


شتابخلق جایگاه جدیدت با 

mohaseban.org mohasebanacc

https://mohaseban.org/
https://mohaseban.org/
https://mohaseban.org/
https://instagram.com/mohasebanacc
https://instagram.com/mohasebanacc
https://instagram.com/mohasebanacc
https://mohaseban.org/
https://mohaseban.org/
https://instagram.com/mohasebanacc
https://instagram.com/mohasebanacc


تربیتدوره عالی 
مـــــالیاتیمشاور 

ومالیاتیقوانینآخریناساسبردورهطراحی
ایجادبرایکاربردیوآموزشیقدرتمندروشهای

حسابدارانبرایجدیدجایگاه
رایبکارهاوکسبمالیاتیمشاورانومدیرانتربیت

مالیاتیقوانینکاربردوتسلطآگاهی،شناخت،



شمادنباا تیییارهسا،ید، اونداریادایانوا   رو
...میخونید

دناگرحسابدارهس،ید،قطعًاجایگااه،ونبعادازگورونا
واگرکارفرماایندوره،یکمشاورمالیاتیقدرتمندهست

باارایکاا مالیاااتیهساا،ید،قطعااًامشااشتنوحشاا،نا 
تشارارهمشاران،ونیااح،ماالًخودتونات اقاف،اادهدیگا 

...نمیش 
خاربرایآشناییباایندورهاینکاتالوگروبادقاتتااآ

.مطالع کن

خوشآمدید



چرا شتاب؟
مناسبشتابومناسبسرعتبابایدشما

یزندگوببینیدآموزشروماسالهی18تجربهی
هتجربودانشتمامآموزشبهمتعهدما.کنید

.هستیمشمابهخودمون



جلسه طالیی30
جلسییییهیییییوانراوملییییررا مالیییییاتیرابییییا30طییییی

بخشنامههایمهموآیرانامیههایمرووطیهملالعیه
میاعیخواهیمکرد؛بایوانراپرکاروردکاروتامرااجت

آموزشهیایجنییممیوردنییازیی . آشناخواهیمشید
مشاورمالیاتیراخواهیمداشتمثلفیابییانآآداب
مذاکرهآآدابورگزاریجلسیهوییمیتگیذاریخیدما 

.حسابداری

...بیانشدهاندسرفصلهامشروحدرصفحا بعدی



دوره عالی تربیت 
مشــــاور مالیاتی
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سرفصل ها

آموزش مفاهیم 
مالیاتیاولیه 

شخصیتحلیلیوحلوییچهتاثررا مالیاتی
دارد؟

تکالیفمالیاتیاشخاصحلویی
انواعشخصیتهایحلوییومعافیتهای

مالیاتی
نحوهثبتنامکدایتصادیجدیدآدریافت
شمارهایتصادیوتشکیلپروندهمالیاتی
مالیا حقتمیرسرمایهآافزایشوکاهش
تفاو مفهومسرمایهازدیدگاهاصول

حسابداریویانونتجار ایران
مخارجیبلازدیدگاهوهرهورداریووررسیآناز

دیدگاهیانونمالیا هایمستلیم

مالیات بر 
درآمد امالک

انواعدرآمدامت وشناساییدرآمدهای
مشمو مالیانآن

ومالیانبردرآمداجاره،وظایفموجر
مس،اجر

ن وهبرخوردادارهامورمالیاتیباقرارداد
واظهارنام اجاره

مالیانبردرآمدفروشامت وواگواری
سرق لی

مالیانبردرآمدشاغلیندربخشساخت
وسازساخ،مان

ارسا اظهارنام اجارهامت 
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مالیات بر درآمد 
حقوق

