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دوره جامع حسابداری



آموزش قدم به قدم

از اولین مرحله ثبت شرکت ها تا

آخرین مرحله بستن حساب ها و تحریر و

تحویل دفاتر



کاربردیحسابداری .1

دستمزدحقوق و .2

حسابداریکاربرد اکسل در .3

پیشرفته با نرم افزارحسابداری .4

حسابداری مالیاتی.5

سرفصل های دوره 



حسابداری کاربردی

و میثاق های حسابداریاصول 0
مفاهیم و اصطالحات حسابداری آموزش 0
معادله حسابداریکاربرد 0
رویدادهای مالی و ثبت سندتحلیل 0
.انواع حساب ها و ماهیت آن هاشناخت 0
.با تعریف کدینگآشنایی 0
.ثابت و نامشهوددارایی 0
واحدهای خدماتی و بازرگانیحسابداری 0
حساب های موقت و تهیه گزارش ها و صورت های مالی بستن 0

اساسی
(و زیان، صورتحساب سرمایه، ترازنامهسود )0
.بهای تمام شده کاالی فروش رفتهمحاسبه 0
. حسابداری موجودی کاال و روش های ارزیابی آنانجام 0
.گردانتنخواه 0
و تراز اختتامی و تراز افتتاحی در حسابداری اداری و کاربرگ 0

.دائمی
.با دفاتر روزنامه، کل، معین، چکآشنایی 0
.دریافتی، پرداختیاسناد 0



حقوق و دستمزد 

اجتماعیتأمینوکارقوانینشناخت•
کارقراردادتنظیم•
.دستمزدوحقوقمحاسباتانجامنحو•
.دستمزدوحقوقمعافیت های•
کاراوقاتکارتنوبت کاری،شب کاری،،اضافه کاری•
افزارنرمبادستمزدوحقوقمحاسباتانجام•
بیمهومالیاتمرخصی،سنوات،عیدی،•
وبیمهاطالعاتارسالواجتماعیتأمیننرم افزارباکار•

سازمان هابهحقوقمالیات



فرمول نحوه 

نویسی 

شناخت توابع 

کاربردی در 

حسابداری
طراحی 

داشبورد در 

اکسل

ساخت 

گزارش های 

حرفه ای

.صدور فاکتور، تنظیم جداول حسابداری، فرم حقوق و دستمزد

کاربرد اکسل در حسابداری



حسابداری پیشرفته همراه با نرم افزار .4

وجوه نقد و بانک
.صورت های مغایرت

دارایی ها
خروج دارایی های ثابت

حذف حسابداری دریافتنی
بدهی ها

وام ها
ذخیره ها

(ذخیره مالیات)اوراق بهادار 
محاسبه استهالک

تجدید ارزیابی دارایی ها
سرمایه گذاری

(نرم افزار)حسابداری مکانیزه 
کدینگ حساب

کدینگ کاال
.صدور اسناد حسابداری

حسابداری خرید و فروش در نرم افزار در سیستم ادواری 
ودائمی



پردرآمدترین حوزه حسابداری

دارای بازار کار فوق العاده به دلیل 

قوانین مالیاتی جدید برای اشخاص 

حقیقی و حقوقی

کاربردی و مهارتی

حسابداری مالیاتی



حسابداری مالیاتی 

مالیات بر درآمدمحاسبه 0
و تنظیم اظهارنامه عملکرد مالیاتی تهیه 0

با رعایت نکات حساس قانونی
ثبت و ارسال گزارش سه ماه نحوه 0

ارزش افزوده و معامالت فصلی
، جرائم و معافیت های مالیاتیقوانین0
.به مالیات حقوق و دستمزداشاره 0
تحریر دفاتر قانونیآشنایی 0



مدرک معتبر از وزارت علوم تحقیقات فناوری



معرفی به کار دانش پذیران برتر

معرفی از طریق اساتید 
فعال در بازار کار

معرفی از طریق درخواست 
شرکت ها

معرفی از طریق کلیه 
کاریابی های سطح شهر



موسسه دانش پژوهان( / باغ زرشک)12کوچه شماره / چهارباغ باال 



THANK YOU !


