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 پاسخ شما سواالت یافت، نخواهید دیگر جايهیچ در که دستمزد و حقوق حسابداريآموزش ترین دورهکامل

 .شد خواهد داده
 

 را حسابداريافزار نرم و اکسل با دستمزد و حقوق حسابداري آموزش فیلم سایت کاناز اسپید براي این ساعت

 آن محاسبات و دستمزد و حقوق کاربردي و قانونی مباحث  و حسابداريآموزش به که فیلم این. است کرده تهیه

تهیه شده است به طوریکه با مشاهده آن به  عملی و کاربردي کامال صورت به و روان و ساده زبان به پردازدمی

توانید حقوق و دستمزد یک شرکت را انجام دهید. البته به قول برایان تریسی تکرار و تمرین در هر راحتی می

 .یادگیري نباید فراموش شود
  

 چرا باید حقوق و دستمز را یاد بگیرم
باحث قانونی و محاسباتی حقوق و دستمزد است به یکی از نیازهاي حسابداران در ورود به بازار کار دانستن م

حقوق آشنایی داشته برطوریکه اگر دانشجوي حسابداري با مباحث حقوق و دستمزد و محاسبات بیمه و مالیات

 .باشد شانس زیادي در یافتن شغل دارد
چه از منظر  من نیز سعی کردم در این فیلم کاربردي مباحث حقوق و دستمزد را چه از منظر قانون کار و

 .محاسباتی آموزش بدهم تا بتوانم بخشی از نیازهاي حسابداران جویاي کار را مرتفع کنم
سادگی و روانی این فیلم به حدي است که نه تنها حسابداران بلکه دانشجویان حسابداري و حتی کارفرمایان که 

 .داري این فیلم استفاده کنندحسابهايحقوق و دستمزد ندارند بتوانند از آموزشآشنایی با حسابداري
 

 اهم سرفصل هاي فیلم آموزش حسابداري حقوق و دستمزد کاناز
 ودستمزدتوانایی تشخیص اصول و مفاهیم حسابداري مرتبط با حقوق -*
 آموزش مبانی علمی و قانونی و محاسباتی حقوق و دستمزد -*
کاري، اضافه کاري، ماموریت و مانند آن آموزش مباحثی چون شب کاري، نوبت کاري، کار مختلط، تعطیل  -*

 .از منظر قانون کار
 .کارگران و پرسنل با استفاده از اکسل (Time Sheet) کارآموزش محسبات اوقات  *

 آموزش محاسبات حقوق و دستمزد و مزایا در اکسل -*
، ماموریت و حقوق آموزش محاسبات اضافه کار، نوبت کاري، حق اوالد، شب کاري، تعطیل کاري، کار مختلط -*

 .و دستمزد عادي و سایر مزایا با اکسل
هاي آن در محاسبات آموزش محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل در دوحالت روزانه و ساعتی و شرح تکنیک -*

 .... مزایا مانند اضافه کار، تعطیل کاري و
 .زدآموزش فرمول نویسی تو در تو و پیشرفته با اکسل جهت محاسبات حقوق و دستم -*
 آموزش ثبت سند حسابداري حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداري سپیدار همکاران سیستم -*
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 .دستمزد و حقوق افزار نرم با کار آموزش -*
 .آموزش محاسبات و فرمول نویسی وام پرسنل با استفاده از اکسل -*
 اکسل آموزش جامع عیدي و سنوات کارگران و پرسنل و محاسبات مربوط به آن در -*
 .اجتماعی پرسنل با اکسلتامینآموزش محاسبات بیمه *
 .آموزش حقوق و دستمزد مشمول و غیر مشمول بیمه *

 آموزش ثبت عیدي و اعمال حداکثر حقوق و دستمزد مشمول بیمه در نرم افزار بیمه سازمان تامین اجتماعی -*
محاسبات مالیات بر حقوق پرسنل با استفاده هاي مختلف جهت آموزش جامع مالیات بر حقوق و ارائه تکنیک -*

