
 

 

  

 ريزي و سنجش مهارت معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسيدفتر پژوهش، طرح و برنامه

  

 

 استاندارد آموزش شغل 

 

 حسابدار مالیاتي 

 

 گروه شغلي 

 امور مالي و بازرگاني
 

 كد ملي آموزش شغل  

2 0 0 0 5 0 0 5 4 0 4 1 1 4 2 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
ISCO-08 

 

 

 1/11/98تاريخ تدوين استاندارد : 

 

 



 1 

 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 241140450050002 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 امور مالی و بازرگانی  :ریزی درسیاعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی حصیلی آخرین مدرک ت نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 12 آموزش فنی و حرفه ای  مربی حسابداری لیسانس سمیه حقانی 1

 سال 15 آموزش فنی و حرفه ایرئیس مرکز  مدیریت لیسانس مریم قاصدی 2

 سال 15 آموزش فنی و حرفه ای ربیم -حسابدار ارشد حسابداری فوق لیسانس زهرا لشنی 3

 سال 8 آموزش فنی و حرفه ای مربی -حسابدار  حسابداری فوق لیسانس مانیزهرا سلی 4

 سال 11 آموزش فنی و حرفه ای مربی -حسابدار حسابداری فوق لیسانس مهدیه احمدی 5

 حسابداری لیسانس فرشته بزرگی 6
متصدی پذیرش و آزمون مرکز آموزش فنی 

 و حرفه ای
 سال 12

 یت بازرگانیمدیر دکترا زهرا سادات منتظری 7
استاد دانشگاه و مدیر و موسس آموزشگاه 

 آزاد
 سال 10

 حسابداری دکترا بیتا خلیلی 8
 واستاد دانشگاه و حسابرس شرکتهای دولتی 

 خصوصی
 سال 12

 سال21 کارشناس و هنرآموز کارو دانش حسابداری لیسانس الهام صالحی 9

 مدیریت آموزش فوق لیسانس نرگس هادی پور 10
 ولی گروه برنامه ریزی درسی امور ما دبیرکار

 بازرگانی
 سال 19

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

 يد استانداردبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي امور مالي و بازرگاني  برگزار گرد  22/10/98طي جلسه اي كه در تاريخ 

بررسي و تحت عنوان شغل حسابدار مالیاتي  با كد    241140450050001و   1-1/1/14/10آموزش شغل  حسابدار مالیاتي  با كد

 مورد تائید قرار گرفت .  241140450050002

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.



 2 

 

 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 

اي نیزز نیاز براي عملكرد موثر در محیط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفههاي مورد ها و توانمنديمشخصات شايستگي

 شود.گفته مي

 استاندارد آموزش : 

 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادگیري براي رسیدن به شايستگينقشه

 نام يك شغل :  

 شود. رود اطالق ميمورد نظر انتظار ميهاي خاص كه از يك شخص در سطح اي از وظايف و توانمنديبه مجموعه

 شرح شغل : 

ترين عناصر يك شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگزر در يزك حزوزه شزغلي، اي شامل مهمبیانیه

 ها، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل. مسئولیت

 طول دوره آموزش : 

 ات مورد نیاز براي رسیدن به يك استاندارد آموزشي. حداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 رود. هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميها و تواناييحداقل شايستگي

 كارورزي:

گیرد و محدود يا با ماكت صورت ميكارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت 

ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل 

آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مي

 گردد.(ز مشاغل نميا

 ارزشیابي : 

كتبزي عملزي و ، عمليبخش  ه، كه شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خیرفرآيند جمع

 اي خواهد بود. اخالق حرفه

 اي مربیان : صالحیت حرفه

 رود.ندارد انتظار مياي كه از مربیان دوره آموزش استاهاي آموزشي و حرفهحداقل توانمندي

 شايستگي : 

 ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد. توانايي انجام كار در محیط

 دانش : 

