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 ساعت 38 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک تهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دل محل:

 مدرس دانشگاه؛ رضاییدکتر محمود آقای  مدرس:

و حسابرسی، کارکنان واحدهای مالی، حسابداری و حسابرسی  های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداریکلیه دانشجویان رشته :دوره مخاطبان

 حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی و مشاوران مالی و اقتصادی  ،  و موسسات  در شرکتها

 باشد*کنندگان مینامدوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت*برگزاری نفر؛  30 ظرفیت دوره:

 باشد*تاپ الزامی می*با توجه به محتوای دوره به همراه داشتن لپ

 ریال  000080،1،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال 000840،2،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 06/00/74شنبه یک تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

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

 

است. این نرم افزار به دلیلل داتل ن یطی لی    ترین نرم افزار کمکی در حسابداری از بین نرم افزارهای آفیس، اکسل قدرتمندترین و کاربردی           

توانلد یلورد اسل فاده قلرار ،یلرد، در ت یله       های تخصی و عملویی یلی  طور ایکاناتی یفید و ینع ف بودن عالوه بر اینکه در حسابداریساده و همین

زیینه اس فاده از نرم افزارهلای حسلابداری از   ان پیشعنوآید که یاد،یری آن بهن به تمار ییاافزارهای ی م برای حسابدار،زارتات یالی ، یکی از نرم

اکسل در ایور  ایسعی بر آتنایی کلی تما بر کاربردهای حرفه دورهدر این   اولویت ویژه برخوردار است و یک ای یاز برای کارجویان حسابداری است.

 .حسابداری دارد

 های دورهسرفصل

 نحوه ایجاد جداول و فرم هاو  آشنایی با تنظیم داده ها، مدیریت و تنظیم کاربرگ، آشنایی با اکسل 1

 لویت های محاسبهوآشنایی با انجام محاسبات و ا ، آشنایی با ابزارهای مربوط به تنظیم صفحات و چاپ 2

 ، لینک نمودن  و فرمول نویسیlookup- vlookup  و جستجو sumif- sumifs- countifشرطی  آشنایی با توابع 4

 Pivot Table چگونگی به کارگیری ابزار  5

 Conditional Formatting  بندی شرطیقالب 6

 تراز آزمایشی.ترازنامه و صورت زیان.صورت مغایرت بانکی فاکتور خرید و فروشصورتهای مالی،  تهیهدر  گونگی بکارگیری اکسلچ 7

 لیل داده هامدیریت و تجزیه و تححسابداری آشنایی با ابزار های مربوط به  8

9 
آشنایی با نحوه محاسبه بیمه و مالیات با استفاده از اکسل، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد، لیست بیمه و سایر محاسبات مربوط به 

 حقوق و دستمزد

 ساعت تاریخ روز ردیف

 08/00/74 شنبهدو 1

 30الی  08

 08/00/74 دوشنبه 2

 06/00/74 چهارشنبه 3

 30/00/74 دوشنبه 4

 34/00/74 شنبهدو 5

 20/00/74 چهارشنبه 6

 01/03/74 دوشنبه 7

 08/03/74 شنبهچهار 8
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