تعریفدرآمدحلوقوتفاو آنباسایر
درآمدهایمشمولمالیا 

درآمدمشمولمالیا آمعافیتهایحلوقآ
محاسبهمالیا 

نحوهارساللیستمالیا حلوقواسترداد
مالیا حلوق

جرائممالیاتیحلوق

هزینه های قابل 
قبول، مــــالیات 

حقوقیاشخاص 
شرایطپذیرشهزینههاییابلییولواثبا 

معامال 
نحوهرسیدگیبهاسنادومدارکحسابداری

(ازاظهارنامهتاورگتشخیص) 
نحوهمذاکرهباکارشناسمالیاتی

معافیتهاآبخشودگیوجرائممالیاتی
ارسالاظهارنامهمالیا عملکرد

مالیات بر ارزش 
افزوده

تعریفمالیا ورارزشافزودهونحوهمحاسبه
مودیانمشمولومراحلفراخوان

کاالهاآخدما ومعامال معافازمالیا 
صادرا ونحوهاستردادمالیا 

تکالیفمالیاتیونحوهمحاسبهجرائم
رسیدگیبهمغایر دراطالعا وتاثررآندر

مالیا عملکردوارزشافزوده
مالیا علیالراسدرارزشافزودهوجوددارد؟
چالشمالیاتیتولیدهمزمانکاالیمشمول

ومعاف

مالیات بر درآمد 
مشاغل

تعریفدامنهوگروهبندیمشاغل
آندرمشارکتمعافیتهاونحوهمحاسبه

هایمدنی
صندوقفروشگاهیومودیانمشمول
ارسالاظهارنامهمالیا عملکردمشاغل
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نحوه ارسال لیست 
و فصلی معامالت 

مالیاتی جدیدمنابع 
چهمعامالتیدرسامانهلیستمعامال ارسال

میشود
نحوهارسالاطالعا فروشآخریدآصادرا آ

واردا واجاره
سامانهثاماومعامال نفتی

شرکتهایکاغذیومعامال صوری
نحوهمحاسبهمالیا ازطریقمناوعاطالعاتی

جدید
نحوهرسیدگیبهتراکنشهایبانکی

دادرسی مالیاتی
نحوهابالغورگتشخیصمالیاتی

نحوهاعتراضبهورگتشخیصمالیا 
عملکردوارزشافزوده

نحوهتوافقبامدیرمالیاتیونکا طالیمآن
نحوهتنظیمدفاعیا ومراجعحلاختالف

مالیاتی
شرایطحضوروکیلکارمندومشاوررسمی
مالیاتیونحوهمحاسبهمالیا حقتمیر

وکالت
فابیانآزبانبدنوفنوندفاعمالیاتی

قانون کارازچهپروندههایمدفاعنکنیم؟

تأمینحسابرسی 
اجتماعی

علدیراردادکار
تمدیدوفسخیراردادکار

یوانراکاروردیکار
یوانراسازمانتامرااجتماعی

جرائمومجازا هاییانونکاروتامرااجتماعی
نکا مهموکاروردیموردنیازحسابدار

تعاریفموردنیازدریانون
سازمانتامرااجتماعی37ماده
سازمانتامرااجتماعی38ماده

نکا خاصیراردادهایعمرانیوغررعمرانی
موادومصالحآدستمزدوورخورددر

حساورسیتامرااجتماعی
تکا اساسیدرحساورسیتامرااجتماعی
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جذب پروژه های
مالیاتی و عقد

قرارداد مالیاتی

تولید محتوای
حسابداری مالیاتی

فیروشدرکمپراتبلیغا وکمپرا پروژههای
گذاریمالیاتیواصولییمت

پروژههادر

انتلالتجربیا ونکا طالیمتولید
محتواواستفادهازبسترشبکههای

اجتماعی

وآیین نگارش 
مکاتبات اداری

نامهوانواعنامه
طبلهبندیاسناد

وراینگارشبایدچهکرد؟
گزارشنویسیومراحلتدویاگزارش
تمرکزآموزشورایحسابداردرمحیطکار
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مشاور مالیاتی قدرتمند

قانونتجارنو
باپولشوییمبارزه

فنوناصول و 
مذاکره و روش های

قرارداد مالیاتیعقد 

تعریفشرکتهایتجاری،تجارومعامتن
تجاری

تعریفوقوانینمهمبرانو ک
حقالعملکاری

دفاترتجاریودفاترثبتتجاری
شخصیتحقوقی

ورششس،گی
اسمتجاریومقرراننهایی

فابیانوآدابمذاکره
افزایشاعتمادبهنفس

تمرینا کاهشاسترسوترس
آدابمذاکرهدرورگزاریجلسا تجاری
ومجموعهیآموزشهایفابیانورای

حسابدار
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اولین در ایران
بهترین در خدمات و پشتیبانی



