
 

 

 

 

  

 

  مالی یهادورهگروه چهارم: 

 مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کارکنان دولت
 

 شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت
info@mcc3int.com 



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 پروژهحسابداری  عنوان؛

  MCC 3 – OC – FNCs – 001 کد دوره

 نظری و عملی –ساعت  16 مجموعه ساعات دوره

 شغلی -تخصصی  نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tتدریس )مدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت  شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 .آزمون کتبی و کار عملی روش ارزشیابی

های پروژه را ترسیم نمایند تصویری روشن و جامع از هزینههای کلیدی آن های حسابداری پروژه و شناسایی حوزهضمن آشنایی با روش (1فراگیران پس از پایان آموزش قادرند:  اهداف آموزشی

                                                         . ها را اجرا نمایندارزیابی عملکرد مالی پروژه و تحلیل سودآوری و انحراف عملکرد پروژه (2

های عوامل محیطی موثر بر حسابداری پروژه، تهیه تصویر جامع مالی تر از هزینه (2« ساعت 4»ای حسابداری پروژه هها و روشمفاهیم و تعاریف حسابداری پروژه، تکنیک  (1 سرفصل ها

« ساعت 4»، تحلیل سودآوری پروژه، تلفیق حسابداری پروژه و حسابداری مالیتحلیل میزان انحراف عملکرد از پیش بینی در پروژه (3« ساعت 4»ریزی پروژه پروژه، بودجه

 . «ساعت 4»کاربرد حسابداری پروژه در تصمیمات مدیریتی، آینده حسابداری پروژه در محیط بین المللی  (4

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 حسابداری قیمت تمام شده عنوان؛

  MCC 3 – OC – FNCs – 002 کد دوره

 نظری و عملی –ساعت  18 مجموعه ساعات دوره

 تخصصی شغلی نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  اجراروش 

 آزمون کتبی و کار عملی روش ارزشیابی

( روشهای 3های عمومی را تشریح و تحلیل نمایند ( کنترل و حسابداری هزینه2( اصول و مبانی حسابداری قیمت تمام شده را بیان نمایند. 1فراگیران پس از پایان آموزش قادرند:  اهداف آموزشی

 های مالی را تجزیه و تحلیل نموده و در قالب یک مثال اجرا نمایند.( گزارش4تمام شده را تشریح نمایند حسابداری قیمت 

( تجزیه 4«  ساعت 4»های حسابداری قیمت تمام شده ( روش3«  ساعت 4»های عمومی ( کنترل و حسابداری هزینه2«  ساعت 4»اصول و مبانی حسابداری قیمت تمام شده   (1 سرفصل ها

 «. ساعت 6»های مالی حلیل گزارشو ت

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 نظام ارزیابی و حسابرسی بودجه عنوان؛

  MCC 3 – OC – FNCs – 003 کد دوره

 نظری –ساعت  12 مجموعه ساعات دوره

 تخصصی شغلی مشترک نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 کتبی و کار عملی آزمون روش ارزشیابی

 ها و ابزارهای حسابرسی بودجه را بکار گیرند.                                               ( روش2( مبانی قانونی حسابرسی بودجه را توضیح دهند 1فراگیران پس از پایان آموزش قادرند:  اهداف آموزشی

 « ساعت 2»ریزی عملیاتی در حسابرسی بودجه ( حسابرسی عملکرد، استانداردهای حسابرسی عملکرد، بودجه2« ساعت 2»آیند قانونی( تفریغ بودجه: )معنا و مفهوم، مبانی و فر  (1 سرفصل ها

های ند و روش( فرآی5«  ساعت 3»های حسابرسی بودجه ( اصول، معیارها و شاخص4« ساعت 2»های حسابرسی بودجه )درون سازمانی، برون سازمانی و...( ( الزامامت و زمینه3

 «. ساعت 3»حسابرسی بودجه 

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 درآمدها و انواع آن عنوان؛

  MCC 3 – OC – FNCs – 004 کد دوره

 ساعت  16 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و کار عملی روش ارزشیابی

 فراگیران در پایان دوره قادر خواهند بود انواع درآمدها و نحوه تمرکزآنها، منابع تأمین و تخصیص را توضیح دهند. اهداف آموزشی

ها و سایر هزینه (4آنها  آشنایی با سایر منابع اعتبار و نحوه تحقق (3 آشنایی با انواع درآمدها و نحوه تمرکز آنها در حسابهای خزانه (2 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار  (1 سرفصل ها

تعریف معامالت دولتی  (7دولتی  معامالت (6 72ماده  5چگونگی انجام حسابرسی حساب و اسناد هزینه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع تبصره  (5ها  پرداخت

 .چکونگی فروش اموال از طریق مزایده (9چگونگی انجام معامالت دولتی از طریق مناقصه  (8

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. نابع و محتوای آموزشیم



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 (1حسابرسی ) عنوان؛
  MCC 3 – OC – FNCs – 005 کد دوره

 ساعت  24 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tتحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس )مدرس باید عالوه بر  شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 و کار عملی آزمون کتبی روش ارزشیابی

ی ساستانداردهای حسابرسی، ارزیابی کنترل داخلی، ماهیت اسناد و مدارک، استفاده از نحوه نمونه گیری آماری و نحوه برنامه ریزی کار حسابرفراگیران در پایان دوره آموزشی با  اهداف آموزشی

   شوندآشنا می

آشنایی با دوره عمل حسابداری  (5گزارشات )مالی و فعالیتها( آشنایی با انواع  (4انواع حسابرسان  (3 جایگاه حسابرسی در سازمان (2سیر تکامل حرفه حسابرسی در ایران   (1 سرفصل ها

استانداردهای  (7های مالی و خطرات ناشی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده  عوامل محیطی موثر بر دوره عمل حسابداری، اشتباهات ممکن در تنظیم صورت (6

