
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/02استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/01
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/09استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/08
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/16ستاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/15
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/23استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/22
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/30استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/03/29
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/06استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/05
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/13استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/12
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/20استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/19
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/27استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/04/26
استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/05/03استاندارد هاي حسابداريحسابداري صنعتی1399/05/02
استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/05/17استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/05/16
استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/05/24استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/05/23
استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/05/31استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/05/30
استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/06/07استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/06/06
استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/06/14استاندارد هاي حسابدارياستاندارد هاي حسابرسی1399/06/13
استاندارد هاي حسابرسیاستاندارد هاي حسابرسی1399/06/21استاندارد هاي حسابرسیاستاندارد هاي حسابرسی1399/06/20
استاندارد هاي حسابرسیاستاندارد هاي حسابرسی1399/06/28استاندارد هاي حسابرسیاستاندارد هاي حسابرسی1399/06/27
قوانین مالیاتهاي مستقیماستاندارد هاي حسابرسی1399/07/04قوانین مالیاتهاي مستقیماستاندارد هاي حسابرسی1399/07/03
قوانین مالیاتهاي مستقیمقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/07/11قوانین مالیاتهاي مستقیمقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/07/10
قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/07/18قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/07/17
قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/07/25قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/07/24
قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/02قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/01
قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/09قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/08
قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/16قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/15
قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/23قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/22
قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/30قانون تجارت و سایر قوانینقوانین مالیاتهاي مستقیم1399/08/29

ساعت دورهمبلغ دوره(ریال)

13,000,000              60
8,500,000               40
9,000,000                40
9,000,000                40
6,000,000                30

210ساعت             45,500,000

استانداردهاي حسابداري

استاندارد هاي حسابرسی

حسابداري صنعتی

قانون مالیاتهاي مستقیم
قانوت تجارت و سایر قوانین

جمع

شرایط ثبت نام: ارائه فرم ثبت نام و فیش واریزي به  حساب 4400430077 به نام بانک ملت به نام جامعه حسابداران رسمی ایران

با شناسھ واریز 23102253 و ارسال آن بھ شماره نمابر88801910 و یا تماس با شماره 02142925داخلی 213 آقای عبادی
نام دوره

جامعه حسابداران رسمی ایران

برنامه آمادگی آزمون حسابدار رسمی1399
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جمعهپنج شنبه

بھ شرکت کنندگان در دوره عالوه بر احتساب ساعات آموزش گواھی شرکت در 
.نیز اعطا می گردددوره 
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نام دوره

                                                                                                                                      امضاء

تلفن محل کار

تلفن ھمراه

شماره و تاریخ فیش واریزی

مبلغ واریزی

نام درس یا دروسی ثبت نام شده

تاریخ دوره

نشانی پست الکترونیکی

 موسسھ حسابرسی

نام خانوادگی

نام

نشانی محل کار

فرم ثبت نام در دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

وزش آگاھی بیشتر بھ کانال مرکز آمبرای
:بپیوندید) ماحر(حسابداران رسمی
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