تواند شزامل علزوم هاي ذهني الزم براي رسیدن به يك شايستگي يا توانايي كه مياي از معلومات نظري و توانمنديحداقل مجموعه

 (، تكنولوژي و زبان فني باشد. ، زيست شناسيشیمي، ، فیزيكپايه)رياضي

 مهارت : 

 شود. هاي عملي ارجاع ميحداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت

 نگرش : 

 باشد.  اي ميیر فني و اخالق حرفههاي غاي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه

 ايمني : 

 شود.مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط كار مي

 توجهات زيست محیطي :

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 حسابدار مالیاتي

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

 تایمال یرسبری، اتیظام مالثبت نام در ن یستگیشامل شاو گروه امور مالی و بازرگانی است از مشاغل  مالیاتی حسابدار

 ،استهالک و قبول بلموجه، قا یها نهیهز حاسبهی، و کنترل دفاتر قانون ثبت، حقوق اتیمال محاسبهی، فیتکل یها

ی، اتیمال هار نامهاظ میظو تن اتیمال محاسبهی، و ارسال فهرست معامالت فصل اصالح، بر ارزش افزوده اتیمال محاسبه

  در ارتباط است.و حسابرس حسابدار  است و با شغل یاتیمال دفاعانجام 

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 حسابداري انيكاردمیزان تحصیالت : حداقل 

  ذهنيي و داشتن سالمت كامل جسم:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   215   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    112   ز زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    103  :    ز زمان آموزش عملي                

 ساعت             :              كارورزي             زمان ز 

  ساعت              :         زمان پروژه                    ز 

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 آموزشی مرتبط ن لیسانس حسابداری با دو سال سابقهداشت
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

  حقوق و است كه بتواند كلیه امور مالیاتي از جمله محاسبه مالیات بر درآمد و مالیات شغليحسابدار مالیاتي 

داشته  ربط راتوانايي پاسخگويي به مراجع ذي سايرمالیات تكلیفي را انجام داده و به قوانین مالیاتي مسلط بوده و

ه زوده را برزش افاباشد و بتواند گزارشات الزم از جمله اظهار نامه مالیاتي و معامالت فصلي و اظهار نامه مالیات بر 

 .درستي انجام و ارائه نمايد

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Tax Accountant- 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 كمك حسابدار-

 حسابدار- 

 حسابرس-

 

 شناسي و سطح سختي كار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 ..طبق سند و مرجع ....................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 ..........طبق سند و مرجع ............................                     تاً سخت  ب : جزو مشاغل نسب

 .....طبق سند و مرجع ...................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           ■د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل

 شايستگي  -

 

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 18 8 10 ثبت نام در نظام مالیاتی 1

 31 13 18 تکلیفی های مالیاتبررسی  2

 35 20 15 حقوق اتیمحاسبه مال 3

 22 12 10 قانونی دفاتر کنترل و ثبت 4

 19 12 7 استهالکو  قبول محاسبه هزینه های موجه، قابل 5

 25 10 15 ه مالیات بر ارزش افزودهمحاسب 6

 15 10 5 ارسال فهرست معامالت فصلیاصالح و  7

 35 15 20 محاسبه مالیات و تنظیم اظهار نامه مالیاتی 8

 15 5 10 دفاع مالیاتیانجام  9

 215 105 110 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 ر نظام مالیاتيثبت نام د

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 8 18 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطيتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز ینرم افزارها  دانش :

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه

ه فرم درخواست ارائ نمونه
 اسناد و مدارک

برگ تشخیص  فرم نمونه
 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 انهیرا
 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده
 یمرب یو صندل زیم
 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا تخته
 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه
 مطبوع هیتهو
 سردکن آب

  کاغذ
 کیماژ

 پاک کن تخته
 افزار نوشت

 

    مالیات مفهوم و هیتما -

    مالیات مشمول اشخاص -

    مالیات ) مالیات مستقیم و غیر مستقیم( انواع-

 و دارایی و اقتصادی امور وزارت قبال در مودیان وظایف-
 حسابسایراشخاص طرف 

   

