
(بدون مفاهیم)دوره جامع پرورش کارشناس حسابدار(با مفاهیم)دوره جامع پرورش کارشناس حسابدار (بدون مفاهیم)دوره جامع پرورش کمک حسابدار(با مفاهیم)دوره جامع پرورش کمک حسابدار عنوان دوره ها

(اصول حسابداری، میانه مالی و قوانین کاربردی)مفاهیم مالی (اصول حسابداری، میانه مالی و قوانین کاربردی)مفاهیم مالی 

 دوره جامع نرم افزار سپیدار

حسابداری، دریافت و پرداخت، حقوق و دستمزد، انبار و ) 

(فروش

 دوره جامع نرم افزار سپیدار

حسابداری، دریافت و پرداخت، حقوق و دستمزد، انبار و )

(فروش

 نرم افزار دفترکل راهکاران 

 نرم افزار دریافت و پرداخت راهکاران

 نرم افزار دفترکل راهکاران 

 نرم افزار دریافت و پرداخت راهکاران

 نرم افزار جبران خدمات راهکاران نرم افزار جبران خدمات راهکاران اکسل مقدماتی اکسل مقدماتی

 اکسل پیشرفته در حسابداری اکسل پیشرفته در حسابداری اکسل پیشرفته در حسابداری اکسل پیشرفته در حسابداری

 اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه مالیاتی

 مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده

 خرید و فروش فصلی خرید و فروش فصلی خرید و فروش فصلیخرید و فروش فصلی

 ساعت122 ساعت178 ساعت 135 ساعت 195مدت دوره

کلیه افراد عالقه مند به ورود به بازارکار حسابداری کلیه افراد عالقه مند به ورود به بازارکار حسابداری کلیه افراد عالقه مند به ورود به بازارکار حسابداری کلیه افراد عالقه مند به ورود به بازارکار حسابداری مخاطبین

سابقه تحصیلی در رشته های حسابداری و مالی  سابقه تحصیلی در رشته های حسابداری و مالی  داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم حسابداریداشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلمپیش نیاز

شهریه دوره ها

 به صورت تک درس
ریال46.000.000ریال58.900.000ریال32.900.000ریال45.800.000 

شهریه شرکت در 

دوره جامع
ریال36.800.000ریال47.000.000ریال26.300.000ریال36.500.000

ریال تخفیف در صورت پرداخت نقدی1,800.000 ریال تخفیف در صورت پرداخت نقدی2.350.000 ریال تخفیف در صورت پرداخت نقدی1,300.000 ریال تخفیف در صورت پرداخت نقدی1.800.000

 ماه1طی سه فقره چک با فاصله % 70نقد، % 30: اقساط ماه1طی سه فقره چک با فاصله % 70نقد، % 30: اقساط ماه1طی سه فقره چک با فاصله % 70نقد، % 30: اقساط ماه1طی سه فقره چک با فاصله % 70نقد، % 30: اقساط

education.systemgroup.net

02184205111

آموزش حضوری بسته های ویژه بازارکار

سر فصل ها

تسهیالت ثبت نام



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8-13پنج شنبه ها 99/07/0399/08/01

