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 به نام خدا
نهیم.سنگ بنای توسعه را می ،دهیم تا قابلیت یابندها را آموزش میزمانی که انسان    

                   sts.seba.ir     030 – 48048تماس:   تلفن                   23افروز، پالک )عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصرنشانی:   

 00002888324شناسه ملی:    800266762872کد اقتصادی:    0100808100کد پستی:       47847782نمابر :        302: آقای جلیلی، داخلی کارشناس مسئول

 

 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 )مقدماتی(اصول و مفاهیم مالی و حسابداری 
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 ساعت 30 مدت:

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، 23افروز، پالک از بهشتی، کوچه دلتهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر  محل:

 سایت مالی سنتروبگذار بنیان و گران خبره مالی آریاعامل موسسه تحلیلمدیر؛ حسین آباقیآقای جناب  مدرس:

 ؛ها و موسساتشرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی همچنین سایر مدیران و کارشناسان شرکت :دوره مخاطبان

 یادگیری حسابداریمندان به تمامی عالقه 

 باشد*کنندگان مینام*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنفر 30 ظرفیت دوره:

 ریال 000080،8،   معادل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر شهریه آزاد:

 ریال 001،208،2با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 06/01/74 شنبهچهارتا  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irکانون به نشانی  از طریق سامانه آموزش نامتکمیل ثبت نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دورهشرکتبه  دوره پایان در :مدرک

 

 :معرفی دوره

رویدادهای مالی به زبان بدهکار و  های مالی است. فن ثبتسازی و ارائه گزارشحسابداری زبان تجارت است. فن خالصه     

این دوره با متد جدید های کسب و کار است. بستانکار و تبدیل آن به زبان ساده است. آموزش حسابداری جزئی از مهارت

 آموزشی ویژه تمام افرادی است که تصمیم به یادگیری حسابداری دارند.

 های دورهسرفصل

یزهدستی و مکانصورت هچرخه عملیات حسابداری ب 1  بستن حسابها و تعدیالت پایان سال 6 

 تهیه گزارشات مالی 7 حسابداری واحدهای خدماتی 2

، ترازنامه و سود و زیانتراز آزمایشی 8 اصول و مفاهیم حسابداری 3  

های داخلی در حسابداریکنترل 9 کارآموزی حسابداری بصورت آنالین 4  

 یافت و پرداخت در مالیرفروش و دثبت رویدادهای خریدو 5

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 07/01/74 شنبه 1
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 36/01/74 شنبه 2

 34/01/74 شنبهدو 3

 03/06/74 شنبه 4

 08/06/74 شنبهدو 5

 07/06/74 شنبه 6

 00/06/74 دوشنبه 7
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