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 ارتقاء سطح داًص ٍ هْارت کسب تَاًوٌدی ضغلی ٍ حرفِ ای اّداف کلی آهَزش

 تسلط بر ًرم افسارّای هرتبطکسب تَاًوٌدی ضغلی ٍ حرفِ ی حسابرسی هستقل ٍ  عولکردی اّداف آهَزش رفتاری
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 جوعِضٌبِ ٍ  5: رٍز  ساػت 40:  هدت دٍرُ

 ساعت  8: ساعات در طی ّفتِ

 ساعت 8  مبانی نرم افسار ساعت 24 مبانی کارگاهی ساعت 8 مبانی نظری ّفتِ 5: تعداد ّفتِ
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 مبانی نظزی

 هباًی رفتار سازهاًی. 

 ٍ هقررات حاکن بر حرفِ حسابرسی هستقل ٍ هَسسات آضٌایی با قَاًیي. 

 تطریح آییي رفتار حرفِ ای. 

  ًکات هْن استاًداردّای حسابرسی. 

 ًکات کاربردی هفاّین ًظری گسارضگری هالی ٍ استاًداردّای حسابداری. 

 مبانی کارگاهی

  هستقل هراحل ٍ عولیات  اجرای حسابرسی . 

  داخلیضٌاخت  ٍ ارزیابی سیستن کٌترلْای. 

 ضٌاسایی ٍ ارزیابی ریسک  حسابرسی. 

 ضٌاسایی تحریف ّای با اّویت در صَرتْای هالی. 

 اجرای رٍضْای حسابرسی ٍ ًوًَِ گیری. 

 رٍضْای گردآٍری ٍ ارزیابی ضَاّد. 

 تٌظین کاربرگْای رسیدگی. 

  ، هستقل تطکیل ٍ برٍز رساًی پرًٍدُ دائوی ٍ جاری حسابرسیهستٌد سازی. 

 تاهیي اجتواعی ،  ٍقاًَى هالیاتْای هستقین ، قاًَى ًظام هالیات بر ارزش افسٍدُ ، قاًَى کار  ؛قَاًیي ًکات کاربردی

قاًَى هحاسبات عوَهی ، پَل ضَیی ، )، قَاًیي بَرس ٍ اٍراق بْادار ٍ سایر قَاًیي درحَزُ حسابرسی اًَى تجارت ق

 ... (.سالهت اداری ٍ ارتقاء 

 مبانی نزم افشار
  کاربردی ًرم افسار اکسل ًکات. 

  آهَزش ًرم افسار حسابرسی هستقل ٍ اجرای یک پرٍشُ حسابرسی صَرتْای هالی. 

 ، حسابداری ٍ تواهی گرایطْای هالیحسابرسی رشته تحصیلی کارضٌاسی ٍ باالتر مقطغ تحصیلی شزکت کنندگان

 آزهَى کتبی هصاحبِ ٍ   :و پذیزش  دانش پذرشیوه ارسیابی 

 جسٍُ اساتیدًطریات سازهاى حسابرسی ، کتب  ٍ  :محتویات آموسشی منابغ و 

 کارگاُ آهَزضی ٍ ًرم افساری: کارگاّی ٍ ًرم افسار هباًی  کالس  حضَر در: ًظری هباًی  : شیوه ارائه 

 آزهَى ًرم افسار: هباًی ًرم افسار  آزهَى کتبی ٍ عولی: هباًی ًظری ٍ کارگاّی  : شیوه ارسشیابی

  دانشگاه ػالمه طباطبایی :هحل برگساری   : مجزیان آموسش 

 : ..................سایر  پیام رساى رٍزًاهِ سایت                    :نحوه اطالع رسانی 

 


