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 مهارتهای ارتباطی وژیه مدریان
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 :دورهمحورهای 

آشنایی با انواع صورتهای مالی 

آشنایی با اجزاء صورتهای مالی 

بندی )کاربرگ منتقل کننده اطالعات دفاتر یا سیستم های  هآشنایی با کاربرگ طبق

 مالی به صورتهای مالی(

.تاثیر استانداردهای حسابداری و قانون مالیات های مستقیم بر تهیه صورتهای مالی 

تهای مالی. )از کجا شروع کنیم؟(فرآیند تهیه صور 

 ، ده ها نکته کاربردی مرتبط به تهیه صورت های مالی )نکات استاندارد های حسابداری

 قانون مالیات های مستقیم و....(

.تهیه صورت جریان وجوه نقد به کمک اکسل 
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 تهیه صورت های مالی 
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