عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

هش
موسسه آموزشی و ژپو ی سام محاسب

سیس
هم
(نمایندهآموزش و فروش سپیدار کاران تم)

نجم علم
( عضو ا ن ی آموزش و توسعه منابع انسانی اریان)

نجم
( عضو ا ن حسابداری اریان)

فهرست دوره اهی آموزشی
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 معرفی موسسه آموزشی و پژوهشی سام محاسب
گروه شرکتهای سام در سال  1391شروع به فعالیت نمود .بخشی از این گروه موسسه آموزشی و پژوهشی سام محاسب میباشد،
که با توسعه کیفی وکمی فعالیتهای خود درحوزه آموزش و پژوهش ،نقشی سازنده در جهت افزایش بهرهوری نیروی انسانی در
بخش های حساااابداری ،مالیاتی ،بازرگانی و نرم افزارهای مالی ایفا نموده و اقدام به برگزاری دوره های آموزشااای کاربردی و
تخصصی در محیطی کامال کارگاهی نموده است.
 اهداف
این موسسه با شعار "آموزش اثربخش کلید تحول"دربخش کسب و کار کشور ،تالشی منسجم را در جهت ارتقای دانش ،بینش و
مهارت های حرفهای دانشجویان و شاغالن حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته است.
 حوزه فعالیت
موسسه در چارچوب فلسفهی وجودی و ماموریت خود خدمات آموزشی ،تخصصی و حرفهای به شرح زیر را ارائه مینماید:
برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه حسابداری ،مالی ،بازرگانی ،مالیاتی و مدیریتی
طراحی و اجرای دورههای آموزشی مهارتی و کاربردی
برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان سازمان ها و شرکت ها و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی
برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی در حوزه های مالی ،نرم افزاری ،بازرگانی ومالیاتی
طراحی محصوالت آموزشی مورد نیاز
انجام طرحهای نیازسنجی آموزشی در حوزه های مالی ،بازرگانی و مدیریت
برگزاری دوره های تربیت مدیران در حوزه های مالی و حسابداری
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 ناارم افاازار ساادیدار سیسااتم ،ناارمافاازاری جااام باارای ماادیریت یکدارچااهی فرآیناادهای مربااوب بااه حسااابداری
شاارکت اساات کااه کاااربری بساایار سااادهای دارد .دوره چرخااه کامااا حسااابداری بااه ااورت مکااانیزه کااه شاااما
پاارو ه هااای ملاای در قالااب چهااار ناارم افاازار حسااابداری دریافاات و پرداخاات ،خریااد و فااروش ،انبااار و خزانااه
داری و حقوق و دستمزد میباشد با نرم افزار سدیدار سیستم اجرا می گردد.

دوره های آموزشی سپیدار همکاران سیستم
کد دوره
sep-101

sep-108

sep-102

sep-107

sep-105

sep-106

sep-110

sep-111

نام دوره

شرح

دوره جامع نرم افزار

شامل حسابداری-دریافت و پرداخت-

سپیدار سیستم

انبار-حقوق ودستمزد-فروش

دوره نرم افزار بازرگانی
سپیدار سیستم
دوره نرم افزار مالی
سپیدار سیستم
دوره نرم افزار حقوق
دستمزد سپیدار سیستم

شامل نرم افزار های انبار و فروش
شامل حسابداری دریافت و پرداخت

16

شامل نرم افزار حقوق دستمزد

12

دوره نرم افزار تولید
سپیدار سیستم

کنندگان

سپیدار سیستم

36
16

شامل تولید سفارش کار ،انبار و تامین

دوره نرم افزار پیمانکاری

ساعت

شامل نرم افزار پیمانکاری

دوره جامع سپیدار سیستم

شامل حسابداری-دریافت و پرداخت-

(بلند مدت)

انبار -حقوق و دستمزد -فروش

دوره جامع سپیدار سیستم

شامل حسابداری-دریافت و پرداخت-

(فشرده)

انبار -حقوق و دستمزد -فروش

12
8
80
16
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 کارگاااه هااای ساادیدار سیسااتم ویااژه کاااربرانی طراحاای گردیااده کااه از ناارم افزارهااای ساادیدار سیسااتم اسااتفاده
می کنناد و باه اورت تخصصای نیااز باه یاادگیری یا

ساری قابلیتهاایی دارناد کاه باه اورت ملای در اجارا

شکا می گیرد .

