برنامــه زمان بندی "دومین سمینار آموزشی مدیریت مالی و حسابداری"
چهارشنبه  – 1397/10/12 -دانشگاه الزهرا – مرکز همایش های بین المللی
تهران-خیابان شیخ بهایی شمالی(شمال به جنوب)-ابتدای میدان شیخ بهایی-خیابان دانشگاه الزهرا-درب شرقی دانشگاه الزهرا-مرکز همایش های دانشگاه الزهرا

مدت (دقیقه)

شروع

پایان

عنوان برنامه
پذیرش شرکت کنندگان-توزیع کارت های ورودی طبق کد پیگیری ثبت نام

45

08:05

08:50

تالوت آیاتی از کالم اله مجید-خوش آمدگویی و مرور برنامه زمان بندی

10

08:50

09:00

85

09:00

10:25

**آقای دکتر امیر تجریشی:

(مدیریت پرسش و پاسخ

tajrishi@gmail.com

با سخنران می باشد)

دارای دکترای مدیریت مالی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
ارائه :انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه ایران

پذیرایی صبح

** آقای دکتر محمدمهدی سماواتی:
mahdi.samavaty@gmail.com

25

10:25

10:50

110

10:50

12:40

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

دارای دکترای حقوق مالی
مشاور بودجه ریزی و ریسک
ارائه :استراتژی های مالی عبور از بحران

اقامه نماز-پذیرایی ظهر

**آقای بیژن سلطانی:

50

12:40

13:30

120

13:30

15:30

(مدیریت پرسش و پاسخ

bijan_soltani46@yahoo.com

با سخنران می باشد)

دارای فوق لیسانس اقتصاد
دارای  35سال فعالیت اجرایی به عنوان مدیر مالی
ارائه :حسابداری مدیریت و اهمیت جایگاه آن در مدیریت نوین

*سالن پذیرایی صبح و پذیرایی ظهر ،البی مشترک سالن های برگزاری دوره ها می باشد.
*جهت اقامه نماز ،می توانید به مسجد دانشگاه (باالی پله های ورودی مرکز همایش ها  50متر به سمت راست) مراجعه نمائید.
*در صورت سوال از سخنران در سالن ،می توانید سواالت خود را در برگه تعبیه شده در پک اهدایی یادداشت نموده تحویل نمایندگان
دبیرخانه دهید .در صورت عدم پاسخ سوال شما در زمان ارائه سخنران به دلیل اتمام وقت ،می توانید پس از پایان ارائه ،به سخنران مراجعه یا با
ایمیلی که در برنامه زمان بندی اعالم شده ،در تماس باشید.
*جهت دریافت آخرین نسخه مقاالت همچنین فایل صوتی دوره ،عدد  1را به شماره همراه  09121759599ارسال نمائید تا لینک کانال اطالع
رسانی برایتان ارسال گردد)@AZMAPARSIAN( .
*پک های اهدایی یک شکل هستند .لطفاً از گذاشتن لوازم شخصی در آن خودداری نمائید.
*لطفاً پیش از ترک سالن ،زیر کارت ورودی و همچنین فرم ارزیابی خود را تکمیل نموده ،به امضا رسانده و به دبیرخانه مستقر در محل برگزاری
تحویل دهید.

تلفن88880693-94 :
برگزار کننده :مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان

www.AZMAPARSIAN.com

