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هاي مالی به منظور کسب اطالعات الزم براي و تحلیل صورتهاي تجزیههاو روشاین درس آشـنا نمودن دانشـجویان با تکنیک  هدف کلی درس: 
مورد استفاده قرارگیرنده گذاري اسـت. تصـمیمات صـحیح به مقدار زیادي بسـتگی به اطالعاتی دارند که تصـمیم     اخذ تصـمیمات مالی و سـرمایه  

و آشنایی با میزان هاي مالیهاي مالی آنها اسـت، درك صـورت  ها صـورت که عمده اطالعات قابل دسـترس در مورد شـرکت  دهد. با توجه به اینمی
خاصی که اشهاي معتبري از وضـعیت آینده شـرکت داشـته باشند. این درس براي   بینیکند تا پیشگیرندگان کمک میمفید بودن آنها به تصـمیم 

گیرند، بسیار مفید خواهد بود.ها را به عهده میگذاري در اوراق بهادار و تامین منابع مالی شرکتهاي اعطاي وام و اعتبار، سرمایهبعدها مسئولیت
ي طالعات الزم براهاي مالی به منظور کسب او تحلیل صورتهاي تجزیههاو روش: با برگزاري این دوره دانشجویان با تکنیکتوصـیف کلی درس 

هاي مالی آنها است، ها صورتکه عمده اطالعات قابل دسترس در مورد شرکتگیرند. با توجه به اینگذاري را یاد میاخذ تصـمیمات مالی و سرمایه 
ته باشند.ت شرکت داشهاي معتبري از وضعیبینیکند تا پیشگیرندگان کمک میو آشنایی بامیزان مفیدبودن آنها به تصمیمهاي مالیدرك صورت
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