 .از اکسل
 ارائه دهها مثال کاربردي و محاسباتی حقوق و دستمزد -*
 آموزش محاسبات فیش حقوقی و طراحی فیش حقوقی -*
 .آموزش آدرس دهی به فایل ها و شیت هاي مختلف حقوق و دستمزد با اکسل -*
 .ات عیدي پرسنل و نکات قانونی آنآموزش و شرح کامل تکنیک هاي محاسبات مالی -*
 .اراه جزوه کاربردي و عملی حقوق و دستمزد به همراه فیلم -*
 .ارائه اکسل تمرینی فیلم همراه فیلم آموزش حقوق و دستمزد فوق -*
 حسابداري سپیدار سیستمآموزش ثبت سند حسابداري عیدي و سنوات در نرم افزار -*
 .ل ارائه شده به کارمند از طرف کارفرما و نحوه حسابداري آنحسابداري مسکن و اتومبیآموزش -*
 آموزش ثبت حسابداري حقوق و دستمزد صنعتی -*
 آموزش محاسبه و نحوه ثبت رویدادهاي حسابداري حقوق و دستمزد -*
 آموزش محاسبه و نحوه ثبت مالی حق خواربار و مسکن -*
 آموزش محاسبه و نحوه ثبت ذخیره سنوات خدمتی -*
 آموزش محاسبه و ثبت ذخیره عیدي و پاداش و مرخصی سالیانه در حقوق و دستمزد -*
 حسابداري محاسبه و ثبت اضافه کاري، حق اوالد و حق ماموریتآموزش -*
 آموزش کار با افزونه قدرتمند کاناز براي اکسل -*
 1397آموزش محاسبات مالیات بر حقوق مطابق قانون بودجه  -*
 ه قانونی و کاربردي دیگر در زمینه حقوق و دستمزدشرح دهها نکت -*

 
 سپیدار سیستمحسابداريکار با نرم افزار

حسابداري سپیدار سیستم و نحوه یکی از مزیت هاي فیلم آموزش حسابداري حقوق و دستمزد کار با نرم افزار

امل ثبت سند صدور سند حسابداري حقوق و دستمزد است. یعنی شما با مشاهده این فیلم به طور ک

ها را آموزش می بینید. البته تماماي قسمت هاي نرم حقوق و دستمزد و معرفی سرفصلحسابداري

حسابداري سپیدار آموزش داده نشده چراکه همه بخشها مرتبط با حقوق و دستمزد نیست مانند فروش ، افزار

 .ه گزارش آموزش داده شده استانبار و مانند آن ولی بخشهاي مرتبط با حقوق و دستمزد و از جمله تهی
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 کار با اکسل
 :در این فیلم شما با فرمول نویسی و برخی فرمول هاي پیشرفته آشنا می شوید. یعنی

 .اوال شما به طور حرفه اي کار با اکسل را آموزش می بینید
دغدغه هاي همه اکسل و به خصوص نحوه محاسبه ورود و خروج پرسنل (که یکی از مسایل و نویسیثانیا فرمول

 .حسابداران است) به طور کامل و حرفه اي یاد میگیرید
ثالثا کار با برخی فرمول هاي پیشرفته اکسل و همچنین نحوه فرمول نویسی پیشرفته و تو در تو در اکسل را 

 .آموزش می بینید
 

 کار با نرم افزار حقوق و دستمزد
حرفه اي کار حسابداري سپیدار و آموزشکار با نرم افزاردر فیلم آموزش حسابداري حقوق و دستمزد، عالوه بر 

 .با اکسل، کار با نرم افزار حقوق و دستمزد را نیز فرا میگیرید
 

 نشان بزنید 3با یک تیر 
به طور حتم وقتی شما در این فیلم مبانی قانونی، علمی و محاسباتی حقوق و دستمزد، کار با نرم افزار حسابداري 

حسابداري حقوق و دستمزد را آموزش میبینید و هم کار حرفه اي با اکسل و هم کار با نرم  سپیدار و ثبت سند

 .نشان زدید 3افزار حقوق و دستمزد، می توان گفت که شما با یک تیر 
 .حقوق و دستمزد خواهید شدیعین شما با خرید این بسته آموزشی یک فرد خبره در حسابداري

 
 کنم؟چرا باید به این فیلم اعتماد 

در وهله اول هر خریداري دچار شک می شود که آیا این فیلم به درد او می خورد یا خیر؟ اما من به دو دلیل 

 :حسابداري حقوق و دستمزد کامال حرفه اي و مفید استشما را مطمئن می کنم که فیلم آموزش
اتی و حقوق و دستمزد شرکت ها این فیلم حاصل سال ها مطالعه و تجربه من در زمینه کار حسابداري و مالی -1

 .است. حتی شما با یک نگاه به مطالب سایت متوجه می شوید بیراه نگفته ام
ماه زمان برد. بارها مطالب و نوشته ها و حتی ترك هاي  6جمع آوري و تدوین مطالب و ضبط فیلم حدود  -2

ماه نیز کار صداگذاري و میکس صدا  2 ضبط شده را تغییر دادم تا به یک مطلب جامع و کامل برسم. و تازه حدود

در استودیو به طول انجامید. در واقع این فیلم مانند یک فیلم سینمایی زمان برد منتهی فرقش با فیلم سینمایی 

 .هستم خودم آن بازیگر و کارگردان که است این
و دستمزد خواهید  اي در زمینه حقوقحرفهبه جرات ادعا می کنم که شما با دیدن این فیلم یک حسابدار

 حقوق یادگیري بر عالوه یعنی. باشد می مثال و کامل شرح و نویسی فرمول با اکسل در محاسبات کلیه شد.حتی

 .گیرید می فرا را اکسل در نویسی فرمول ، دستمزد و
نداشتم جالب اینکه صداگذار ما خودش مهندسی عمران خوانده و او گفت با اینکه من هیچ آشنایی با حسابداري 

 .اما یکبار که فیلم شما را دیدم حقوق و دستمزد را یاد گرفتم
 

 !قیمت این فیلم گران نیست
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اگر همین باعث  .شما با مشاهده کامل این فیلم به یک حسابدار حقوق و دستمزد حرفه اي تبدیل خواهید شد

ختی شما جبران خواهد شد. پس استخدام شما شود، طبیعتا با اولین حقوق دریافتی از شرکت، تمام هزینه پردا

این فیلم ارزش تهیه را دارد. در واقع شما می توانید ادعا کنید مباحث حقوق و دستمزد را به طور حرفه اي می 

 .دانید و این یک نکته مثبت در استخدام شما محسوب خواهد شد
هد کرد که جایگاه علمی و حتی اگر شما در حال حاضر مشغول به کار حسابداري باشید باز این فیلم کمک خوا

 .شغلی شما ارتقا پیدا کند چون در دنیاي امروز هر چیزي که بدانید به شما کمک خواهد کرد
تکنیک محاسبه مالیات بر حقوق را آموزش دادم که خود این یک پله شما را از بقیه  3به عنوان یک نمونه من 

 .همکاران حسابدار خود متمایز می کند
 

 محروم حتما بخوانندکاربران مناطق 
برروي  %50مناطق محروم تخفیف  سایت کاناز اسپید در نظر دارد جهت بهره مندي حسابداران و دانشجویان

 همچنین و محروم مناطق کاربران درخواست علت به. کند اعمال خود فیلم آموزش حسابداري حقوق و دستمزد

طرفی با توجه به وضعیت اقتصادي این مناطق، در نظر نابع کافی در این مناطق و از م به دسترسی وجود عدم

 .را براي حسابداران و کاربران محترم این مناطق اعمال کنم %50گرفتم این تخفیف 
 :الزم به ذکر است شرایط این تخفیف به شرح زیر است

 .این تخفیف فقط براي خریدهاي پستی اعمال می شود -1
 و سیستان هرمزگان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان،( شده در اطالعیهاین تخفیف فقط شامل استنانهاي درج  -2

 .شود می محاسبه سایت در موجود قیمت همان کشور مناطق سایر براي و است اعمال قابل )بوشهر و بلوچستان
تومان هزینه پستی و هزینه هاي جانبی به  10000مبلغ را به عالوه  %50براي بهره مندي از این تخفیف کافیست 

 سپس و واریز )هاشمی مصطفی سید نام به سامان بانک 6219861027252146( ارت اینجانب به شمارهک

ساعت محصول از طریق پست پیشتاز  48پیامک کنید تا ظرف 09364816910  شماره به را پستی دقیق ادرس

 .ارسال شود
 

 توصیه به کاربرانی که اینترنت ضعیف دارند
فیلم، به کاربرانی که اینترنت ضعیفی دارند توصیه می کنم این محصول را از طریق با توجه به حجم باالي این 

پستی سفارش دهند و اگر در تهران ساکن هستید از طریق الوپیک سفارش دهید و اگر هم اینترنت قوي و پرسرعت 

 .دارید بهترین گزینه دانلود فیلم است
 

فراوانی که در صداگذاري و میکس استودیویی این فیلم در پایان از اقاي علی نجفی حاجی پور بابت زحمات 

 .متقبل شدند، کمال تشکر را دارم
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