
عنوان دوره ها

مخاطبین

پیش نیاز

عنوان دوره ها

الکترونیکی_آنالینآنالینحضوریالکترونیکی_آنالینآنالینحضوریالکترونیکی_آنالینآنالینحضوریروش برگزاری

 ساعت 53 ساعت 78 ساعت 95105 ساعت139 ساعت197 ساعت 91 ساعت 121 ساعت 195مدت دوره

شهریه دوره ها

 به صورت تک درس
ريال15.850.000ريال41,200,000ريال58,800,000ريال23.250.000ريال58,600,000ريال81,400,000ريال17.600.000 ريال32,300,000ريال56,800,000

ريال11.900.000ريال31,000,000ريال44,100,000ريال18.600.000ريال41,000,000ريال61,000,000ريال14.100.000ريال24,300,000ريال42,600,000شهریه دوره جامع

مبلغ تخفیف ثبت نام

در صورت پرداخت نقدی
ريال1,500,000ريال2,100,000ريال2,000,000ريال3,000,000ريال1,300,000ريال2,600,000

عنوان دوره ها

الکترونیکی_آنالینآنالینحضوریالکترونیکی_آنالینآنالینحضوریروش برگزاری

56 ساعت100 ساعت52137 ساعت 82 ساعت 135مدت دوره

شهریه دوره ها

 به صورت تک درس
ریال18.250.000ريال51,100,000ريال65,900,000ریال12.600.000ريال24,800,000ريال41,300,000

ريال12.800.000ريال36,500,000ريال49,500,000ريال10.100.000ريال19,500,000ريال31,300,000شهریه دوره جامع

مبلغ تخفیف ثبت نام

در صورت پرداخت نقدی
ريال1,500,000ريال2,500,000ريال1,000,000ريال1,300,000

تسهیالت پرداخت 

اقساط

%70نقد، % 30: اقساط

طی سه فقره چک

 ماه1با فاصله 

%50نقد، % 50: اقساط

طی یک فقره چک

 ماه1با فاصله 

%70نقد، % 30: اقساط

طی سه فقره چک

 ماه1با فاصله 

%50نقد، % 50: اقساط

طی یک فقره چک

 ماه1با فاصله 

%70نقد، % 30: اقساط

طی سه فقره چک

 ماه1با فاصله 

%50نقد، % 50: اقساط

طی یک فقره چک

 ماه1با فاصله 

(بدون مفاهیم)دوره جامع پرورش کارشناس حسابدار (بدون مفاهیم)دوره جامع پرورش کمک حسابدار 

داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلمسابقه تحصیلی در رشته های حسابداری و مالیداشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

دوره جامع پرورش کارشناس حقوق و دستمزد(با مفاهیم)دوره جامع پرورش کارشناس حسابدار (با مفاهیم)دوره جامع پرورش کمک حسابدار 

 خرید و فروش فصلی

کلیه افراد عالقه مند به ورود به بازارکار حقوق و دستمزدکلیه افراد عالقه مند به ورود به بازارکار حسابداریکلیه افراد عالقه مند به ورود به بازارکار حسابداری 

 اظهارنامه مالیاتیخرید و فروش فصلی

 مالیات بر ارزش افزوده

اکسل مقدماتی

 اکسل پیشرفته اکسل مقدماتیاظهارنامه مالیاتی

قانون کار و حسابداری حقوق دستمزد اکسل پیشرفته در حسابداریمالیات بر ارزش افزوده

بسته های ویژه بازارکار
دوره جامع پرورش کارشناس حقوق و دستمزددوره جامع پرورش کارشناس حسابداردوره جامع پرورش کمک حسابدار

سر فصل ها

مفاهیم سرمایه انسانی(اصول حسابداری، میانه مالی و قوانین کاربردی)مفاهیم مالی (اصول حسابداری، میانه مالی و قوانین کاربردی)مفاهیم مالی 
نرم افزار جبران خدمات راهکاران نرم افزار دفترکل راهکاران  دوره جامع نرم افزار سپیدار