    مالیاتی مراجع وظایف و اختیارات -

  مهارت :

    تشکیل پرونده اشخاص حقیقی-

    تشکیل پرونده اشخاص حقوقی-

    دریافت کد اقتصادی-

 نگرش :

 رعایت قوانین و مقررات امور مالیاتی -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

 محیطی :توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 دارد آموزش استان

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تكلیفي هاي مالیاتبررسي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

18 13 31 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز ینرم افزارها  دانش :

 اسناد نمونه

 یصورتهای مال نمونه

 فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه

فرم درخواست ارائه اسناد  نمونه

 و مدارک

فرم برگ تشخیص  نمونه

 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 حساب ماشین

 انهیرا

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا تخته

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

    تکلیفی های مالیات به مربوط قانونی مواد -

    تکلیفی های مالیات پرداخت نحوه -

    نفعذی اشخاص به مدارک ارائهاصول -

    نحوه ثبت در دفاتر-

    مالیات پرداخت تایید مورد مدارک -

    اخت حق تمبرجرایم عدم پرد-

  مهارت :

    مطابقت مدارک پرداخت مالیات با دفاتر-

یوات احتمالی بین مالیات مکسووره و مال تعیین مغایرت های -
 پرداختی

   

احد پرداخت شده از طرف و یفیتکل یها اتیمال ستیل میتنظ -
 یاقتصاد

   

ن مکسوره توسط کسور کننودگا یها اتیپرداخت مال یریگیپ-
 اتیلما

   

 نگرش :
 رداختپدقت در برسی مالیات ها ی قابل -

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 حقوق مالیاتحاسبه م

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 20 35 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز ینرم افزارها  دانش :

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه

خواست ارائه اسناد فرم در نمونه
 و مدارک

 فرم برگ تشخیص مالیات  نمونه

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 حساب ماشین

 انهیرا

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا تخته

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 کن پاک تخته

 افزار نوشت
 دوخت ماشین

 کل دفتر
 روزنامه دفتر
 معین دفتر

    ناخالصحقوق  -

    حقوق مشمول مالیات -

    حقوق  مالیات های معافیت -

    حقوق مالیات جرائم -

  مهارت :

    حقوق مالیات پرداخت محاسبه و-

    حقوق لیستتنظیم   -

    دستمزد و حقوق لیست کنترل -

دسوتمزد از نظور صوحت محاسوبه  و حقوق لیست کنترل -

 مالیات

   

    حقوق به صورت آنالین لیست سالرا -

 نگرش :

 دقت در محاسبه حقوق و دستمزد -

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 یریت مصرف بهینه منابع انرژیمد-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 قانوني دفاتر كنترل و ثبت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 12 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز یافزارها نرم  دانش :

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه

 فرم درخواست ارائه اسناد نمونه
 و مدارک

فرم برگ تشخیص  نمونه
 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 حساب ماشین

 انهیرا

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا هتخت

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

    آئین نامه تحریر دفاتر-

    دفاتر ثبت انواع -

    مالیاتی امور سازمان به ای دوره میان گزارشات ارائه الزامات -

  مهارت :

    دفاتر قانونی و اخذپلمپ  -

    تحریر دفاتر قانونی -

 نگرش :
 دقت در تحریر دفاتر -

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 هالکقابل قبول و است محاسبه هزينه  هاي موجه،

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 12 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز ینرم افزارها  دانش :

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 هار نامه مالیاتیفرم اظ نمونه

 فرم درخواست ارائه اسناد نمونه
 و مدارک

فرم برگ تشخیص  نمونه
 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 حساب ماشین

 انهیرا

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا تخته

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

    زینه های موجه و قابل قبول مالیاتی طبق آخرین تغییراته -

    ک و مبانی اندازه گیری آنهزینه استهال -

وش های محاسبه استهالک و جداول نرخ هوای محاسوبه ر -

 آن

   