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/07/0899/07/22

17:30-20:30روزهاي زوج 99/07/1999/08/07

13-17روزهاي زوج 99/07/2899/08/10

8-13پنج شنبه و جمعه ها 99/08/0899/08/22

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/1199/09/02

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/2099/09/16

8-13روزهاي زوج 99/08/2699/09/05

13-18پنج شنبه و جمعه ها 99/09/0699/09/20

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/09/1199/09/25

17:30-20:30روزهاي زوج 99/09/1599/10/01

13-17روزهاي زوج 99/09/2299/10/03

8-13پنج شنبه و جمعه ها 99/10/0499/10/18

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/0999/10/30

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/1699/11/14

8-13روزهاي زوج 99/10/2099/10/29

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/06/2799/07/03

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/07/0899/07/27

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/07/1599/08/18

8-13روزهاي زوج 99/07/2399/08/05

13-18پنج شنبه و جمعه ها 99/08/0199/08/15

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/1199/08/27

17:30-20:30روزهاي زوج 99/08/1799/09/03

13-17روزهاي زوج 99/08/2699/09/08

8-13پنج شنبه و جمعه ها 99/09/0699/09/20

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/09/0999/09/25

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/09/1899/10/14

8-13روزهاي زوج 99/09/2499/10/03

13-18پنج شنبه و جمعه ها 99/10/0499/10/18

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/0999/10/23

17:30-20:30روزهاي زوج 99/10/1799/11/04

13-17روزهاي زوج 99/10/2499/11/06

تقویم آموزش حضوري دوره هاي راهکاران

دفترکل *

 ساعت24: مدت دوره*

ریال8.750.000: شهریه*

مفاهیم مالی: پیش نیاز*

دریافت و پرداخت*
 

 ساعت24: مدت دوره*

ریال11.250.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30روزهاي زوج 99/06/2699/07/12

8-13روزهاي زوج 99/07/1299/07/21

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/07/2799/08/20

8-13پنج شنبه و جمعه ها 99/08/0199/08/15

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/0699/09/04

13-17روزهاي زوج 99/08/1299/08/24

13-18پنج شنبه و جمعه ها 99/08/2299/09/06

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/2799/09/11

17:30-20:30روزهاي زوج 99/09/0399/09/19

8-13روزهاي زوج 99/09/1099/09/19

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/09/2099/09/27

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/09/2399/10/09

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/0299/10/30

13-17روزهاي زوج 99/10/1099/10/22

13-18پنج شنبه و جمعه ها 99/10/1899/11/02

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/2399/11/12

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30روزهاي زوج 99/06/2699/07/19

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/07/1599/08/18

8-12روزهاي زوج 99/07/2899/08/14

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/08/0199/08/09

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/1199/09/18

8-12یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/1899/09/11

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/08/2999/09/07

13-17روزهاي زوج 99/09/0899/09/24

17:30-20:30روزهاي زوج 99/09/1799/10/10

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/09/2599/10/21

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/10/0499/10/12

8-12روزهاي زوج 99/10/1399/10/29

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/3099/12/05

تقویم آموزش حضوري دوره هاي راهکاران

جبران خدمات *

 
 ساعت24: مدت دوره  *

ریال11.000.000: شهریه*

انبار و حسابداري انبار* 

 ساعت32: مدت دوره*

ریال12.500.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30روزهاي زوج 99/07/1999/08/07

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/1899/09/02

13-18پنج شنبه و جمعه ها 99/09/1399/09/27

13-17روزهاي زوج 99/10/1399/09/24

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/07/2099/08/20

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/1899/09/04

8-13پنج شنبه و جمعه ها 99/09/1399/09/27

8-13روزهاي زوج 99/10/1399/10/22

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

اسناد تجاري در تدارکات*

ریال11.000.000*  ساعت 8*

دفترکل و تدارکات: پیش نیاز*

17:30-20:30روزهاي زوج 99/09/0899/09/12

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8-13روزهاي زوج 99/07/1999/07/30

17:30-20:30روزهاي زوج 99/08/1799/09/03

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/09/1199/09/30

8-13پنج شنبه و جمعه ها 99/10/1199/10/25

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30روزهاي زوج 99/07/1999/07/30

13-17روزهاي زوج 99/08/1799/08/24

13-17پنج شنبه و جمعه ها 99/09/2099/09/28

17:30-20:30یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/1499/10/30

فروش* 
 ساعت24: مدت دوره*

ریال13.000.000: شهریه *

دفترکل و انبار: پیش نیاز*

کارگزینی*
 ساعت16: مدت دوره  *

ریال13.000.000: شهریه*

دارایی ثابت*
 ساعت24: مدت دوره*

ریال13.000.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*

تدارکات*
 ساعت24: مدت دوره*

ریال13.000.000: شهریه *

دفترکل: پیش نیاز*

تقویم آموزش حضوري دوره هاي راهکاران



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/08/0199/08/09

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/09/0699/09/14

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/10/1199/10/19

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8-13یك شنبه و سه شنبه ها 99/08/1199/09/09