نرم افزار کارگزینی راهکاران نرم افزار دریافت و پرداخت راهکاران اکسل مقدماتی

 نرم افزار جبران خدمات راهکاران اکسل پیشرفته در حسابداری



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/061400/03/21

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/03/181400/04/06

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/021400/04/14

9-12روزهاي زوج 1400/04/141400/04/26

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/311400/05/21

9-12یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/101400/05/26

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/191400/06/07

13-16روزهاي زوج 1400/05/301400/06/10

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/111400/06/26

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/141400/06/30

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/06/271400/07/10

8-13روزهاي زوج 1400/03/191400/03/29

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/221400/04/07

13-18یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/061400/04/20

8-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/241400/05/08

13-18روزهاي زوج 1400/05/061400/05/16

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/191400/06/14

8-13یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/021400/06/16

13-18پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/181400/07/01

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران

دفترکل راهکاران*

دفترکل آنالین*

 ساعت 18: مدت دوره*

 ریال9.800.000: شهریه*

مفاهیم مالی: پیش نیاز*

دفترکل حضوري*

 ساعت24: مدت دوره*

ریال14.000.000: شهریه*

مفاهیم مالی: پیش نیاز*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/03/091400/03/25

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/271400/04/11

13-16روزهاي زوج 1400/04/071400/04/19

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/201400/05/05

9-12یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/291400/05/17

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/05/141400/06/04

9-12روزهاي زوج 1400/05/181400/06/01

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/301400/06/10

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/091400/06/28

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/181400/07/02

13-16روزهاي زوج 1400/06/291400/07/12

13-18یکشنبه و سه شنبه ها 1400/03/021400/03/18

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/03/021400/03/30

8-13روزهاي زوج 1400/03/241400/04/02

13-18پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/101400/04/24

8-13یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/271400/05/10

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/111400/05/30

13-18روزهاي زوج 1400/05/251400/06/06

8-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/111400/06/25

13-18یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/231400/07/06

دریافت و پرداخت راهکاران*

دریافت و پرداخت آنالین*

 ساعت 18: مدت دوره*

 ریال12.500.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*

دریافت و پرداخت حضوري*

 ساعت 24: مدت دوره*

ریال18.000.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-12روزهاي زوج 1400/03/101400/03/26

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/271400/004/11

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/071400/04/19

9-12یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/161400/04/28

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/311400/05/21

13-16روزهاي زوج 1400/05/091400/05/20

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/191400/06/07

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/311400/06/16

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/111400/06/26

9-12روزهاي زوج 1400/06/201400/06/31

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/06/291400/07/12

8-13روزهاي زوج 1400/03/011400/03/10

13-18پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/271400/04/10

13-18یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/131400/04/27

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/261400/05/13

13-18روزهاي زوج 1400/05/041400/05/13

8-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/05/211400/06/05

8-13یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/021400/06/16

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/161400/07/11

جبران خدمات راهکاران*

جبران خدمات آنالین *

 ساعت18: مدت دوره  *

 ریال11.900.000: شهریه*

جبران خدمات حضوري *

 ساعت24: مدت دوره  *

ریال17.000.000: شهریه*

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/131400/04/10

9-12روزهاي زوج 1400/03/241400/04/12

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها1400/04/061400/05/03

9-12یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/201400/05/17

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/311400/06/04

13-16روزهاي زوج 1400/05/091400/05/30

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/201400/06/10

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/311400/06/28

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/111400/07/08

9-12روزهاي زوج 1400/06/201400/07/10

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها1400/06/301400/08/04

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها1400/03/091400/04/15

8-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/201400/04/28

8-13روزهاي زوج 1400/04/071400/04/19

8-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/241400/05/01

13-18یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/101400/05/26

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/251400/06/20

13-18روزهاي زوج 1400/06/061400/06/17

8-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/181400/06/26

انبار و حسابداري انبار آنالین* 

 ساعت27: مدت دوره*

 ریال13.900.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*

انبار و حسابداري انبار حضوري* 

 ساعت 32: مدت دوره*

ریال20.000.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*

انبار و حسابداري انبار راهکاران*

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-12یک شنبه و سه شنبه ها 1400/03/091400/03/30