مراحل برنامه  (11مسئولیتهای قانونی حسابرس  (10ضوابط و موازین حرفه حسابرسی  (9دهای عمومی تشریح استاندار (8حسابرسی )عمومی، اجرای عملیات،گزارشگیری( 

نمونه گیری  (16شواهد و مدارک مورد اسناد حسابرسی  (15های حسابرسی  پرسشنامه ها و انواع کاربرگ (14برنامه ها  (13آشنایی با پرونده ها  (12ریزی کار حسابرسی 

 .گیری استانداردهای گزارش (17در حسابرسی آماری و کاربرد آن 

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 (2حسابرسی ) عنوان؛
  MCC 3 – OC – FNCs – 006 کد دوره

 ساعت 24 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) احرازاستاد دوره شرایط

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و کار عملی روش ارزشیابی

سیستم کنترل داخلی )مالی( را با توجه به فرآیند آن  -های داخلی را توضیح دهندرود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند؛ مراحل مختلف سیستم کنترلاگیران انتظار میاز فر اهداف آموزشی

 بررسی، ثبت و ارزشیابی نمایند                  

های ارزشیابی سیستم کنترل (3های مختلف ثبت سیستم( و نحوه بایگانی آن های داخلی )روشو ثبت سیستم کنترل درک (2های داخلی مراحل مختلف بررسی سیستم کنترل  (1 سرفصل ها

نحوه تنظیم برنامه و رسیدگی عملیات  (6های داخلی های دریافت شده در پرسشنامه کنترلنحوه برخورد حسابرسی با پاسخ  (5های داخلی پرسشنامه و کنترل (4داخلی 

های داخلی و مکانیزه مالی بررسی سیستم کنترل (8های داخلی جمع بندی نقاط ضعف کنترل (7های داخلی موجود سی میزان صحت و تداوم اجرای کنترلجهت برر

 .کار عملی: عملیات فوق برای یک سیستم نمونه )واقعی یا فرضی( انجام شود (9  )حسابرسی کامپیوتر(

 اجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره.منابع / مر منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 مصاحبه در حسابرسی عملیاتی عنوان؛
  MCC 3 – OC – FNCs – 007 کد دوره

 ساعت  24 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره
 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس )مدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار  شرایط احرازاستاد دوره
 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و کار عملی روش ارزشیابی

ربراه واحد مورد بررسی به منظور تصمیم گیری در مورد پذیرش کار و انجام برنامه ریزی برای دستیابی به آشنایی با مصاحبه )اصول و مراحل آن( به منظور کسب اطالعات کلی د اهداف آموزشی

 های حسابرسی عملیاتی                                              هدف

 (4مصاحبه چیست؟  (3 ابزار مهم گردآوری اطالعات در حسابرسی عملیاتیای در خصوص مصاحبه به عنوان مقدمه (2آوری اطالعات در حسابرسی عملیاتی های جمعروش  (1 سرفصل ها

انواع مصاحبه )مصاحبه فرد با فرد، مصاحبه گروهی چند نفر با چند  (8 های انجام مصاحبهروش (7محدودیتهای روش مصاحبه  (6فوائد و مزایای مصاحبه  (5هدف از مصاحبه 

ثبت و ضبط مصاحبه  (13نحوه شروع مصاحبه  (12های محیطی مصاحبه ویژگی (11های سوال کردن در مصاحبه شور (10مصاحبه  فرایند (9 نفر، مصاحبه چند نفر با یک نفر(

اتمام مصاحبه و ثبت  (16فرآیند مصاحبه در حسابرسی عملیاتی )اهمیت مصاحبه، شروع مصاحبه، روش سوال کردن، زمان بندی مصاحبه(  (15نقش و جایگاه مصاحبه  (14

 .تأیید صورتجلسه مصاحبه توسط مصاحبه شونده (17  دداشتهایا

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 ایهای سرمایهحسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی عنوان؛

  MCC 3 – OC – FNCs – 008 کد دوره

 ساعت  12 مجموعه ساعات دوره

 شغلی  نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  روش اجرا

 آزمون کتبی و کار عملی روش ارزشیابی

 فراگیران در پایان دوره قادرند عملیات حسابداری  حسابهای مستقل را انجام دهند.                                             اهداف آموزشی

حساب مستقل سایر منابع اعتبارات تملک  (4 آشنایی با فرمها، دفاتر و گزارشات (3ای های سرمایهحساب مستقل اعتبارات تملک دارائی (2 حساب مستقل وجوه سپرده  (1 سرفصل ها

  . ایهای سرمایهدارائی

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی



کارگاه اهی آموزشی   -  دوره اه  -سمیناراه فرم خالصه  محتوای   

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد  عنوان؛

  MCC 3 – OC – FNCs – 009 کد دوره

  نظری –ساعت  12 مجموعه ساعات دوره

 شغلی نوع دوره

 کارشناسان و مدیران امور مالی  مخاطبان دوره

 ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  باشد.T.O.Tمدرس باید عالوه بر تحصیالت و سابقه کار مرتبط با موضوع دوره، دارای گواهی تعیین صالحیت تدریس ) شرایط احرازاستاد دوره

 غیرحضوری )مجازی( –حضوری  اجراروش 

 و کار عملی آزمون کتبی روش ارزشیابی

 .های اجرایی نظام حقوق و دستمزد آشنا شوند و آنها را در تعیین حقوق و مزایای کارکنان بکار گیرندنامهرود در پایان دوره بتوانند، با قوانین و آئیناز فراگیران انتظار می اهداف آموزشی

  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری سرفصل ها

 منابع / مراجع پیشنهادی و جزوات استاد دوره. منابع و محتوای آموزشی