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/08/2299/09/06

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/10/0499/10/18

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13-17دوشنبه و چهارشنبه ها 99/08/1999/09/12

8-17پنج شنبه و جمعه ها 99/09/2099/09/28

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8-12روزهاي زوج 99/08/1999/08/26

13-17یك شنبه و سه شنبه ها 99/10/1499/10/23

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8-12چهارشنبه 99/08/2899/08/28

13-17سه شنبه 99/10/3099/10/30

ریال7.000.000* ساعت    16*

ریال2.000.000* ساعت    4*

پرتال سهام فصل همکاران*

دوره سهام فصل همکاران*

گردش کار*

ERAفرم ساز و *

تقویم آموزش حضوري دوره هاي راهکاران

بهاي تمام شده*
 ساعت32: مدت دوره*

ریال25.350.000: شهریه *

دفترکل و انبار: پیش نیاز*

 ساعت40: مدت دوره*

ریال35.000.000: شهریه*

 ساعت32:  مدت دوره

ریال32.000.000: شهریه *



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

14:00-19:00پنج شنبه و جمعه ها 99/07/0399/08/15

17:30-20:30روزهاي زوج 99/07/1299/08/26

8:30-13:30پنج شنبه و جمعه ها 99/07/2499/08/30

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

8:30-13:30پنج شنبه و جمعه ها 99/07/0399/08/16

17:30-20:30روزهاي زوج 99/07/1299/09/03

14:00-19:00پنج شنبه و جمعه ها 99/07/2499/09/07

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13-18جمعه ها 99/06/2899/07/11

17:30-20:30یک شنبه و سه شنبه ها 99/07/0899/07/22

13-18پنچ شنبه ها 99/07/2499/08/08

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30روزهاي زوج 99/06/3199/07/14

13-18جمعه ها 99/07/1899/08/23

17:30-20:30روزهاي زوج 99/07/2899/08/19

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-18جمعه ها 99/07/0499/08/09

17:30-20:30روزهاي زوج 99/08/1799/09/19

 ساعت 70: مدت دوره*

ریال14.000.000: شهربه *

حسابداري مالي، دریافت و پرداخت، انبار و )

(فروش، حقوق و دستمزد

حسابدار بهاي تمام شده
(آموزش سیستمي+ مفاهیم)

 ساعت 44: مدت دوره *

 ریال26.000.000: شهریه*

اکسل مقدماتي

اکسل پیشرفته

 ساعت 15: مدت دوره*

ریال3.900.000: شهریه   *

 ساعت 30: مدت دوره *

 ریال6.900.000: شهریه *

تقویم آموزش دوره هاي حضوري فصل پاییز

مفاهیم حسابداري

(رایانه کار مالي)دوره جامع نرم افزار سپیدار

 ساعت60: مدت دوره*

 ریال12.900.000: شهریه*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30شنبه و دوشنبه 99/07/1299/07/14

8-14جمعه 99/08/0999/08/09

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30شنبه و دوشنبه 99/07/1699/07/19

8-14پنچ شنبه 99/08/0899/08/08

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

16:30-20:30شنبه و دوشنبه 99/07/2199/07/23

9-13پنج شنبه و جمعه 99/08/1599/08/16

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

 ساعت   8: مدت دوره *

 ریال3.100.000: شهریه  *
14-18پنج شنبه و جمعه 99/08/0199/08/02

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

 ساعت24: مدت دوره*

 ریال5.850.000: شهریه*
14-20پنچ شنبه و جمعه ها 99/08/0199/08/09

مالیات بر ارزش افزوده*

خرید و فروش فصلي* 

اظهارنامه*

تقویم آموزش دوره هاي حضوري فصل پاییز

کارگاه هاي مالي

قانون کار و حسابداري حقوق و دستمزد*

تهیه صورت هاي مالي*

 ساعت   6: مدت دوره *

 ریال2.500.000: شهریه  *

 ساعت   6: مدت دوره *

 ریال2.500.000: شهریه  *

 ساعت 8: مدت دوره*

 ریال3.100.000: شهریه*



 همکاران سیستمهای آموزشی موسسه پژوهش و آموزش تقویم دوره               

 2و  1داخلی  02184205111                                                                                                           20پالك ، 1/15کوچه، خيابان ابن سينا ،خيابان يوسف آباد ،تهران