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/031400/04/24

13-16روزهاي زوج 1400/04/261400/05/11

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها1400/05/171400/06/07

9-12یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/091400/06/30

8-13روزهاي زوج 1400/03/011400/03/10

8-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/201400/04/03

8-13روزهاي زوج 1400/04/191400/04/28

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/181400/06/06

13-18یک شنبه و سه شنبه ها 1400/06/161400/06/30

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/03/091400/03/30

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/131400/05/03

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/05/141400/06/05

9-12روزهاي زوج 1400/06/131400/06/27

8-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/201400/04/03

8-13یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/201400/05/03

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/201400/06/10

13-18روزهاي زوج 1400/06/201400/06/29

دارایی ثابت حضوري*

ریال21.000.000:شهریه* ساعت 24:مدت دوره*

دفترکل: پیش نیاز*

تدارکات آنالین*

 ساعت 21:مدت دوره*

ریال14.500.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*

دارایی ثابت راهکاران*

دارایی ثابت آنالین*

 ساعت21:مدت دوره*

ریال14.500.000: شهریه *

دفترکل: پیش نیاز*

تدارکات راهکاران*

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران

تدارکات حضوري*

ریال21.000.000:شهریه* ساعت 24:مدت دوره*

دفترکل: پیش نیاز*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

اسناد تجاري در تدارکات آنالین*

ساعت: مدت دوره6*

ریال11.000.000: شهریه*

دفترکل و تدارکات: پیش نیاز*

17:30-20:30شنبه و دوشنبه 1400/05/231400/05/25

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/061400/03/21

9-12روزهاي زوج 1400/04/051400/04/16

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/041400/05/16

13-16یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/071400/06/23

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/171400/04/02

8-13روزهاي زوج 1400/03/171400/03/26

8-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/171400/04/31

13-18یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/171400/05/31

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/06/151400/06/31

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13-16روزهاي زوج 1400/03/191400/03/26

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/191400/04/26

9-12یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/191400/05/31

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/181400/06/26

8-13یکشنبه و سه شنبه ها 1400/03/231400/03/30

8-13روزهاي زوج 1400/04/211400/04/26

8-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/05/211400/05/29

13-18یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/211400/06/28

فروش آنالین* 

 ساعت18:مدت دوره*

ریال14.500.000: شهریه *

دفترکل و انبار: پیش نیاز*

کارگزینی حضوري*

 ساعت16: مدت دوره  *

ریال21.000.000: شهریه*

اسناد تجاري در تدارکات*

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران

فروش راهکاران*

کارگزینی راهکاران*

فروش حضوري* 

 ساعت24:مدت دوره*

ریال21.000.000:شهریه*

دفترکل و انبار: پیش نیاز*

کارگزینی آنالین*

 ساعت12: مدت دوره  *

ریال14.500.000: شهریه*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13:30-16:30پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/271400/04/25

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/181400/06/17

8-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/241400/05/08

8-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/111400/06/25

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/271400/04/31

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/241400/06/28

8-17پنج شنبه و جمعه ها 1400/03/201400/03/28

8-17پنج شنبه و جمعه ها 1400/05/141400/05/22

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

سهام فصل همکاران آنالین*

 ساعت 15:مدت دوره*

 ریال10.000.000:شهریه*

9-12روزهاي زوج 1400/05/181400/05/30

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

پرتال سهام فصل همکاران آنالین*

 ساعت3: مدت دوره*

ریال3.000.000: شهریه *

13-16دوشنبه 1400/06/011400/06/01

 آنالینERAفرم ساز و *

ساعت40:مدت دوره*

 ریال39.000.000:شهریه*

 حضوريERAفرم ساز و *

ریال55.000.000:شهریه*ساعت 40: مدت دوره*

سهام فصل همکاران*

پرتال سهام فصل همکاران*

 ERAفرم ساز و *

گردش کار*

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران

گردش کار آنالین*

 ساعت32: مدت دوره*

 ریال35.000.000:شهریه*

گردش کار حضوري *

 ساعت32: مدت دوره*

ریال49.000.000: شهریه*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-12پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/101400/05/15

