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 برگزار می نماید (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 

 ساعت  77مدت دوره : 

 هاشمیجناب آقای  :مدرس

 73الی 71از ساعت  ها شنبه ها و سه شنبهو ساعت برگزاری دوره :  روز

 71/78/7077: شروع دوره

 باشد ریال می 7.177.777شهریه دوره 

  درصد تخفیف برخوردار هستند(02 از )اعضا اتاق بازرگانی تهران

 : های آموزشیسرفصل

 

دستمزد و حقوق قانونی مبانی آموزش  

...  و کاری شب کار، اضافه ، سنوات،عیدی حق ، سنوات پایه ماموریت، نکات و محاسبات آموزش  

اکسل با آنها نویسی فرمول آموزش   

اکسل با دستمزد و حقوق پایه محاسبات آموزش   

اکسل در خروج و ورود محاسبات آموزش   

دستمزد و حقوق قانونی و کاربردی نکات شرح   

بیمه حسابرسی آموزش  

درآمد جدید 77 بخشنامه شرح   

 حقوق بر مالیات آموزش   

 
 

 حسابداری حقوق و دستمزدآنالین دوره آموزشی 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :                

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                  

 ...............................................آدرس : ......................................................................................................................

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .........................................................................................................................................................آدرس ایمیل : 

    ..................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: .........................................................................

 ............................................تاریخ : ..........................................................  امضاء : .................................................

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777801871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66721180بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 حسابداری حقوق و دستمزددوره آموزشی آنالین 
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