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تبرید:

33/ 03 / 04

پیَست :
شماره ثبت 94422:

-

حضَر هحتزم هدیزیت عبهل /هبلی اداری /حسببداری /آهَسش  /پطتیببًی /بَدجِ  /قزاردادّب

سمینار آموزشی حسابرسی داخلی و حسابرسی تقلب

و قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقاء سالمت اداری
( َمراٌ با آییه وامٍ َای مربًطٍ ي ريشُا ي شًاَذ َای آن )
( َمراٌ با پرسش ي پاسخ )
 42خرداد ماٌ َ – 3525تل مارلیک تُران -شريع بروامٍ  :ساعت  2صبح الی  39عصر
با حضًر (آقای علی حرفت پًیان  ،سرپرست اسبق حسابرسی سازمان حسابرسی ) :
،
مخاطبیه َمایش  :هدیزاى عبهل  ،اعضبء ّیئت هدیزُ  ،هدیزاى هبلی ،حسببزسی ،هسئَلیي ،هدیزاى کل ،هعبًٍیي ،هطـبٍراى ،هعبًٍیي ٍ هدیزاى هبلی  ٍ،اقتـصبدی،
حقَقی ،هدیزاى استزاتژیست ٍ کبرضٌـبسبى عبلی ببًک ّب ٍ هَسسبت هبلی ٍ اعتببری ،ضزکت ّبی کبرگشاری ٍ صٌدٍق ّبی هطتزک سزهبیِ گذاری،اسبتید داًطگبُ ّب ،
پژٍّطگزاى حسببداری ٍ داًطجَیبى ،ضزکت ّبی بیوِ  ،ضزکت ّبی تأهیي سزهبیِ ،ضزکت ّبی ًزم افشاری ٍ طزاحی سیستن ّبی هبلی  ،ضزکت ّبی پذیزفتِ ضدُ در
سبسهبى بَرس اٍراق بْبدار ٍ فزابَرس

محًرَای سمیىار :
 تقلب ٍ اضتببُ ٍ ٍیژگیْبی آًْب ،هسئَلیت هسیریت  ،هسئَلیت حسببرس

 تؼریف ٍ هفبّین حسببرسي زاذلي ،کٌترلْبی هَرز ًیبز

 فرآیٌسّبی تجبری ٍ ریسك  ،کٌترلْبی زاذلي ،ریسکْب ٍ کٌترلْبی في آٍری اطالػبت

حسببرسي زاذلي  ،اّویت زر حسببرسي زاذلي

 ریسکْبی تقلب ٍ کٌترل ّب ،آضٌبیي بب فرآیٌس ػولیبت

 حسببرسي زاذلي ٍ بررسي ّبی تحلیلي
 اّن ًکبت حسببرسي زاذلي ً،وًَِ گیری زر آزهَى ّبی کٌترلي
ً وًَِ گیری زر آزهَى ّبی هحتَی


ضٌبذت ٍاحس هَرز رسیسگي ٍ هحیط آى ( ضبهل کٌترلْبی زاذلي )

 صٌؼت قَاًیي  ،هقررات  ،هبّیت هَرز رسیسگي
 اّساف ٍ راّبرزّب  ،اًسازُ گیری ٍ بررسي ػولکرز
 برآٍرز ذطرّبی تحریف بب اّویت


 تقلببت هتساٍل زر حسببرسي ً -حَُ ػول حسببرس پس از کطف تقلب
 بررسي ارتببط تحریف ضٌبسبیي ضسُ بب تقلب
هَاًغ استقرار کٌترل ّبی زاذلي

 بررسي ارتببط هؼبهالت بب اضربظ ٍابستِ



رٍضْبی الزم زر ضرایط احتوبل ٍجَز تحریف ،تقلب ٍ اضتببُ بب اّویت ارزیببي

 تأثیرات هَارز هکطَفِ زر گسارش حسببرسي
 هسئَلیت حسببرس زر قببل تقلب ٍ اضتببُ بب اّویت هَضَع استبًسارز 240

 استبًسارزّبی حسببرسي ، 240استبًسارزّبی حسببرسي 315

 استبًسارزّبی حسببرسي هرتبط  ،هالحظبت حسببساری ٍ حسببرسي
 قَاًیي هببرزُ بب پَلطَیي ٍ ارتقبء سالهت ازاری
 ضَاّس حسببرسي زاذلي،رٍش ّبی حسببرسي زاذلي
 پرسص ٍ پبسد


مدارک مورد نیاز در سمینار  -1ارسبل هعزفی ًبهِ اس سبسهبى یب ضزکت هتبَ  - 2ارسبل فیص ببًکی بِ اسای ّز ًفز  2/000/000ریبل بِ ضوبرُ

حسب ً 0201220220001سز ببًك هلي ایراى بنام موسسه نوآوران دانش پویان افق (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی  ( ) .ثبت ًبم برای بیص از ً 5فر از
ارائِ ًوًَِ ّبیي از ضرایط ًطبى زٌّسُ احتوبل ٍجَز تقلب ٍ یب اضتببُ هستٌسسبزی

 %10ترفیف  ،بیص از ً 10فر هطوَل  %20ترفیف زر ضْریِ هي ببضس  ( ) .بب تَجِ بِ هحسٍزیت ظرفیت اٍلَیت ثبت ًبم بر اسبس فرم ثبت ًبم ٍ فیص ٍاریسی
هي ببضس ) .

حسابرسی داخلی و حسابرسی تقلب

 ٍ 99842762 ،99842766تلفکس99842766
ًطبًي زبیر ذبًِ  :تْراى – ذیبببى سپبُ جٌَبي –سِ راُ فررآببز – ذیبببى هطکي  -خ ًبطقي ( ذَرضیس )  -بي بست بْوي  -پالک ٍ – 1احس 2

کذ5001:
کلیِ دٍرُ ّب بصَرت درٍى سبسهبًی ٍ در هحل ضزکت هتقبضی قببل اجزا خَاّد بَد .

زبیر ّوبیص
بٌیبزیبى