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/251400/06/20

8-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/03/201400/04/04

8-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/04/311400/05/21

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

عملیات پایان سال سیستم بهاي تمام شده *

راهکاران آنالین

 ساعت 10: مدت دوره*

ریال  9.000.000: شهریه*

بهاي تمام شده راهکاران: پیش نیاز*

9-14پنجشنبه و جمعه 1400/05/211400/05/22

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

خرید و فروش فصلی راهکاران آنالین*

 ساعت 6: مدت دوره*

ریال 3500.000: شهریه*

دفترکل: پیش نیاز*

9-12پنجشنبه و جمعه 1400/06/041400/06/05

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

کنترل عملیات تولید راهکاران آنالین*

 ساعت24: مدت دوره*

 ریال16.000.000: شهریه *

کنترل عملیات تولید راهکاران*

(حسابداري مالیاتی)خرید و فروش فصلی راهکاران *

حسابدار بهاي تمام شده حضوري*

ساعت44:مدت دوره*

ریال44.000.000:شهریه*

دفترکل و انبار: پیش نیاز*

.متعاقبا اعالم می گردد

عملیات پایان سال سیستم بهاي تمام شده راهکاران*

تقویم آموزش دوره هاي راهکاران

حسابدار بهاي تمام شده*

(آموزش سیستمی راهکاران+ مفاهیم بهاي تمام شده )

حسابدار بهاي تمام شده آنالین*

 ساعت32:مدت دوره*

 ریال31.000.000:شهریه*

دفترکل و انبار: پیش نیاز*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/011400/03/31

14:30-17:30پنج شنبه و جمعه ها 1400/03/201400/05/01

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/051400/05/04

9-13پنج شنبه و جمعه ها 1400/04/171400/05/21

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/091400/06/08

14-18پنج شنبه و جمعه ها 1400/05/141400/06/18

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/06/031400/06/31

9-13پنج شنبه و جمعه ها 1400/06/111400/07/09

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/101400/04/26

9-14پنج شنبه و جمعه ها 1400/03/201400/04/25

17-21روزهاي زوج 1400/04/071400/05/11

13-18پنج شنبه و جمعه ها 1400/04/171400/06/04

17-21روزهاي زوج 1400/05/091400/06/13

9-14پنج شنبه و جمعه ها 1400/06/041400/07/09

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/06/131400/07/28

مفاهیم حسابداري*

تقویم دوره هاي آموزشی

مفاهیم حسابداري آنالین*

 ساعت39: مدت دوره*

 ریال7.500.000:  شهریه*

مفاهیم حسابداري حضوري*

 ساعت60: مدت دوره*

 ریال15.500.000: شهریه*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

13-16پنچ شنبه و جمعه ها 1400/03/061400/04/04

14-18پنج شنبه و جمعه ها 1400/03/201400/04/17

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/021400/04/28

9-13پنچ شنبه و جمعه ها 1400/04/171400/05/15

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/091400/06/06

14-18پنچ شنبه و جمعه ها 1400/05/211400/06/19

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/06/061400/06/31

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/011400/04/18

14-19پنج شنبه و جمعه ها 1400/03/061400/04/18

9-14پنج شنبه و جمعه ها 1400/04/031400/05/21

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/141400/06/08

9-14پنج شنبه و جمعه ها 1400/05/081400/06/26

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/231400/07/17

14-19پنج شنبه و جمعه ها 1400/06/041400/07/22

(رایانه کار مالی)دوره جامع نرم افزار سپیدار

(حسابداري مالی، دریافت و پرداخت، انبار و فروش، حقوق و دستمزد)

دوره جامع نرم افزار سپیدار آنالین*

 ساعت 36: مدت دوره*

ریال7.900.000: شهربه *

دوره جامع نرم افزار سپیدار حضوري*

 ساعت  70: مدت دوره*

ریال19.000.000: شهربه*

تقویم دوره هاي آموزشی



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

10-13جمعه ها 1400/03/071400/03/28

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/03/181400/03/30

14-17پنج شنبه و جمعه ها 1400/04/101400/04/18

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/191400/04/26

10-13جمعه ها 1400/05/011400/05/22

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/121400/05/24

14-17جمعه ها 1400/06/051400/06/26

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/141400/06/23

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/081400/03/19

14:30-17:30پنچ شنبه و جمعه ها 1400/03/131400/03/27

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/061400/04/20

14:30-17:30پنچ شنبه و جمعه ها 1400/04/241400/05/08

14-17جمعه ها 1400/05/011400/05/29

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/101400/05/24

9-13جمعه ها 1400/06/051400/06/26

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/161400/06/30

اکسل مقدماتی

اکسل مقدماتی آنالین*

 ساعت 12: مدت دوره*

ریال3.900.000: شهریه   *

اکسل مقدماتی حضوري*

 ساعت 15: مدت دوره*

ریال4.900.000: شهریه   *

تقویم دوره هاي آموزشی



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

14-17پنچ شنبه و جمعه ها 1400/03/071400/04/03

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/171400/03/31

14-18پنج شنبه و جمعه ها 1400/04/241400/05/08

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/281400/05/13

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/101400/06/02

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/021400/06/23

10-13پنجشنبه و جمعه ها 1400/06/041400/06/25

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/06/281400/07/20

14-17پنجشنبه و جمعه ها 1400/07/011400/07/23

17:30-20:30یک شنبه و سه شنبه ها 1400/03/111400/04/15

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/171400/04/07

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/03/221400/04/12

14:30-17:30پنچ شنبه و جمعه ها 1400/03/281400/04/31

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/04/221400/05/24

14:30-17:30پنچ شنبه و جمعه ها 1400/05/141400/06/18

14-17پنچ شنبه و جمعه ها 1400/06/041400/07/02

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/311400/06/30

اکسل پیشرفته در حسابداري

تقویم دوره هاي آموزشی

اکسل پیشرفته حضوري*

 ساعت 30: مدت دوره*

 ریال7.500.000: شهریه *

اکسل پیشرفته آنالین*

 ساعت21: مدت دوره*

 ریال5.500.000: شهریه  *



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

تهیه صورت هاي مالی آنالین*

 ساعت 21:مدت دوره *

 ریال6.000.000: شهریه *

18-21روزهاي زوج 1400/04/211400/05/06

تهیه صورت هاي مالی حضوري*

 ساعت 24:مدت دوره *

 ریال8.000.000: شهریه *

18-21روزهاي زوج 1400/04/211400/05/09

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

 آنالینIFRSتهیه صورت هاي مالی مبتنی بر *

 ساعت 39:مدت دوره *

 ریال8.000.000: شهریه *

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی آنالین*

 ساعت 18: مدت دوره*

 ریال5.000.000: شهریه*

18-21روزهاي زوج 1400/05/111400/05/23

تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی حضوري*

 ساعت18: مدت دوره*

 ریال7.500.000: شهریه *

18-21روزهاي زوج 1400/05/111400/05/23

تهیه صورت هاي مالی *

متعاقبا اعالم می گردد

تقویم دوره هاي آموزشی

IFRSتهیه صورت هاي مالی مبتنی بر *

تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-13جمعه 1400/04/041400/04/04

9-13جمعه 1400/06/051400/06/05

9-15پنجشنبه 1400/04/031400/04/03

9-15پنجشنبه 1400/06/041400/06/04

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-13جمعه 1400/04/111400/04/11