انتینم اسب
هممحاسبانوهیمآنالییاروبیاهیمی جیارویمریز
لکارتونداشتهباشید؛چراکهعمیدهیکیارآموزانشیاغ
رکتهستندآاگرکهنمیتوانیدجلساتیروحضوریشی
جیاکیهکنیدآیلعًاباکیفیتبسیاربیاالمییتونییدهیر

االتریاتالشکیردیمبی. هستیدازکالساستفادهویرید
وورگیزارکیفیتالیوبااستفادهازتجهرزا بیاکیفییتر

کسیالپنلکاروریشماشارژمیشودوفاییلتیای. کنیم
.یابلاستفادهاست
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مد 5شماعتوهبرشرکتدردورهش،اب،
.کی یتدیگردرم اسبانتجرب میشنیدخدمانبا

5+ ش،اب

پش،یبانیآموزشو
ماه12

باکی یتودلگرمکننده

ک،ابکارعملی

دانشوتجربمونوتویاینک،اب
و   ایتالی یتجرب کنید300

استیدپاورپوینت668
ب وورنمصوروساده
کلدورهروآمادهکردیم

ساعتفایل100
ووتی

ک معلمهمراه، 

و   جزوه430
من صرب ردواخ،صاوی
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ثبت اعتراضات مالیات

ارسال لیست حقوق

ارسال اظهارنامه امالک

مالیات به خانه های خالی

برگ بنفش

پلمپ دفاتر

گردش موجودی کاال

ارزشبا کیفیت به محصول 15بیش از 
ریال 53،000،000

.به شما ارائه خواهد شدرایگانبه صورت 



معامالت فصلی

اظهارنامه ارزش افزوده

حقوق و دستمزد

اظهارنامه اشخاص حقوقی

(گروه3)اظهارنامه اشخاص حقیقی

همایش ناقص کامل

چهارچوب قانون تجارت

تحریر دفاتر قانونی

فن بیان



نظرات دانش پذیران دوره

شغلروی% 100دوره
تأثررگذاروودما

سرکار خانم زهرا بیات
مدیرمالیشرکتصادرا یرر

رودورههاغررحضوری
استفادهمیکنم

روشوسب کاریعالی
دارند

محاسبانبا96ازسال
آشناشدموازدورههاشون
استفادهمیکنم

ماازشهردلیجانایا
دورهروشرکتمیکنم

ایاورایارتلاسلحشغلی
روشرکتکردمدوره



درآمدوراوری3رشد
تجربهکردمرو

پروژهمالیاتی4
جذبکردم

حسابداروودماالنمدیرمالی
ی شرکتتولیدیهستم

تاکنونکارآموز92ازسال
محاسبانهستم

جناب آقای احمدرضا رمضان تاش
مدیرمالیشرکتسنگیریومشاورمالیاتی

دائمًاباآمورزشهای
روبهروزمحاسبانخودم

نگهمیدارم

محاسبانورایمای 
نردبانترییوود



شرکتکردمغررحضوری
پخشدورهکیفیتو

خوبوود

آسالتجربهکاری6معادل
کسبکردمتجربه

جزوا کاملوودو
بهمویعارسالمیشد

ازاساتیددورهرضایت
داشتم

شدمسالموفق11پساز
حلیلیاشخاصاظهارنامه

کنمارسال

مسائلیکهتابهامروز
تجربهنکردهوودمآدرایا
دورهآموزشدیدم

سرکار خانم روشنک شهری
مشاورمالیاتیچندیابنگاهایتصادی



تعهد+ کیفیت 
او اگرکیفیتخدما آپایبندیبهتعهیدا وسیخ

درارائیییهیاطالعیییا رودرآموزشهیییایحسیییابداری
" بانمحاس"کشوردری نللهبخواهیمتجربهکنیم
. هرسهتجربهروورایشماخلقخواهدکرد



منحصر بفرد مثل ما
اسیینادوایعیییاسییتفادهازنییرمافزارهییایحسییابداریآ

عملکییردوارزشاظهارنامییههییایآتکمیییلشییرکتهییا
افزودهطیدورهآموزشییآمزییتطالییمدورهشیتاب
هسییتکییهباعییدایجییادمحیییطوهییرهوریحییداکثری

.دورهمیشودورایکارآموزان
مادورهایبیهاییاشی وسیخاو درکشیورنیداریمآ

.اگرشماسراغداریدمعرفیکنید



سواالت پرتکرار25
دوره مالیاتی چه روز هایی و چه 

ساعتی برگزار می شود ؟
20:30تا17دوشنبههاساعت

یشه آزمون تعیین سطح برای چی گرفته م
و اگر در ازمون قبول نشدیم وجهمون 

برگشت داده میشه؟
حایاآزمونورایپایشدانشپذیرانهمسل
استوچوندورهکامالتخصصییهسیتبایید
لنمییرهییییولیراکسییبکنیییدودرصییور ییییو

.نشدنوجهتونعود دادهمیشه

چرا هزینه ی دوره به صورت حضوری 
و غیر حضوری یکسان است ؟

ازنظییرمییاییمییتدورهغررحضییوریبایییدبیشییتر
باشییدچییونازتجهرییزا بییاکیفیییتجهییتضییبط
یلمفیلمهایآموزشیاستفادهکردیموشمابهفی

هایآموزشیبهصور نامحدوددسترسییداریید
ییهضیمناکل.وبازهزمانیخاصیمشخصنکیردیم

یجزوا حضوریورایغررحضیوریهیابیاهزینیه
. موسسهپستمیشود

نحوه استفاده از دوره ی غیرحضوری
به چه صورت است؟

دربییاکییدالیسیینساختصاصیییتییونمیییتوانییید
.یریداسپا پلررازفیلمهایآموزشیاستفادهو

تخفیف هم دارید ؟
هبلییهاگییرروشپرداختتییونبییهصییور نلییدیباشیی

.تخفیفتعلقمیگررد



آیا امکانش هست به انتخاب خودمون 
مقداری از جلسات رو فقط شرکت کنیم ؟
ت؟با توجه به سرفصلی که مد نظرمون هس
اومخررآامکانشرکتدرجلسا بهصور انتخ

.وجودندارد

چرا هزینه دوره مالیاتی نسبت به 
موسسات دیگر زیاد است ؟

وسرفصییلهییایپشییتیبانیآمییوزشآیلعییانحییوه
آموزشیمحاسبانباهمیهفیرقدارهواسیاتیدیکیه

یمکیانورگیزار.دعو کیردیمهزینیهیبیاالیمدارنید
الیفتیکلییهجیزوا .؛مکانبسییاربیاکیفیتییاسیت

.نشدهمحاسباناستوکالمیکپمورداری

رت اگر یک جلسه نتونستیم به صو
؟کنیمحضوری شرکت کنیم ،چکار  

ونپایانهرجلسهفاییلصیوتیوپیاوردراختییارت
.یراردادهمیشود

هست، چقدر زمان دوره طوالنی 
کوتاه تر باشه؟نمیشه  

کوتییاهتییرازایییامیید پیشیینهادنمیشییهآچییونهییم
بازدهیخوومندارهوآموزشهایمالیاتیبااجیراو

.تاسوررسییوانراگستردهمالیا نیازمندزمان

دارد؟آیا این دوره معرفی به کار 
یک مشاور مالیاتی چقدره؟حقوق 

ورایدورههایتخصصیمعرفیمویعییتهیای
شغلیرانیداریمامیااگیرتماییلدارییدمویعییت
لهایشیغلیرابیهشیماپیشینهادکنییممشیمو
هزینهمیشیویدویی مشیاورمالییاتیحیدایل

.داردمیلروندرآمد15



ــورد  ــاو دوره م ــد از اتم ــول دوره و بع ــا در ط آی
پشتیبانی قرار می گیریم؟

بلییهشییمادرطییولدورهوبعییدازاتمییامدورهبییه
.ماهموردپشتیبانییرارمیگررید6مد 

با توجه به تعـداد بـاالی رزروی هـای شـما
آیــا امکــان پاســخگویی بــه ســواالت تمــاو

دانش پذیران وجود دارد ؟
ازجلسیییا اموزشییییآجلسیییا پرسیییشوبلیییهآغریییر

بییهصییور حضییوریوغرییر)پاسییخدرطییولهفتییه
تونمیشودکیهمییتونییدمشیکالتورگزار( حضوری

