
ی 3- اصول اولیه و مفاهیم حسابداری در انواع شرکتها به همراه استاندراد های حسابدار 20- کاربرد اکسل در امور مالی   0

پسوردگذاری بر روی فایل اکسلارائه صورت های مالی - 1استاندارد 

محاسبه وام و هزینه بهره ـ صورت جریان های نقدی2استاندارد 

Conditional Formattingقالب بندی شرطی  ـ درآمد عملیاتی3استاندارد 

کار با فرمول های پیچیده محاسباتی– معرفی عملگرهای ارجاع  ـ موجودی کاال8ستاندارد 

.کار با برخی از توابع پرکاربرد ریاضیاتی، ارجاعی، تاریخ و زمان، منطقی، متنی، مالی، پایگاه داده و غیرهحسابداری پیمانهای بلند مدت  - 9استاندارد 

(Nested)استفاده از توابع تودرتو – ترکیب توابع با فرمول ها  ـ داراییهای ثابت11استاندارد 

نالیز و تجزیه و تحلیل داده ها  ـ داراییهای نامشهود17استاندارد  What if Analysisکار با ابزارهای آ

 برای تخمین شرایط مالی آیندهScenariosتجزیه و تحلیل سناریو عمومی- کلیات و مفاهیم حسابداری 

 برای تخمین اهداف مالی آیندهGoal Seekاستفاده از ابزار عمومی- تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی 

Validationاعتبارسنجی عمومی- بسط معادله حسابداری 

Consolidateمنسجم سازی و یکی کردن اطالعات با عمومی- تکمیل چرخه حسابداری  

سیستم حقوق و دستمزدپیمانکاری- خدماتی - تولیدی - عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی 

(case study)تهیه نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنلچیست ؟ (حسابداری بهای تمام شده )حسابدرای صنعتی 

تهیه صورت های مالی، تهیه ترازنامه، تهیه صورت سود و زیانطبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی 

PivotChart و Pivot Tableجداول و نمودارهای محوری هزینه های غیر مستقیم یا سربار ساخت 

محاسبه بهای تمام شده در  اکسلطبقه بندی هزینه ها با توجه به حجم تولید 

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسلمرکز هزینه چیست ؟ 

20- قانون مالیات اجزا و عوامل حسابداری صنعتی چیست ؟
مفاهیم و تعاریف مالیاتیوظایف حسابداری صنعتی چیست ؟ 

حق تمبر سرمایه شرکت، درآمد مشمول مالیات شرکتهاروش های حسابداری صنعتی چیست ؟

نحوه نگهداری و تحریر دفاتر بر اساس آیین نامه تحریر دفاترضایعات  چیست و انواع آن کدام است ؟ 

هزینه های قابل قبول مالیاتی و استهالکانواع گزارش در واحد های تولیدی

معافیت های مالیاتیحسابدرای پیمانکاری چیست ؟ 

مالیات دوره انحاللحسابداری پیمانکاری چطور انجام می شود ؟

مالیات بر درآمد حقوقشرکت پیمانکاری چیست ؟

 قانون مالیاتهای مستقیم،219 و 218 – 181آیین نامه های موضوع مواد مبانی حقوق قراردادها 

مالیات بر ارزش افزودهپیمانکار های خارجی 

داوری مالیاتمدیریت هزینه ها 

3 - (قانون کار ، تامین اجتماعی ، تجارت  )سایر قوانین قوانین کار و تامین اجتماعی در حسابداری پیمانکاری  0

(کارگر ـ کارفرما ـ کارگاه)تعریف مفاهیم اساسی در قانون کار و کارکرد هریک از تعاریف ارکان اصلی حسابداری پیمانکاری 

(موقت ـ دایم ـ مزد ساعتی ـ معین ـ کارمزد ساعتی و کارمزدی)قراردادکار و انواع آن روش های شناسایی در آمد در واحد های پیمانکاری

(ماموریت ـ اضافه کار ـ شبکاری ـ مرخصی ها ـ کارهای سخت و زیان آور)مسائل مربوط به قراردادهای کار انواع گزارش در واحد های پیمانکاری 

3 -(شرکت های تولیدی ، پیمانکاری ،  خدماتی و بازرگانی  )نرم افزار سپیدار   حل و فصل اختالفات ناشی از قراردادکار0

حقوق و دستمزد و جایگاه آن در قراردادکارآموزش عملیات استقرار 

تعریف حقوق تامین اجتماعی، شرکای اجتماعی و جایگاه آنها در روابط سه گانه(سیستم های شرکت و تنظیمات )آموزش عمومی سپیدار 

ساختار و منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی ،(عمومی)فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم حسابداری 

(بازرسی کارگاهی ـ حسابرسی از دفاتر قانونی و موارد تشخیص مستقل سازمان)ضمانت اجرای منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی (عمومی)فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم دریافت و پرداخت 

حل و فصل اختالفات بین کارفرمایان و سازمان(بازرگانی ، تولیدی)فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم تامین کنندگان و انبار 

تعریف تاجر و معامالت تجاری(بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی  )فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم مشتریان و فروش 

 امتیازات و تکالیف تاجر(عمومی )فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم حقوق  و دستمزد 

عناصر الزامی برای تاسیس شرکتهای تجاری(عمومی)فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم دارایی ثابت 

(مجامع، مدیران، بازرسان)ارکان شرکتهای تجاری (تولیدی)فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم سفارش تولید محصول 

تعریف مجامع ، انواع و وظایف آنها (پیمانکاری  )فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم پیمانکاری 

مدیران و بازرسان در شرکتها و ماهیت وظایف ایشانعملیات بستن حسابها 

مبانی اولیه انعقاد قراردادعملیات کانورت اطالعات 

دوره کارشناسی حسابداری

https://education.systemgroup.net/classes/?category=onlinecourses