9-13جمعه 1400/06/121400/06/12

9-15پنجشنبه 1400/04/101400/04/10

9-15پنجشنبه 1400/06/111400/06/11

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

9-12پنجشنبه و جمعه 1400/04/171400/04/18

9-12پنجشنبه و جمعه 1400/06/181400/06/19

9-13پنجشنبه و جمعه 1400/04/241400/04/25

9-13پنجشنبه و جمعه 1400/06/251400/06/26

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

قانون کار و حسابداري حقوق و دستمزد آنالین *

 ساعت 4: مدت دوره*

 ریال2.500.000: شهریه *

9-13جمعه 1400/05/141400/05/14

قانون کار و حسابداري حقوق و دستمزد حضوري*

 ساعت  8: مدت دوره*

 ریال3.900.000: شهریه*

9-13پنچ شنبه و جمعه 1400/05/211400/05/22

اظهارنامه آنالین*

 ساعت6: مدت دوره *

 ریال2.500.000: شهریه  *
اظهارنامه حضوري*

 ساعت 8: مدت دوره *

 ریال3.900.000: شهریه *

تقویم دوره هاي آموزشی

مالیات بر ارزش افزوده حضوري*

 ساعت 6: مدت دوره *

 ریال3.000.000: شهریه *

مالیات بر ارزش افزوده آنالین*

 ساعت4: مدت دوره *

 ریال2.500.000: شهریه  *

خرید و فروش فصلی آنالین*

 ساعت4: مدت دوره *

 ریال2.500.000: شهریه  *
خرید و فروش فصلی حضوري*

 ساعت 6: مدت دوره *

 ریال3.000.000: شهریه *

قانون کار و حسابداري حقوق و دستمزد*

خرید و فروش فصلی* 

اظهارنامه*

مالیات بر ارزش افزوده*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

آیین دادرسی مالیاتی آنالین*

 ساعت  4: مدت دوره *

 ریال2.500.000: شهریه*

9-13جمعه 1400/04/251400/04/25

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

حسابرسی بیمه اي آنالین*

 ساعت 6: مدت دوره*

 ریال2.500.000: شهریه*

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/101400/05/12

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

حسابرسی داخلی آنالین*

 ساعت 6: مدت دوره *

 ریال2.500.000: شهریه *

17:30-20:30یکشنبه و سه شنبه ها 1400/05/171400/05/19

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

مفاهیم حقوق و دستمزد آنالین*

 ساعت  12: مدت دوره *

 ریال2.900.000: شهریه*

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/051400/04/12

مفاهیم حقوق و دستمزد حضوري*

 ساعت  12: مدت دوره *

 ریال4.500.000: شهریه*

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/04/051400/04/12

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

استانداردهاي حسابداري آنالین*

 ساعت   80: مدت دوره *

 ریال11.000.000: شهریه*

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

 آنالین35استاندارد حسابداري *

 ساعت 9: مدت دوره *

 ریال3.800.000: شهریه *

تقویم دوره هاي آموزشی

استانداردهاي حسابداري*

مفاهیم حقوق و دستمزد*

متعاقبا اعالم می گردد

35استاندارد حسابداري *

متعاقبا اعالم می گردد

حسابرسی بیمه اي*

حسابرسی داخلی*

آیین دادرسی مالیاتی و مرور بخشنامه هاي مالیاتی*



روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

چطور یک مصاحبه موفق کاري داشته باشیم؟

 ساعت  2: مدت دوره *

 ریال500.000: شهریه*

17:30-20:30روزهاي زوج 1400/05/091400/04/12

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

چطور یک مذاکره کننده حرفه اي شویم؟

 ساعت 9: مدت دوره *

 ریال4.800.000: شهریه *

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

آموزش فروش و تکنیک هاي فروشندگی حرفه اي

 ساعت 9: مدت دوره *

 ریال4.800.000: شهریه *

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

مدیریت ارتباط با مشتري

 ساعت 15: مدت دوره *

 ریال5.800.000: شهریه *

1400/03/101400/03/18
سه شنبه و چهارشنبه, روزهاي دوشنبه

18-21ساعت 

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

چطور ارتباطات اثربخش داشته باشیم؟

 ساعت 9: مدت دوره  *

 ریال4.800.000: شهریه *

روز و ساعت برگزاريپایانشروعاطالعات دوره

(خود فریبی)آشنایی با راهکارهاي حل تعارض

 ساعت 12: مدت دوره  *

 ریال9.000.000: شهریه *

.متعاقبا اعالم می گردد

(خود فریبی)دوره مهارتی آشنایی با راهکارهاي حل تعارض*

.متعاقبا اعالم می گردد

دوره مهارتی آنالین مدیریت ارتباط با مشتري*

متعاقبا اعالم می گردد

تقویم دوره هاي مهارتی

دوره مهارتی چطور یک مذاکره کننده حرفه اي شویم؟*

دوره مهارتی آنالین چطور یک مصاحبه موفق کاري داشته باشیم؟*

دوره مهارتی آنالین آموزش فروش و تکنیک هاي فروشندگی حرفه اي*

متعاقبا اعالم می گردد

دوره مهارتی چطور ارتباطات اثربخش داشته باشیم؟*



دوره جامع پرورش کارشناس علم دادهدوره جامع پرورش کارشناس هوشمندی تجاریعنوان دوره ها

