به نام اول معلم

شماره117838 :

سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بهترین اندیشﻪ برای سرمایﻪ گذاری آینده

تاریخ97/06/04 :

حسابداری اموال دولتی
دارای مجوز تایید صالحیت آموزشی




سازمان برنامه وبودجه استان تهران (ویژه کارکنان دولت)



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری تهران

سه شنبه  29آبان ماه ، 1397از ساعت  8:30الی 16
مرکز همایش های سامان به اندیش

محورهای دوره :

محورهای دوره :

هدف دوره  :آشنایی مدیران  ،کارشناسان  ،ذیحسابان  ،امین اموال ،
حسابداران و حسابرسان و دستگاه های نظارت کننده با قوانین و
مقررات مالی در مورد اموال دولتی دستگاه اجرایی

نحوه ثبت و نگهداری حساب اموال در دفاتر و انعکاس آنها در
صورت های مالی

تعریف اموال دولتی و انواع طرق تسهیل آنها

نارسایی سیستم حسابداری با نگهداری حساب اموال در دفاتر و
صورتهای مالی

وظایف دستگاه های اجرایی در قبال اموال دولتی

استاندارد شماره  5حسابداری بخش عمومی در مورد دارایی ثابت

چگونگی فروش  ،نقل و انتقال و حذف اموال دولتی

استاندارد شماره  6جسابداری بخش عمومی در مورد موجودی کاال

وظایف دستگاه های ناظر بر اموال ( نظارت وزارت امور اقتصادی و
دارایی بر اموال و نظارت دیوان محاسبات کشور بر اموال)

سایر موارد در ارتباط با موضوع اموال دولتی

با حضور ارزشمند جناب آقای دکترطالب نیا
دکتری  ،فوق لیسانس و لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی تمام وقت داشنگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده مدیریت و اقتصاد  ،گروه حسابداری

سوابق اجرایی :

 حسابدار رسمی  ،کارشناس رسمی دادگستری  ،رئیس سابق دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه مدیریتعضو جامعه حسابداران رسمی  ،انجمن حسابداری ایران  ،انجمن حسابداران خبره ایران

تالیفات  :حسابداری دولتی  ،بودجه ریزی دولتی  ،حسابداری مالی و ...


 درپایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.

توجه :برای شرکت کنندگانی که از سازمان یا شرکت دولتی معرفی می شوند گواهینامه معتبر در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت براساس مجوز از" سازمان برنامه و بودجه
استان تهران " صادر خواهد شد.

شرایط ثبت نام :

 )8ارسال معرفی نامﻪ ازسازمان  /شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشور
 )2ارائﻪ فیش بانکی بابت واریز شهریﻪ بﻪ مبلغ  3/500/000ريال(سه میلیون و پانصد هزار ريال)حساب جاری شماره  17618043/41بانک ملت شعبﻪ میدان هفت تیر
کد 63594شبا IR250120000000001761804341بﻪ نام شرکت سامان بﻪ اندیش رهاورد یاد { شامل هزینﻪ استاد،پذیرایی ،بستﻪ آموزشی و گواهی نامﻪ }
توجه :در صورت ثبت نام گروهی درکارگاه 3تا 5نفر6،%5تا 8نفر %10و بیشتراز 8نفر %15تخفیف درنظر گرفته خواهد شد .

 )5انصراف فقط بﻪ صورت کتبی تایک هفتﻪ قبل از برگزاری برنامﻪ پذیرفتﻪ می شود در غیر اینصورت تنها بستﻪ آموزشی ارائﻪ شده ،ارسال می گردد و درصورت پرداخت
شهریﻪ هزینﻪ مسترد نخواهد شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریﻪ کامل پرداخت گردد.
خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شر ایط برگزاری بﻪ صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های 10( 88318550خط) داخلی( )106و
یا شماره مستقیم  88329241و یا نمابر 88318551تماس حاصل فرمائید.
جهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال  1397به آدرس سایت شرکت  www.sbaco.irمراجعه نمایید .

نشانی دبیرخانه  :تهران  ،میدان هفت تیر  ،خیابان کریم خان زند  ،خیابان خردمند شمالی  ،پالک  ، 59طبقﻪ هشتم
web:wwwsbaco.ir
Email:info@sbaco.ir
نمابر11581998 :
تلفن 88( 11581998:خط)

