اوضثاط مالی ي سالمتدس  تًسس - ٍايشمس  ص تاصاساوق .5

 سالمت ي اوضثاط مالیُاادَااي مالای دس اص واوق .6

 سالمت ي اوضثاط مالی آمًصشدس  َا داوطاراٌ صاوق .7

 ثاط مالیضٍ دس سالمت ي اواائياًٌ قضاوقص ق .8 

 دس سالمت ي اوضثاط مالی ٍاىىاًٌ مقاق وقص .9

 ٍ دس سالمت ي اوضثاط مالیاشياًٌ مجاوقص ق .10

 حسااتذاسانقضاائيٍ، مقىىاٍ، مجاشيٍ ي  قًٌ .11

 وقاص تاوال َا دس مثااسصٌ تاا پاًلاطاًيای .12

 مالی ي اوضثاطسالمت دس  ساصمان مالياتیوقص  .13

 محًس اصلی َماايص  سايش ماًاسد مشتثاظ تا .14

  خالصٍ مقالٍ سا دس صًست تمايل تٍ اسائٍ مقالٍ خًاَطمىذ است

 .فشمائيذاسسال  َمايصتٍ دتيشخاوٍ  30/08/1394 تا تاسيخ A4صفحٍ  2حذامثش دس
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 دوازدهميه سالگرد تاسيس اوجمه حسابداري ايران

 اوجمه حسابداري ايران سـاالوه دوازدهميه همايش

 سـالمت و اوضـباط مالـيحسـابداري، 

 مركس همايش هاي بيه المللي صدا و سيما 

 4031آذر  03
 حق ثثت وام

 تاسيخ تا  مثلغ ضشمت مىىذگان سديف

 31/6 سيال 1.800.000 ي ماسضىاسان مذيشان 1

2 
 خثشٌ، نحساتذاسا اوجمهاعضاء  سسمی، جامعة حساتذاسان اعضاءداوطراٌ،  اعضاء َيات علمی

 مطاًساتی اًس ريحساه اماصياه متخصااء اوجمااعضاعضاء اوجمه حساتشسای ايشان ي 
 31/6 سيال 1.500.000

 31/6 سيال 1.200.000 سي ايشاناوجمه حساتذا اعضاء 3

 31/6 سيال 900.000 (وفش 50حذامثش )داوطجًيان ديسٌ دمتشي  4

 
 

 ثثت وام فشم
 

 :تحصيلی  مذسك                                      :           ي وام خاوًادگی  وام
 :                                           ت اسم ماس ي محل

   : راساديسو                                        :تلفه َمشاٌ                                                  :اس ام لحام هاتلف
         4             3              2             1           : سديفتٍ حق ثثت وام  مشتًط
 :مذپستی                                                                                                          : دقيق پستی  وطاوی

 

 :تٍ وام اوجمه حساتذاسي ايشان  0105747654006  سيثا تاول ملی ضماسٌفيص ياسيضي تٍ حساب  مطخصات
 

 :پشداختی مثلغ                              :            پشداخت تاسيخ         :                        فيص ضماسٌ:                              ضعثٍ
 َمايصَذاياي  مقاالت، مجمًعٍ چنيذٌ ،، پزيشائی، واَاسي ضيافت عصش َمايصثثت وام ضامل حضًس دس  حق 

 .می تاضذ َمايصحضًس دس ضشمت ي ي َمچىيه گًاَی 

 ي يا تاا پسات سفاسضای تاٍ      ديسوراس عشيقسا اص  ص ياسيضيفياست سيوًضت فشم ثثت وام تعاليٌ  خًاَطمىذ

  .وماييذاسسال  َمايصدتيشخاوٍ 

 ٍي  44844705 َماايص يشخاوٍ اتا دت فاًُالغ ،دسياافت وناشديذ 20/09/94تا سا  َمايصماست دعًت تٍ  چىاوچ

 .تماس حاصل فشمائيذ 44844975
 84ة خطنطًيی، ساختمان جىت آتاد ضمالی، تاالي ويايص، گلستان ضشقی، جىتُشان، 
 1477917343پستی    مذ                                      44844705 – 44844975: تلفنس

 