 

 یو فناور یابدارـ، مفاهیم حسراهکاران و سپیدار یافزارهانرم یآموزشهای دورهموسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم  

جهت کسب توانید شما می دهد.میارائه  یمحل مشتر و آموزش در ، آنالينیكيالكترون ،یحضوربه صورت را  اطالعات

 https://education.systemgroup.netها به سایت موسسه اطالعات در خصوص محتواهای آموزشی و اخبار برگزاری دوره

مراجعه  http://sgelearning.systemgroup.net  های الکترونیکی  به آدرسمشاهده دموی رایگان آموزشجهت  همچنینو 

 .فرمایید

 های آموزشیهای ثبت نام در دورهروش

 مراجعه به سايت .1

دوره مورد نظر خود را انتخاب کرده و  منوی خدمات آموزشیمراجعه کرده و از طریق  https://education.systemgroup.netبه آدرس 

 ها جهت انجام ثبت نام اقدام کنید. در قسمت برنامه برگزاری کالس

توانید می "های جديد آگاه کنمن را از برگزاری دوره"*در صورتی که برنامه زمانبندی ارائه شده برای شما مناسب نیست با استفاده از دکمه 

 تقویم آموزشی جدید مطلع شوید.از 
 

  تماس تلفنی .2

شهریه،  پرداخت انجام مشاوره و پس از تماس بگیرید و 2و1داخلی  2184205111با شماره   میتوانیدبه صورت تلفنی ثبت نام  انجامبرای 

 . کنیدارسال  sgeducation@systemgroup.netآدرس ایمیل و یا  02183382599به شماره نمابر  را تصویر فیش واریزی

 اطالعات بانکی:

  سسه پژوهش و آموزش همکاران سیستموبه نام م 6219867000008256به شماره سامان شماره کارت بانک 

   غدیر به نام موسسه پژوهش وآموزش همکاران سیستم شعبه اقتصاد نوین، بانک  101238228391شماره حساب 
 

 مراجعه حضوری .3
 

 نكات ثبت نام

ساعت قبل از شروع  48تا  (ایمیل یا نمابر به)از طریق ارسال مدارک ثبت نام و فیش واریزی  قطعی کردن ثبت نامفراگیران بایستی جهت  .1

 دوره اقدام کنند.

 شود.به فراگیران توصیه میهای پيش نياز دورههای آموزشی، رعایت گذراندن برای اثربخشی مطلوبتر کالس .2

 .خواهد بود هزار تومان 125 صورت عدم شرکت یا عدم قبولی در آزمون انتهای دوره، شهریه آزمون مجدد معادل در .3

 ر زمان دوره وجود ندارد.ییپس از ثبت نام، امکان تغ .4
 

 تسهيالت بازگشت شهريه 

  :بازگشت شهریه، با اعالم انصراف

 انجام خواهد شد. ه یشهرکل کسر از  %10با  تا سه روز قبل از شروع دوره 

  انجام خواهد شد.شهریه کل کسر از   %20با ساعت قبل از شروع دوره  24از سه روز تا 

  انجام خواهد شد.شهریه کل از  کسر  %50 باساعت تا قبل از زمان شروع دوره  24از 

 گردد.های جامع بازارکار، تخفیف لحاظ شده در بسته آموزشی از مبلغ پرداخت شده کسر میدر صورت انصراف از ادامه شرکت در دوره 

 هایی که پس از زمان های اعالم شده صورت گیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.به انصراف*
 

 معرفی فراگيران ممتاز به بازارکار

به مشتریان شرکت همکاران سیستم جهت انجام  موسسه، ی خود روی سایتپس از اتمام موفقیت آمیز دوره و ثبت رزومهممتاز فراگیران 

هزار تومان و به فراگیران دوره  200صدور گواهینامه به فراگیران دوره سپیدار ماه از  6. در صورت جذب بعد از گردندمصاحبه شغلی معرفی می

  هزار تومان اعتبار آموزشی اهدا خواهد شد. 300راهکاران 
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