
 
 
 
 

 

حداکثر یک هفته پس از ها(  پاورپوینتاسالیدها ) الکترونیکی ها و میزگرد، و فایل ارائه مقاالت، سخنرانی های ها، فیلم عکس گزارش کامل همایش،
 .گرفتخواهد مندان قرار  در دسترس همه عالقه www.iica.ir/39thبرگزاری همایش بر روی وبگاه انجمن حسابداران خبره ایران به نشانی 

  

 پذیرش و افتتاحیه                                                                                            الف(

 13:30 – 14:00 - - کنندگانپذیرش شرکت -

 14:00 – 14:10 - - تالوت قرآن مجید و نواختن سرود ملّی 1

 اله صادقیان رحمت سخنرانی آغازین 2
حسـابداران  منـانج عالی ورایـش رئیس

 خبــره ایران، رئیس کارگروه همایش
14:20 – 14:10 

 14:20 – 14:30 دبیر علمی همایش سیدمحمّد باقرآبادی گزارش دبیر علمی 3

 عبدالناصر همّتی سخنرانی افتتاحیه 4
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران و رئیس شورای عالی بیمه
15:00 – 14:30 

 

 

 نشست اول:                                                                                                    ب(

5 
 مقاله اول:

های بیمه  شرکت مالی هایصورت اهمیت با اقالم
 IFRS بر مبنای

 پِی حمید دیانت
مدیر مجامع و مالکیت سهام هلدینگ 

 شیمی تامینگذاری نفت، گاز و پترو سرمایه
15:25 – 15:00 

6 

 مقاله دوم:
 ذخیره و طبیعی خطرات و تکمیلی فنی ذخیره

 چالش و بیمه های شرکت در بیمه حق برگشت
 IFRS سازی پیاده

  باقرآبادی سیدمحمّد
 فنی مدیرحسابدار رسمی، حسابدار مستقل، 

 حسابرسی موسسه
15:50 – 15:25 

7 
 مقاله سوم:

 15:50 – 16:15  ما بیمه شرکت اجرایی معاون مجید بِنویدی های بیمه در شرکت IFRS17بررسی ابعاد اجرای 

8 
 مقاله چهارم:

 هایشرکت پرتفوی طبق امالک در گذاری سرمایه
 بیمه

 16:15 – 16:40 حسابدار رسمی، مدیر فنّی موسسه حسابرسی محجوب دانیال

9 
 کارگاه اول:

 تهیه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره  ابراهیم نوروزبیگی

(PACT) 17:30 – 16:40 

 فضای نمایشگاهیپذیرایی و بازدید از 

 

 18:00 – 17:30 

  نشست دوم:                                                                                                   (پ

10 
 مقاله پنجم:

 هایشرکت مالی هایداراییگزارشگری مالی 
 IFRSبر مبنای  بیمه

 18:00 – 18:25 صادرات سپهر مالی گروهمدیر مالی  شاهین کُرزِبُر

11 
 مقاله ششم:

های  های شرکت ها و فرصت عدم اطمینان، چالش
 IFRSسازی  بیمه در پیاده

 حمید اسدزاده
حسابدار رسمی، مدیر حسابرسی داخلی 

 مس ایرانشرکت ملّی 
18:50 – 18:25 

12 
 دوم:کارگاه 

 IFRSها بر مبنای  های مالی شرکت تهیه صورت
حسابدار رسمی، عضو شورای عالی و کارگروه  احمدی منصور شمس

همایش انجمن حسابداران خبره ایران، 
 مدیرعامل موسسه حسابرسی

19:30 – 18:50 

 19:30 – 20:30  پذیرایی شام

  