SQL serverدوره پیش نیاز SQL serverدوره پیش نیاز 

 مقدماتیSQL serverدوره  مقدماتیSQL serverدوره 

 و شاخص های کلیدی عملکردBIدوره مفاهیم  و شاخص های کلیدی عملکردBIدوره مفاهیم 

دوره انبار داده مقدماتی و پیشرفتهدوره انبار داده مقدماتی و پیشرفته

 (Power BI)دوره گردآوری مدلسازی بصری سازی داده  (Power BI)دوره گردآوری مدلسازی بصری سازی داده 

دوره برنامه نویسی مقدماتی و یادگیری ماشین  در پایتون

Big  Data

 ساعت162 ساعت118(ساعت)مدت دوره 

مخاطبین
برنامه نویسان و توسعه دهندگان راهکارهای هوشمندی تجاری

دانشجویان و کارشناسان رشته های کامپیوتر و فناوری اطالعات

برنامه نویسان و توسعه دهندگان راهکارهای هوشمندی تجاری

دانشجویان و کارشناسان رشته های کامپیوتر و فناوری اطالعات

شهریه دوره ها

 به صورت تک درس
ریال61,900,000ریال39,400,000

ریال43,500,000ریال27,500,000شهریه شرکت در دوره جامع

ریال2,000,000ریال1,000,000مبلغ تخفیف در صورت پرداخت نقدی

طی دو فقره چک با فاصله یک ماه% 70نقد، % 30اقساط طی یک فقره چک با فاصله یک ماه% 50نقد، % 50اقساط تسهیالت پرداخت اقساط

(IT)دوره های جامع آنالین بازارکار فناوری اطالعات 

سر فصل ها



پایانشروعمدت دورهنام دوره
شهریه دوره

(ریال)
پیش نیاز

1400/03/221400/03/29

1400/04/091400/04/16

1400/03/311400/04/14

1400/04/201400/05/10

1400/04/191400/05/16

1400/05/121400/06/21

1400/03/221400/04/12

1400/04/131400/05/19

1400/05/231400/06/20

1400/05/231400/06/06

1400/06/231400/07/11

1400/03/201400/03/28

1400/06/111400/06/19

1400/04/101400/04/28

1400/06/251400/07/02

1400/03/221400/03/29

1400/07/031400/07/12

1400/04/241400/05/14

1400/07/171400/08/01

9,500,000            SQL serverمقدماتی 

24انبارداده مقدماتی و پیشرفته            9,500,000

9-12پنچ شنبه  و جمعه ها  

_

17:30-20:30روزهای زوج 

              02184205111                                                                                                                                          education.systemgroup .net

Big Data12کالن داده 

17:30-20:30روزهای زوج 

6,500,000            _

17:30-20:30روزهای زوج 

16علم داده و یادگیری ماشینی در پایتون

9-13پنچ شنبه  و جمعه ها  

برنامه نویسی مقدماتی در پایتون           8,500,000

9-13پنچ شنبه  و جمعه ها  

16برنامه نویسی مقدماتی در پایتون

9-13پنچ شنبه  و جمعه ها  

7,500,000           _

9-13پنچ شنبه  و جمعه ها  

گردآوری، مدلسازی و بصری سازی داده

(power BI)
18

17:30-20:30روزهای زوج 

BIمفاهیم             11,000,000

17:30-20:30روزهای یکشنبه و سه شنبه 

SQL server36 پیشرفته

17:30-20:30روزهای زوج 

17:30-20:30روزهای یکشنبه و سه شنبه 

17:30-20:30روزهای زوج 

SQL server36 مقدماتی

17:30-20:30روزهای زوج 

SQL serverپیش نیاز            8,500,000

17:30-20:30روزهای یکشنبه و سه شنبه 

SQL server28پیش نیاز 

17:30-20:30روزهای زوج 

5,900,000            _

17:30-20:30روزهای یکشنبه و سه شنبه 

تقویم آموزش آنالین دوره های هوشمندی تجاری

روز و ساعت برگزاری

12 و شاخص های کلیدی عملکردBIدوره مفاهیم 

17:30-20:30روزهای زوج 

4,500,000            _

17:30-20:30روزهای زوج 
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