
(1398سال  )                           تقويم دوره اهی آموزشی ،  وژیه رشته شغلی حسابدار ،ذیحساب،حساربس موسسه بال انديشه سپااهن 

عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

5-41-61-161حسابداری بخش عمومی

آشنايی با قانون ديوان محاسبات كشور و 

اصالحات بعدی آن
122-41-31-31-4

قانون منع مداخله كاركنان دولت در 

معامالت دولتی
442

قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات  

تملک دارائیهای سرمايه ای
85-77-82-35-6

10-56-161قانون مدنی

13-712-96-88قوانین مالی شركتهای دولتی

13-187-309حسابرسی دولتی

19-1114-155-2010آشنايی با قانون محاسبات عمومی

24-620-73-224-1619درآمدها و انواع آن

و  ( MIS )سیستمهای اصالعاتی مديريت

كاربرد آن در امور مالی
3223-286-1214-20

61629125هزينه و طبقه بندی  آنها در حسابداری صنعتی
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(1398سال  )                           تقويم دوره اهی آموزشی ،  وژیه رشته شغلی حسابدار ،ذیحساب،حساربس موسسه بال انديشه سپااهن 

عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

10-144-188-2412(1)حسابرسی 

17-1111-232-2418(2)حسابرسی 

14-207-3413حسابرسی مالیاتی

19-912-242مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

21-2516-2419حسابداری مالیاتی

27-2125-1118-199-1217قانون تجارت

24-2323-822مرا حل تهیه و تنظیم بودجه

27-2021-3114-2425اصول حسابداری

آشنايی با هزينه يابی سفارش كار در 

حسابداری صنعتی
62124201

آشنايی با هزينه يابی مر حله ای در حسابداری 

صنعتی
6122

آشنايی با نقطه سر به سر در حسابداری 

صنعتی
6262128

6-254-2323-2421-1222حسابداری دولتی اعتبارات هزينه
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(1398سال  )                           تقويم دوره اهی آموزشی ،  وژیه رشته شغلی حسابدار ،ذیحساب،حساربس موسسه بال انديشه سپااهن 

عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائیهای 

سرمايه ای
1228-3022-2428-30

6526قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

8-137-2612-825قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

628112810مقررات اعتبارات اسنادی

6-285-227-81آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها

6192529قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

62914قانون تجمیع عوارض

17-2915-3128-830قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

9-227-1820-1216محاسبه و مديريت قیمت تمام شده خدمات

تلفیق بودجه ريزی، برنامه ريزی و پیش 

(1)بینی
84-614-167-8

25-2424-2623-825(2)بودجه ريزی و پیش بینی شناور 

15-912-96-166(3)حسابداری مديريت استراتژيک 
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(1398سال  )                           تقويم دوره اهی آموزشی ،  وژیه رشته شغلی حسابدار ،ذیحساب،حساربس موسسه بال انديشه سپااهن 

عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

27-3026-2229-1220-811كاربرد اصالعات عملکردی در نظام بودجه ريزی

6-283-1825-1611حسابداری پروژه

7-214-2617-1224بودجه ريزی عملیاتی

27-625-124آشنايی با قوانین سازمان بازرسی كل كشور

18-2215-1619قانون مالیات بر ارزش افزوده

17-3016-3129-830تنظیم قراردادها

25-1222-169قانون مالیات های مستقیم
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