کارگاه های سپیدار ویژه کاربران نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
کد دوره
sep-104

sep-103

sep-109

نام دوره
نحوه بستن حسابها و
اظهارنامه
انبارگردانی و نحوه قیمت
گذاری
کارگاه مالی

شرح

ساعت

عملیات پایان سال

16

عملیات پایان سال

16

پرسش و پاسخ

16
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 امروزه اهمیت رشته حسابداری و نیاز به گزارش های حسابداری برای تمامی شرکت ها با حجم کوچ
به خصااو

متوسط و

شاارکت های بزرگ به طور کامال ملموس درک شااده و آشااکار اساات از همین رو نیاز به آشاانایی با

برخی از مباحث مورد نیاز محیط کار برای کارکنان این حوزه به وضوح پدیدار است.

دوره های آموزشی حسابداری ( کوتاه مدت)
کد دوره
Acc-221

Acc-203

Acc-205

Acc-211

Acc-219

نام دوره

دوره کاربردی اکسل
ویژه حسابداران

شرح

مدلسازی و استفاده از توابع ،تهیه
گزارش و...

دوره حسابداری

سیستم های یکپارچه – مالی ،انبارو

شرکت ها

فروش  -استقرار و تعریف کدینگ

دوره تهیه-تنظیم و تحریر
دفاتر قانونی

معامالت فصلی و صدور اسناد

دوره حسابداری

بهای تمام شده  -روش های استقرار -

صنعتی(محاسبه بهای تمام شده)

تهیه اطالعات تا محاسبات و..

دوره کارآموزی
حسابداری

کارگاه عملی

ساعت

22
40
30
36
18

ثبت عملیات مالی قراردادهای پیمانکاری
Acc-222

حسابداری پیمانکاری

و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد پیمانها

16
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 با توجه به نیاز شرکت ها و سازمان های تولیدی به مدیران و کار شنا سان مالی و ح سابداری مجرب و توانمند ،تماما
سعی شده است که این کمپ ها و نشست ها به ورت د در د ملی برگزار شود به طوری که بتواند نیازهای
واقعی کارفرمایان را در این زمینه برآورده نماید.

کارگاه هایآموزشی کمپ حسابداری ( فشرده)
کد دوره
Cam-101

Cam-102

Cam-103

Cam-104

Cam-105

نام دوره

شرح

کمپ تربیت حسابدار

صدور اسناد -سندهای فروش -لیست

شرکت ها

بیمه  -ارزش افزوده-تهیه مغایرت ها

کمپ تربیت حسابدار ارشد

کدینگ بازرگانی و تولید -کنترل

شرکت ها

سیستم -عملیات دفاتر

کمپ تربیت مدیر مالی-
شرکت های بازرگانی

عملیات حسابداری -اعتبارات اسنادی

کمپ تربیت مدیر مالی-

گشایش اعتبارات  -گزارش های

شرکت های تولیدی

مالی -تجزیه و تحلیل هزینه ها-

کمپ تربیت حسابدار

بهای تمام شده -سیستم و روش های

صنعتی

استقرار -اجرای پروژه

ساعت

40
36
40
40

40
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 یکی از چالشهای پیش روی حسابداران و حسابرسان ،انطباق محاسبات مالیاتی با قوانین و مقررات مالیاتی محسوب
می شود .این کارگاه ها با پرداختن به م سائلی چون مالیات بر درآمد ا شخا

حقوقی ،مالیاتهای تکلیفی و مالیات

بر ارزش افزوده ،هزینههای قابا قبول مالیاتی و معافیتهای مالیاتی سااعی در حا تعارض میان محاساابات دارد .این
کارگاه ها پاسخگوی نیاز تمام کسانی است که چه در مقام حسابدار و چه ممیز مالیاتی با محاسبه مالیات سر و کار
دارند.

کارگاه های آموزشی مالیاتی( کوتاه مدت)
کد دوره
Msa-201

Msa -202

Msa -203

نام دوره

قانون مالیات بر ارزش
افزوده

شرح

ساعت

ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن

16

قانون مالیاتهای

قوانین مالیات بر حقوق ،اجاره ،تکلیفی ،شرکتها،

مستقیم

جرائم و معافیتها ،تشخیص و وصول درآمد

حسابداری مالیاتی
معافیتهای مالیاتی در

مالیاتهای مستقیم و نحوه محاسبه و مقررات
مربوط به اظهار نامه مالیاتی

8
16

انواع معافیتهای مالیاتی

8

Msa -205

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

فرآیند تکمیل و تنظیم اظهار نامه مالیاتی

8

Msa-206

نحوه تنظیم دفاعیه مالیاتی

نحوه تنظیم یک دفاعیه

8

Msa -204

قانون جدید مالیاتی
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 در دنیای امروز که هر روز شااکا تازه ای از ارتباطات اقتصااادی به وجود میآید و افراد و شاارکتها و مؤسااسااات با
یکدیگر در ارتباب میبا شند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیتها پیچیدهتر می شود
این واما با ث می شود نقش اطال ات مالی برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد .نیاز روز افزون موسسات
و سازمانها به اطال ات

حیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند ت صمیم گیری مدیران ،مقولهای اجتناب ناپذیر

ا ست .ویژگیهای کیفی این گونه اطال ات مالی نظیر مربوب بودن ،و قابلیت اتکاء از جمله خ صی صههایی ا ست که
بر میزان بکار گیری اطال ات بهموق (بهنگام) تأثیر می گذارد.

دوره های آموزشی مالی و مدیریتی( کوتاه مدت)
کد دوره

نام دوره

شرح

Msm -201

تجزیه و تحلیل

انواع تکنیکهای کاربردی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،ترازنامه

صورتهای مالی

صورت سود و زیان و گردش وجه نقدی

مدیریت مالی ویژه مدیران

مفاهیم و اصول و دانش مالی و حسابداری از جنبه های کاربردی و

غیر مالی

عملیاتی با در نظر گرفتن مواد قانونی مربوطه ،به زبانی ساده

Msm -203

Msm-204

Msm-205

اطالعات مدیریت( )MISو
کاربرد آن در امور مالی

Accounting in
English

سیستمهای اطالعات مدیریت اعمال نظارت وکنترل بر نحوه پیشرفت
Managerial Accounting Concepts -Issuance of
financial statements

ساعت

16
8
8
16
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 مدیریت بازرگانی نیز مانند سایر مباحث مرتبط با بهرهوری سازمان و رقابتی بودن آن ،جهت اداره و چرخاندن
سازمانها و تشکیالت تجاری و بازرگانی شکا یافته است.
دوره های آموزشی بازرگانی( کوتاه مدت)
کد دوره

نام دوره

شرح

ساعت

Bsa-201

قانون تجارت

قانون تجارت و انواع اسناد و اوراق تجاری

16

ا ول حیح نامه نگاری و تنظیم قراردادهای تجاری

16

Bsa -202

Bsa -203

Bsa -204

Bsa -205

Bsa-206

مکاتبات بازرگانی به
زبان انگلیسی
مدیریت بازرگانی
تهیه و تنظیم
قراردادهای بینالمللی
امور گمرکی و
ترخیص کاال
قوانین اعتبارات
اسنادی

ا ول کلی حاکم بر مدیریت بازرگانی همچنین تغییر و تحوالت
سری حوزه بازرگانی در ایران و جهان

8

ا ول و قوانین تهیه توافقنامهها و قراردادهای بازرگانی بینالمللی

8

مفاهیم و قوانین ،مقررات و فرایندهای ترخیص کاال از گمرک

8

مجمو ه مقررات حاکم بر ا تبارات اسنادی

16

تهران-خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان گلریز ،نبش کوچه شبنم پالک 6

فکس 021-88847295:شماره تماس021-43497 :
INFO@SAAMMOHASEB.COM WWW.SAAMMOHASEB.COM
https://t.me/saammohasebeeducation

عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 با توجه به رقابت شدید در بازار کسب و کار راهکارها و استراتژیهای متفاوت دیگری را باید برگزید
و از آن راهکارها برای ورود در بازار استفاده نمود و از درآمدهای موجود سود برد.
کارگاههای آموزشی فروش و مهارت های ارتباطی( کوتاه مدت)
کد دوره
CRSA-201

CRSA-202

CRSA-203

CRSA-204

نام دوره
 CRMمدیریت ارتباط
با مشتریان
اصول سرپرستی
روشها و فنون
مذاکره
تکنیک های افزایش
فروش

شرح

ساعت

چگونگی اجرای  CRMدر سازمان

8

مدیریت سیستمهای مختلف کنترل و نحوه نظارت بر ملکرد
کارکنان تحت سرپرستی

8

روشهای مذاکره اثربخش در محیط واقعی

8

فر تهای به دست آوردن بازار کار

8
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عضو رسمی انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
عضو رسمی و نماینده آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم

 مزیت های حضور در دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی سام محاسب

تدریس توسط مدرسان و مدیران خبره
ارائه پ

آموزشی تخصصی

ارائه گواهی نامه معتبر بین المللی قابا ترجمه
مشاوره توسط کارشناسان متخصص
ضویت در انجمن لمی آموزش و توسعه مناب انسانی ایران
ارزیابی قبا و بعد از دوره آموزشی توسط اساتید
تخفیف های ویژه به دانشجویان و کارجویان
معرفی نفرات برتر در پایان دوره جهت اشتغال به شرکت های مرتبط
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