  مهارت :

    رالک دارایی های موجود در انبامحاسبه استه-

    سبه استهالک دارایی های ثابت مشهود و نا مشهودمحا-

    اور هال()اعمال تغییرات اساسی -

 نگرش :
 دقت در تحریر دفاتر -

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی حین انجام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 بهینه منابع انرژیمدیریت مصرف -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 10 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز یهانرم افزار  دانش :

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه

 فرم درخواست ارائه اسناد نمونه

 و مدارک

فرم برگ تشخیص  نمونه

 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 حساب ماشین

 انهیرا

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا تخته

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

    مشمولین مالیات بر ارزش افزوده-

    مراحل پیش ثبت نام ارزش افزوده-

    مراحل ثبت نام ارزش افزوده-

    جرائم مالیات بر ارزش افزوده-

  مهارت :

    ار نامه مالیات بر ارزش افزودهارسال اظه-

    افزوده ثبت سند حسابداری ارزش-

    فاعیات، مطالبه و استرداد ارزش افزودهانجام د-

 نگرش :
 فزار مربوطهرعایت اصول ثبت نام در نرم ا-

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

- 

 زیست محیطی :توجهات 

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ارسال فهرست معامالت فصلياصالح و 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادار ابز ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز ینرم افزارها  دانش :

 حساب ماشین

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 فرم اظهار نمونه

 نامه مالیاتی 

 فرم درخواست ارائه اسناد نمونه

 و مدارک

فرم برگ تشخیص  نمونه

 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 انهیرا

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا تخته

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

    د و فروش نحوه ارائه گزارش خری-

    صورت معامالت فصلی -

    فصلی جرائم مربوط به معامالت-

    ای مورد قبولخرید و فروش ه-

    دهاتکالیف مهم ارائه قراردا-

  مهارت :

    اصالح اطالعات ثبت شده-

    ارائه گزارش عدم مغایرت-

    ارائه گزارش معامالت فصلی-

 نگرش :
 دقت در ارائه گزارش -

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

- 

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 اظهار نامه مالیاتي و تنظیم مالیاتمحاسبه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 15 35 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز ینرم افزارها  دانش :

 حساب ماشین

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه

 فرم درخواست ارائه اسناد نمونه

 و مدارک

فرم برگ تشخیص  نمونه

 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 انهیرا

 ژکتورپرو تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا تخته

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

 نگهداری تکلیف نظر از حقیقی اشخاص بندی فرایند طبقه -

 دفاتر

   

    یاتمال الرأس علی تشخیص موارد -

    اظهارنامه ارائه نحوه و مهلت -

    یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمحاسبه مالاصول  -

    یقیبر درآمد اشخاص حق اتیمحاسبه مالنحوه -

 در صوورت اظهارنامه اشوخاص حقووقی ارائه نحوه و مهلت -

 اتیالرأس مال یعل صیتشخ

   

به  یدگیرس قیاز طر حقوقیاشخاص  اتیاصول محاسبه مال -

 یدفاتر قانون

   

 صیر صورت تشخد یاشخاص حقوق اتیاصول محاسبه مال -

 اتیالرأس مال یعل

   

    یچگونگی تنظیم صورتهای مال-

  مهارت :

    ) آنالین و آفالین( TTMS تنظیم اظهارنامه مالیاتی-

    تسلیم اظهار نامه مالیاتی-

    ع و معافیت هامواد مشمول مالیات مقطو شناسایی-

    محاسبه مالیات طبق اظهار نامه مالیاتی تنظیم شده-

    انجام ترتیبات مالیات ابزاری-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 اظهار نامه مالیاتي تنظیم و محاسبه مالیات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 يمنيا  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 دقت در محاسبه مالیات ها-

 توجه به مهلت نعیین شده جهت تکمیل فرم ها -

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

 توجهات زیست محیطی :

 یت پسماندمدیر -

 مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 دفاع مالیاتيانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 5 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 بروز یرم افزارهان  دانش :