.روملرحکنیدتوسطاساتیدورطرفمیشود

دوره مالیاتی چند جلسه است؟
طول مدت دوره به چه صورت است ؟

جلسهاستوطولمید دورهحیدودا30دوره
.ماهزمانمیورد7

اد در دوره ی غیرحضوری اگر سوالی واسم ایج
؟کمک بگیروپشتیبانی  شد میتونم از 

همییراهاسییتادمرووطییهدراختیییارتونآشییمارهبلییه
دیراردادهمیشهوشماهرزمانکهسوالداشتی
.میتونیدداخلواتساپپیامارسالکنید

برای ورود به دوره ی شـتاب بـه چـه میـزان
تحصیالت و سابقه کار نیاز هست ؟

حییدایلمییدرکتحصیییلیمییوردنیییازوییرایورودبییه
دورهیشییییتابلیسییییانسحسییییابداریاسییییتیییییا
گذراندندورهیجامعحسابداریوکسبحیدایل

.سالسابلهکارمفیددرزمینهحسابداری2



روعح،ییکجلس ازدوره،ب منزل شاتششیل. 1
آنتلقیخواهدشدوپا ازهمااهنگیوشاروع
کتسجاب جاییزمانکتسب هیچوجا امشاان

.پویرنمیباشد
یکا ازتاریختنظیماینقراردادب بعددروورت. 2

کتکارآموزب هردلیلازت صیلدرآموزشگاهوشر
توتواناییوامشانشرکدرکتسهایآنمنصرف

درکتسهاراقبلیاابعادازشاروعدورهنداشا، 
باشااد،هاایچوجهاایازشااهری دریاااف،یتوسااط

گاهآموزشگاهب کارآموزمس،ردنخواهدشدوآموزش
ب موجباینقرارداداخ،یارخواهدداشتکا با 

.دهدهرگون درخواستاس،ردادشهری ،ترتیباثرن
اساتیدجهتتدری هردورهودعاونان،خاب. 3
.میباشدبرعهدهموسس آنهااز
یاجلساانغیباتموجا یااغیار اروریایام. 4

اجراشدهازمو اوعایانآموزشجززمانکارآموز
رتعهدیمبنایباآموزشگاهومیشودقراردادمنظور
.نخواهدداشتجبرانآنها

قوانین آموزش



الیووورتیک میزانغیبتازس جلس م،ودر. 5
( م،نااوب)کلتعدادجلساندوره1/15یام،جاوزاز

گااردد،آموزشااگاهمخ،اااراسااتازحمااورکااارآموز
بادونال،ازامبا )جلوگیرینمودهواینقاراردادرا

.ملیینماید( اس،ردادهیچمبلیی
موظفب پرداختشهری قبالازشاروعکارآموز. 6

رکتسمیباشدودروورنعدمپرداختشهری د
موعدمقررازورودکارآموزبا کاتسجلاوگیریبا 

.عملمیآید
موظاافاسااتکلیاا  ااوابطاج،ماااعی،کاااراموز. 7

اختقاایوشااتوناناسااتمیرادرم اایطموسساا 
.رعایتنماید

میبایدراسسااعتشاروعبا م وطا کاراموز. 8
آموزشگاهواردوبتفاوال پا ازپایاانجلساان
درسیروزان ،م وط آموزشراتر نمودهوازهار

،ت درگون رف،ارسوویاهرگون بیانمباطیواخ
.کتسهااااایاااااکارگاههاااااخااااودارینمایااااد

 هردروورتیک کارآموزب تشخیصموسس ب.9
نادیکازتعهدانفوقعملننماید،موسس میتوا
وز،بدوناس،ردادشهری پرداختشدهتوسطکاارآم

ازادام ت صیلوحمورویدرموسسا ممانعات
.کردهواینقراردادرایکطرف فسخنماید



مشااهدهنمون تدری و
مصاحب کارآموزانموفقدر
کاااانا آپااارانویوتیوب

م اسبان
(.برایکانا یوتیوببافیل،رششنواردشوید)

بیوتیو کانال لینک  

کانال آپاراتلینک  
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