
دوره کاربردی ورود به حرفه  
حســابدار حرفه ای

کاری مشترک از انجمن حسابداران خبره ایران 
و   مـرکز آمـوزش تحقیقـات صنعتـی ایـران

1.800.000 تومان هزینه ثبت نام:   
جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید:

نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان

126 ساعت آمـوزش حرفه ای در قالب آنالین 
در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه

l m s h e s a b d a r i . i r  

دوره دوم

دوره دوم

دوره دوم
یا از طریق واتس اپ با شماره 0۹۲۲۹۹۳۶۴۷0  



نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان

کاری مشترک از انجمن حسابداران خبره ایران  و   مـرکز آمـوزش تحقیقـات صنعتـی ایـران

-  استاندارد شماره 1 و آموزش کاربردی تهیه صورت های مالی
-استاندارد شماره 34 و آموزش کاربردی نحوه تجدید ارائه کردن  

صورت های مالی

نحوۀ تهیه صورت های مالی

دوره کاربردی ورود به حرفه  
حســابدار حرفه ای

مزدک کاظم زاده

رضا طیبی
- استاندارد حسابداری شماره 2 و آموزش کاربردی تهیه صورت 

جریان های نقدی

دوره دوم

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نــام 
مراجعــه کنـید  lmshesabdari.ir به سایت   
۰۹۲۲۹۹۳۶۴۷۰    در تماس باشید.  یا از طریق واتس اپ با شمار  ه              



نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان دوره کاربردی ورود به حرفه  

استانداردهای حسابداریحســابدار حرفه ای

عبداله آزادرضا طیبی

محمود آل حبیب

استاندارد حسابداری شماره 3 نحوه 
شناسایی درآمد و مباحث مالیاتی 

کاربردی آن
- استاندارد حسابداری شماره 9 آموزش 

نحوه حسابداری پیمان های بلند مدت
- استاندارد حسابداری شماره 15 نحوه 

حسابداری سرمایه گذاری ها
- استاندارد حسابداری شماره 16 نحوه 

تسعیر ارز و آثار مالیاتی آن

- استاندارد حسابداری شماره 8  
آموزش حسابداری موجودی ها، 

بهای تمام شده و نحوه انجام 
انبارگردانی در شرکت ها

علیرضا آقایی قهی
-استاندارد حسابداری شماره 11 

نحوه حسابداری دارایی های ثابت 
مشهود و روش تجدید ارزیابی و 

آثار مالیاتی آن
- استاندارد حسابداری شماره 13 

نحوه شناسایی مخرج تامین مالی 
در بهای تمام شده دارایی ها

- استاندارد حسابداری شماره 22  
نحوه گزارش صورت های مالی میان 

دوره ای

دوره دوم

کاری مشترک از انجمن حسابداران خبره ایران  و   مـرکز آمـوزش تحقیقـات صنعتـی ایـران

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نــام 
مراجعــه کنـید  lmshesabdari.ir به سایت   
۰۹۲۲۹۹۳۶۴۷۰    در تماس باشید.  یا از طریق واتس اپ با شمار  ه              



نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان دوره کاربردی ورود به حرفه  

استانداردهای حسابداریحســابدار حرفه ای

علی هدایتی

الهام حمیدی

- استاندارد حسابداری شماره 
17 نحوه شناسایی دارایی های 

نامشهود خریداری شده و ایجاد 
شده در واحدهای تجاری

- استاندار حسابداری شماره 35 
مالیات بر درآمد و نحوه شناسایی 

مالیات انتقالی

- استاندارد حسابداری شماره 28 
حسابداری شرکت های بیمه ای

-استاندارد حسابداری شماره 4 
آموزش نحوه شناسایی دارایی های 

احتمالی و بدهی های احتمالی و ذخایر
- استاندارد حسابداری شماره 36 و 

37 ابزارهای مالی ، ارائه و افشا
- استاندارد حسابداری شماره 43 
درآمد قرارداد حاصل از مشتریان

-استاندارد حسابداری شماره 
10 نحوه شناسایی کمک های 

بالعوض دریافتی

- بررسی استانداردهای مرتبط 
با تلفیق

فریبا نوروزی

سیدمحمد باقرآبادی

حسن اسماعیلی

دوره دوم

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نــام 
مراجعــه کنـید  lmshesabdari.ir به سایت   
۰۹۲۲۹۹۳۶۴۷۰    در تماس باشید.  یا از طریق واتس اپ با شمار  ه              



نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان

نکات مهم گزارش حسابرسی
دوره کاربردی ورود به حرفه  

حســابدار حرفه ای

-آشنایی با گزارش حسابرس

عبداله آزاد

دوره دوم

کاری مشترک از انجمن حسابداران خبره ایران  و   مـرکز آمـوزش تحقیقـات صنعتـی ایـران

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نــام 
مراجعــه کنـید  lmshesabdari.ir به سایت   
۰۹۲۲۹۹۳۶۴۷۰    در تماس باشید.  یا از طریق واتس اپ با شمار  ه              



نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان

قوانین و مقررات مالیاتی
دوره کاربردی ورود به حرفه  

حســابدار حرفه ای

-آشنایی با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
-نحوه تهیه، تکمیل و ارسال گزارش اظهارنامه ارزش افزوده

-نحوه تهیه، تکمیل و ارسال گزارش های فصلی خرید و فروش
- نحوه تهیه، تکمیل و ارسال اظهار نامه مالیاتی

کتایون تفرشی

محمد قبول
-مروری بر قوانین کاربردی مالیاتی در خصوص مالیات شرکت ها 

دوره دوم

کاری مشترک از انجمن حسابداران خبره ایران  و   مـرکز آمـوزش تحقیقـات صنعتـی ایـران

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نــام 
مراجعــه کنـید  lmshesabdari.ir به سایت   
۰۹۲۲۹۹۳۶۴۷۰    در تماس باشید.  یا از طریق واتس اپ با شمار  ه              



نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان

سایر قوانین و مقررات مالی

دوره کاربردی ورود به حرفه  
حســابدار حرفه ای

-آشنایی با وظایف حسابداران در 
خصوص قانون مبارزه با پولشویی

-آشنایی با وظایف هیات مدیره در قانون تجارت
- آشنایی با الزامات برگزاری مجامع عمومی در 
شرکت های سهامی طبق قانون تجارت

-آشنایی با قوانین بورس و اوراق بهادار در خصوص 
الزامات افشای شرکت های بورسی

-آشنایی با مقررات سازمان بورس در خصوص 
حاکمیت شرکتی

کاظم وادی زاده

احسان شمس

فاطمه دادبه

دوره دوم

کاری مشترک از انجمن حسابداران خبره ایران  و   
مـرکز آمـوزش تحقیقـات صنعتـی ایـران

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نــام 
مراجعــه کنـید  lmshesabdari.ir به سایت   
۰۹۲۲۹۹۳۶۴۷۰    در تماس باشید.  یا از طریق واتس اپ با شمار  ه              



نجمن حسابداران خبره اریان
ا رمزک آموزش و تحقیقات صنعتی اریان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
دوره کاربردی ورود به حرفه  

حســابدار حرفه ای

-تجزیه و تحلیل صورت های مالی

امیر ابراهیم زاده

دوره دوم

کاری مشترک از انجمن حسابداران خبره ایران  و   مـرکز آمـوزش تحقیقـات صنعتـی ایـران

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نــام 
مراجعــه کنـید  lmshesabdari.ir به سایت   
۰۹۲۲۹۹۳۶۴۷۰    در تماس باشید.  یا از طریق واتس اپ با شمار  ه              