 حساب ماشین

 اسناد نمونه

 صورتهای مالی نمونه

 فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه

 فرم درخواست ارائه اسناد نمونه

 و مدارک

فرم برگ تشخیص  نمونه

 مالیات 

 فرم برگ مالیات قطعی نمونه

 انهیرا

 پروژکتور تاید

 دیاسال پرده

 یمرب یو صندل زیم

 کارآموز یو صندل زیم

ADSL 

 برد تیوا ختهت

 یآتش نشان کپسول

 هیکمک های اول جعبه

 مطبوع هیتهو

 سردکن آب

  کاغذ

 کیماژ

 پاک کن تخته

 افزار نوشت

    لوایح مالیاتی-

    انواع ابالغ مالیاتی-

    مراحل رسیدگی مالیاتی-

    اتیمراجع حل اختالفات مالی -

  مهارت :

    لیاتیتنظیم و تحریر لوایح ما-

    اتیارائه گزارش رسیدگی مالی-

    اعتراض به رای هیئت بدوی-

    ی مالیاتیهاشرکت در شورا-

 نگرش :

 اهمیت به دفاعیات مالیاتی-

 یاخالق حرفه ا تیرعا-

 ایمنی و بهداشت : 

 حین انجام کار ارگونومیرعایت  -

 

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

 ف بهینه منابع انرژیمدیریت مصر-
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  برگه استاندارد تجهیزات - 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

1 
دستگاه   5 یک دستگاه مربی و دستگاه CORI7 6با متعلقات  رایانه 

 کارآموزان

 سرعتاینترنت پر عدد1 مخابراتی ADSLمودم  2

  ستگاهدDP:2000Lumens 1 پروژکتور ویدیو 3

  دستگاهSc:16*2.4 1 شیپرده نما 

  عدد1 استاندارد مربی صندلی و میز 4

  عدد15 استاندارد کارآموز صندلی و میز 5

  عدد1 استاندارد برد وایت تخته 6

  عدد1 ییلویک 6 نشانی آتش کپسول 7

  عدد1 ملزومات هیبا کل اولیه های کمک جعبه 8

  عدد1 رداستاندا مطبوع تهویه 9

  عدد1 استاندارد سردکن آب 10

 
 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود. 15ظرفیت  تجهیزات براي يك كارگاه به -

            
 
 
 

 برگه استاندارد مواد  -       

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 کاغذ  بسته A4 1 کاغذ  1

 ماژیک دعد 1از هر رنگ  وایت برد سه رنگ ماژیک 2

 تخته پاک کن عدد 2 فومی تخته پاک کن 3

 نوشت افزار عدد 15 معمولی نوشت افزار 4

 مقوا و کاغذ  یک مجموعه با رنگ ، سایز و شکلهای مختلف  مقوا و کاغذ  5

 :توجه 

 محاسبه شود. نفر 15و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -
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   برگه استاندارد ابزار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 با نوع اظهار نامه مرتبط بروز ینرم افزارها 1

  عدد 15 حسابداری ماشین حساب 2

  عدد 15 مرتبط مالیاتی نمونه اسناد 3

  عدد 15 نمونه سازمان مالیاتی نمونه صورتهای مالی 4

  عدد 15 سازمان امور مالیاتی نمونه فرم اظهار نامه مالیاتی نمونه 5

  عدد 15 اسناد و مدارک امور مالیاتی فرم درخواست ارائه اسناد و مدارک نمونه 6

  عدد 15 اسناد و مدارک امور مالیاتی فرم برگ تشخیص مالیات نمونه 7

  عدد 15 اسنادو مدارک امور مالیاتی فرم برگ مالیات قطعی نمونه 8

  عدد 15 با نوع اظهار نامه رتبطم بروز ینرم افزارها 9

  عدد 15 حسابداری ماشین حساب 10

  عدد 15 حسابداری دستمزد و حقوق لیستنمونه  11

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -


