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دارای پروانه نشـر دیجیتـا  رـر   )
رـه منوـور ارا ـه و انتشـار محتواهـای ( از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـمیم

ــارا  وی  آمــوزیش لودیــوی لوســ  دکــا محســن قــامسی و لــی  ه  
محتواهـــای آمـــوزیش لودیـــوی آکـــادیم در . انـــوازی شـــوه اســـ راه

و در موضــوتات (  Htmlو  اپPDFویــو واپ کدکســ اپ )هــای متنــو  قادــ 
ــو   ــوانین و )متن ــور اپ اســارواریاپ شگارشــیلری مــایساپ اســاررواپ ق ر

 .شونولودیو و ارا ه یم( مقررات مادیایتاپ و سایر موضوتات مرلب 
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 آکادیم



اد اونـی،اپ از مرکگ لوسعه لجارت  ●
 اپ(١٤٠٢هشریور ٩ات  معترب )وزارت صنع اپ معو  و لجارت 

از مرکگ لوسعه فرهنـگ و هـد در فیـای ●
 اپ و(١٤٠٥آاب   ٥معترب ات )وزارت فرهنگ و ارشاد اسمیم مجازیاپ 

فنـاوری االمتـات و مرکـگ از ●
ــای رســانه ــا اپ ه ــگ و ارشــاد اســمیم دیجیت ــرب )وزارت فرهن ات          معت
 (١٤٠٢آاب   ١٧
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 مجوزها
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COPY RIGHT 

ــه محتواهــای لودیــوی آکــادیم متع ــ  اقــوم مــادی و معنــوی  ایــن ر
ـــ  ایـــن موسســـه و ؛ موسســـه آمـــوزیش اســـ  ـــه نب ـــگد                اب لوجـــه ر ن

از ایــن مرجــن قــانو اپ و ا ــ  
قانو  ا ایـ  اقـوم مفدنـا  و »محصوالت این موسسه لح  ا ای  

از این رواپ هـر شونـه کـا یـا ررداشـ  از . قرار دارد« مصننا  و هدمنوا 
ا ـ  آکادیماپ از ج  ـه ویـو وهای آمـوزیشاپ رـوو  محتواهای لودیوی 

 .اجازه کتیب از این موسسه لح  پییلرد قانو  قرار  واهو شرف 
 



 محسن قامسی

اپ (1400ات  1392از )انج ــن اســاروارا   ــربه ایــرا  دریرکــپ پیشــین 
اپ و مـویر اسـب  امـور (1400ات  1397از )مج ـه اسـاروار رسدریر پیشین 

ـــــــرا  انرشا   ـــــــادار   ـــــــور  اورام ر .                           اســـــــ ( 1389ات  1385)ر
اس اپ و ریش دانشیلاه تممه الباالبایی آمو ته اسارواری از وی دانش

هـــای متنـــو  رـــور اپ اســـارواریاپ از ریســـ  ســـا  لجررـــه در زمینـــه
 .شگارشیلری مایس و موضوتات مرلب  آهنا دارد

 
ــرداپ ســ دا اپ  ــاهاپ مصــاابهاپ میگش ــهاپ یادداشــ اپ کت ــا مقاد از وی دهه
کدکس  و فی   مسـتنو رـر جـا مانـوه اسـ  کـه فهرسـ  کامـپ آهنـا  در 

پیوس  کتاه 

ایــن کتــاه رــه ه ــ  تــا مجــو در قادــ  شنتیلــویی . ارا ــه شــوه اســ 
و نسـ ه اد اونـی، آ  اب اجـازه  لنوـی  شـو؛ 1400لنصیا در فروردین 
منتشـر شوه و در  وریلـاه آکـادیم رـه ایـن نشـا  انرش ره صورت ت ویم 

 ghasemi.com/book-mohsen:  منوا  اس دسا  تمقه
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 1402رفوردین 
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 فهرس  ویو وهای آموزیش

از آغاز ره کار آکادیماپ اساالژی رنیادی مـا لودیـو 
ــ   ــاین قی  ــوزیش اب ک  ــو وهای آم و ترضــه وی

رغـــ  افـــگایش از ایـــدواپ رـــه. اســـ م  ــن رـــوده
چمشیلیر م ـار  لودیـو و فـروی ویـو وها الـی دو 

اـواقپ افـگایش  1402سا  ش شـتهاپ رـرای سـا  
 .م  ن در قی   ویو وها ات ا  شوه اس 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 75مج وتا   ویو و120
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این رسته شامپ ه ه مج وته ویـو وهای 
اب موضــــو  )آمــــوزیش لودیــــوی آکــــادیم 

ل نیـ  ویـژه % 46؛ که اب اس ( اسارواری
 :داردمنوا  قرار ا تیار تمقهدر 
 اســــتانواردهای اســــارواری پرکــــارررد

ــه شــامپاپ ) ــایساپ اســارواری صــور ای  ی م
ـــااپ شـــنا    ـــوازهداراییه ـــری درآمـــو و ان شی
و افشــای مادیــات رــر شیــری ت  یــایتاپ انــوازه
منصــــنانهاپ ارزی شیــــری درآمــــواپ انــــوازه

ایاپ رویــوادهای دورهمیــا مــایس شگارشــیلری  االـــمتات شگارشــیلریاپ افشــای پــا از دوره 
ـــایراشـــ ا   ــــستهاپ ی  ـــوهیوار هـــای اپ ر

اامتــایساپ اســـارواری هــای اامتــایس و دارایــی
 (هس هر سود و هااپ ش اریرسمایه

 1400اسارواری استانواردهای 
 (16استانوارد )ارز اسارواری لسعیر 
 (1)اسارواری صنعیت 
رشکهتارنوی جامن در رودجه 

 .فوم در صنحات رعوی ارا ه شوه اس هـای جگ یات محتویـات هـر یـک از مج وتـه

 (اسارواری)رسته جامن 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 50مج وتا   ویو و91
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رسته آمـوزیش شـامپ یـازده مج وتـه این 
 :زیر اس ویو وهای آموزیش 

یه صور ای مایس  
اسارواری داراییها 
شیری درآمو ت  یایتشنا   و انوازه 
شیری و افشای مادیات رر درآموانوازه 
منصنانهشیری ارزی انوازه 
 ایدورهمیا مایس شگارشیلری 
داراییهای اامتایساامتایس و روهیهای اپ ی ایر 
 شگارشیلریپا از دوره رویوادهای 
 وارستهاالمتات اش ا  افشای 
هاش اریاسارواری رسمایه 
 هر هس سود 

ایـن ویـو وها قی    ریو جواشانه مج و   
اسـ ؛ کـه در ایـن لومـا  2.200.000مب غ  

مب غ ل نی  ویژه ره % 60رسته آموزیش اب 
 .ارا ه شوه اس لوما  880.000

ر ـــارشیری هـــوی ایـــن مج وتـــه آمـــوزی  
اپ 8اپ 5اپ 4اپ 2اپ 1اســـتانواردهای اســـارواری  

اپ 32اپ 31اپ 30اپ 22اپ 21اپ 17اپ 15اپ 13اپ 12اپ 11
 .اس  43و  42اپ 37اپ 36اپ 35اپ 34

 استانواردهای اسارواری 
 (مج وته کامپ)پرکارررد  
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 دقیقه400ویو و مج وتا  9

 1400استانواردهای اسارواری 
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لببـــین جگ یـــات ل ییـــرات اســـتانواردهای 
وااــوهای لجــاری فرتــیاپ وااــوهای لجــاری شـــ اری در اســـارواری مـــرلب  اب رسمایـــه

 (1400از ارتوای سا  )وارسته و مشارکهتا 
 

 :اپیگودهای این مج وته تبارلنو از
مروری رر تنـاوین | استانوارد جویو  11+6.

 1400استانواردهای اسارواری 
کنــا اپ کنــا  مشــاناپ یــا ننــوی قارــپ 2.

 !مماوه؛ مسئ ه اینس 
 38لناو ــای اســتانوارد )لرکیهبــای لجــاری 3.

 (قوی  19جویو و 
لناو ای اسـتانوارد )صور ای مایس ل نییق 4.

 (قوی 18جویو و 39
 23جویـو و 40لناو ـای اسـتانوارد )مشارکهتا 5.

 (قوی 
 (20ل ییرات استانوارد )مشارکهتای  ا  ش اری در وااوهای لجاری وارسته و رسمایه6.
افشای منافن در وااوهای لجاری دییلـر 7.

 (41استانوارد )
اسـتانوارد )شیری ارزی منصـنانه انوازه8.

42) 
هـــ اه اب اـــپ م ادهـــای تـــودی متعـــود و  

 مرروطمتنو  در موضوتات 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 9 مج وتا ویو و 14
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 یــــه آمــــوزی ت ــــا و کــــاررردی نحــــوه 
ــه  ــپ صــور ای مج وت ــ  کام ــایس اب رتای م

رهمنودها و ادگامـات آ ـرین اسـتانواردهای 
 اسارواری ایرا 

 :اپیگودهای این مج وته تبارلنو از
ل ییرات استانواردهای ارا ه صور ای 1.

 مایس در ایرا 
مـایس ل ییرات اصا در ارا ه صـور ای       2.
نقطه آغاز فراینو  یه صور ای (. پیوس )2

 مروری رر فراینو رسنت اسارا: مایس
  یه صورت سود و زیا 3.
  یه صورت سود و زیا  جامن4.
  یه صورت وضعی  مایس5.
 یه صورت ل ییرات در اقـوم ماد انـه 6.

 (ه اه اب یک م ا  جامن قوم ره قوم)
 یــــــه صــــــورت جریاهنــــــای نقــــــوی              7.

 (  ه اه اب یک م ا  جامن قوم ره قوم)
  یه یادداشهتای لوضیحی8.

اب اـــپ م ادهـــای تـــودی متعـــود و هـــ اه 
 مرروطمتنو  در موضوتات 

  یه کاررردی آمـوزی ت ا و 
 مج وته کامپ صور ای مایس
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 12ویو و مج وتا  33

 اسارواری داراییها
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شیری و انوازهلبیین مناهی  اودیه شنا   
داراییها و راهمنای ر ارشیری استانواردهای 
اســــارواری مررــــوط داراییهــــای م ت ــــ  

اپ 17اپ 13اپ 11اپ 8اســتانواردهای اســارواری )
 (IAS40و  32اپ 31اپ 21

 :اپیگودهای این مج وته تبارلنو از
ـــــا و اســـــتانواردهای 1. ـــــوا  داراییه ان

 اسارواری مرروط
 لعری  و شنا   داراییها2.

 شیری داراییهامناهی  اودیه انوازه3.
و ( 11اسـتانوارد ) اثر  مهشـودهای دارایی4.

اسـتانوارد )اتمـین مـایس م ار  اسـارواری 
13) 

 (17استانوارد )انمهشود های دارایی5.

 (8استانوارد )مواد و کاال موجودی 6.

  (32استانوارد )ها کاهش ارزی دارایی7.

شوه ررای غیرجاری نیلهواریداراییهای 8.
 (31استانوارد )فروی 

 (21استانوارد )ها اجاره9.
 (IAS40)ش اری رسمایهاممن .    10

هـــ اه اب اـــپ م ادهـــای تـــودی متعـــود و 
 متنو  در موضوتات مرروط
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 10مج وتا   ویو و 19
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ــارشیری اســتانوارد اســارواری  راهمنــای ر 
ــپ از قــرارداد اب » 43 ــو ت  یــایت ااص درآم

 (1402االجرا از سا  الزم)«  مشایا 
 

 :اپیگودهای این مج وته تبارلنو از
ــــــتانواردهای 1. ــــــر اس ــــــرات ا ی ل یی

 (1398از سا  )ایرا  اسارواری در 
 در یک نیلاه 43استانوارد 2.

 لش یص قرارداد3.
 لش یص لعهوات ت   ردی4.
 لعیین قی   معام ه5.
ل صــیص قی ــ  معام ــه رــه لعهــوات 6.

 ت   ردی
 م ار  قرارداد7.
 ارا ه و افشا8.

ت ـوات م ادهـای )م ا  کاررردی  60ه اه اب 
ــه شــوه لوســ  هیئــ  اســتانواردهای ارا 
 (IASB -امل ا اسارواریرین

 شیریشنا   و انوازه
 (43استانوارد )درآمو ت  یایت 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو
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 سات 5ویو و مج وتا  5

 اسارواری و افشای
 (35استانوارد )مادیات رر درآمو 

ایـــن مج وتـــه ویـــو وها کـــام این منبـــن 
مادیـات  35آموزیش استانوارد اسارواری 

 .  زاب  فارو اس ره ( IAS12)رر درآمو 
 
قادـ  م ادهـای تـودی اپیگود در این پنج در 

شیـری و متعود و متنو اپ شناسـاییاپ انـوازه
افشای داراییها و روهیهای مادیـات جـاری و 
ـــاوت  ـــود لن ـــوارد وج ـــایس در م ـــات انتق مادی

ــا  پردا ــ مر ـــ  اســهتمناپ  نشــوهاپ زی
ـــا   ـــو ارزی ـــااپ لجوی ـــاهش ارزی داراییه ک
ــــای  ــــویمت ســــنوایتاپ زیاهن ــــااپ لع داراییه
اتییوشـــــــوه و اتتبارهـــــــای مادیـــــــایت 

نشـــــوهاپ در لطـــــار  کامـــــپ اب اســـــتناده
رهمنودهای سازما  اسـاررو و صـور ای 
مــایس نونــه ســازما  رــور  و اورام رــاداراپ 

 .آموزی داده شوه اس 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 5مج وتا   ویو و9
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ــه  ــو وهای آمــوزیش ک ــه وی ــن مج وت در ای
 16راهمنای ر ارشیری استانوارد اسـارواری 

( 1400لجویونورشـوه )آاثر ل ییر نرخ ارز 
ـــر لشــــرین ادگامـــات ایـــن  اســـ اپ تـــموه ر

(  IAS21)امل ا آ  استانوارد و معاد  رین
        در ارلبــــــاط اب لســــــعیر معــــــاممت ارزیاپ 

صــور ای مــایساپ و لســعیر ت  یــات لســعیر 
 ارجیاپ نحوه ر ارشیری این ادگامات در ت پ 
ـــود و  ـــ  اـــپ م ادهـــای تـــودی متع در قاد

آمـــوزی داده (  (Excelمتنـــو  در اکســـپ
 .  شوه اس 

ـــرایش  ـــر اســـ اپ وی ـــه یک ـــن  1400الزم ر ای
ــوای  .   االجراســ الزم 1401اســتانوارد از ارت

ــــرات  ــــهاپ ل یی ــــن مج وت ــــن رواپ در ای از ای
( 1392)استانوارد نسب  ره ویـرایش قـبا 
 .نیگ رطور کامپ لرشین شوه اس 

 اسارواری لسعیر ارز
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 دقیقه100ویو و مج وتا  1

افشای منافن در وااوهای 
 (41استانوارد )لجاری دییلر 

mohsen-ghasemi.com 

ایـــن ویـــو وی آمـــوزیشاپ اپیـــگود هنـــ  از 
ـــــــــو وهای آمـــــــــوزیش  مج وتـــــــــه وی
 1400اســـــــتانواردهای اســـــــارواری 

اس اپ که رـه در واسـ  ( محصو  آکادیم)
پ یرا  شرایم ره صورت جواشانـه نیـگ دانش

 .  ارا ه شوه اس 
 
ـــن ویـــو وی آمـــوزیشاپ رهمنودهـــای در  ای

معــــاد  کــــه  (1398مصــــوه ) 41اســــتانوارد 
IFRS12 ( 2018ویرایش)  اپ در پـنج ر ـش اسـ
 :اس آموزی داده شوه م ا  اب زیر ه اه 

 ت وهافشای قیاو ا و منروضات ادگامات 1.
افشـای منـافن در وااـوهای لجـاری ادگامات 2.

 فرتی
افشـای منـافن در وااـوهای لجـاری ادگامات 3.

 نشوهل نی فرتی 
ــــات 4. ــــافن در مشــــارکهتا و ادگام افشــــای من

 وارستهوااوهای لجاری 
افشـای منـافن در وااـوهای لجـاری ادگامات 5.

 نشوهل نی سا تاریافته 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 دقیقه100ویو و مج وتا  2

شیری ارزی منصنانه انوازه
 (42استانوارد )
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هشـ  از آمـوزیشاپ اپیـگود دو ویـو وی این 
ـــــــــو وهای آمـــــــــوزیش  مج وتـــــــــه وی
 1400اســـــــتانواردهای اســـــــارواری 

اس اپ که رـه در واسـ  ( محصو  آکادیم)
پ یرا  شرایم ره صورت جواشانـه نیـگ دانش

 .  ارا ه شوه اس 
 

 42در این دو ویو واپ رهمنودهای استانوارد 
ویـــرایش ) IFRS13کـــه معـــاد   (1398مصـــوه )

الور کامـپ و ر ش زیر ره سه در اس اپ  (2018
ه اه اب م ادهای م ت   لرشین و آمـوزی 

 :اس داده شوه 
 منصنانهارزی لعری  1.

 منصنانهشیری ارزی انوازهچارچوه 2.
شیـــری ارزی افشـــای انـــوازهادگامـــات 3.

 منصنانه
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 4مج وتا  ویو و 7

 هااجارهاسارواری 
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ـــن  ـــگود ای ـــه اپی ـــه مج وت ـــ  از مج وت هن
اسـارواری داراییهـا ویـو وهای آمـوزیش 

(mohsen-ghasemi.com/assets ) اســ ؛
صـورت جواشانـه نیـگ  ریو آهنـا رـهم ا  که ا

 ریـــوارا  محـــاماپ )فـــراه  شـــوه اســـ  
از  ریــو « اســارواری داراییهــا»مج وتــه 

 (.  جواشانه این مج وته  ودداری فرماینو
 :مج وته تبارلنو ازمبااث این 
 21ر ارشیری استانوارد اسـارواری راهمنای 

ــاره» ــااســارواری اج ــوزی ؛ اب هــوی «ه آم
ای و اجــاره ت ــا اســارواری اجــاره رسمایــه
کننوه و وااـو ت  یایت در وااو لجاری اجاره

ـــاره ـــاری اج ـــا لج ـــوزی ت  ـــوهاپ و آم دهن
« فــــروی و اجــــاره مجــــود»اســــارواری 

در وااـــو لجـــاری ( ت  یـــایت/ ایرسمایـــه)
 کننوه اجاره/ فروشنوه

 
ـــن  ـــات ای ـــپ ادگام ـــ اه اب ا ـــتانوارد ه اس

آمـوزی  Excelم ادهـای تـودی متعـود در 
 .داده شوه اس 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو

 سات 10مج وتا  ویو و 11

 (1)  صنعیت  اسارواری 
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( 1)  آموزی کامپ مبااث اسارواری صـنعیت
تـــموه رـــه( اســـارواری رـــا – (1) رایــا )

 8راهمنای ر ـارشیری اسـتانوارد اسـارواری 
 اسارواری موجودی مواد و کاال

 
 :اپیگودهای این مج وته تبارلنو از

راهمنای ر ارشیری اسـتانوارد اسـارواری 1.
 کاالاسارواری موجودی مواد و  8

 مناهی  اودیه اسارواری را2.
ســود و زیــا  وااــوهای لجــاری صــورت 3.

  ومایتاپ ابزرشا اپ لودیوی 
 اسارواری را نبهتای 4.
 رایا  سناری کار سیس  5.
 ای رایا  مرا هسیس  6.
الـمی منـارن لودیـو شـامپ اسارواری 7.

 کاری ُاف اپ زا واتاپ ضایعاتاپ و دوابره
رـــــای  ـــــومات دوایـــــر ل صـــــیص 8.

 (ل صیص اثنویه)پشتیبا  
 

هـــ اه اب اـــپ م ادهـــای تـــودی متعـــود و 
 Excelمتنو  در 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو
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 سات 2ویو و مج وتا  2

 رنوی جامن در رشکهتارودجه
 رنوی ت  یایت و مایسرودجه

در ایــن ویــو وهای آمــوزیش ارتــوا چرایــی و 
ریــ  رنــویاپ روهشــای پــیشاهــوای رودجــه

رودجــه اثرــ اپ )رنــوی درآمــواپ انــوا  رودجــه
پ یراپ رودجه رر مبنای صـنراپ و رودجه انعطای

ــــه مســــمتر  ـــــی)رودج اپ و مگایــــا و ((چر 
 های رودجه لبیین شوه اس ؛ محوودی 

 
شـامپ )اپ فراینـو  یـه رودجـه جـامن سپا

در وااـوهای ( رودجه ت  یایت و رودجه مایس
هـ اه اب ( چنومحصـویس)ابزرشا  و لودیوی 

رـه قـوم آمـوزی داده جامن قوم چنو م ا  
 .شوه اس 
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو
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 سات 18مج وتا    ویو و26

 ای رور رشو  ارفه
 |شری در رور  راهمنای شام ره شام معام ه| 

در  شـریآمـوزیش معام ـهدر این ویـو وهای 
رور  ره زاب  رسیار ساده و رـه روی افـراد 

ای قــوم رــه قــوم آمــوزی داده شــوه ارفــه
ــو . اســ  ــو وها نیازمن ــن وی اســتناده از ای

ــازی نیســ اپ و ه ــه هــید دانــش پــیش نی
لواننو از منو از هر شروه س  یمافراد تمقه

 .  آهنا استناده کننو
 

اپیـگود زیـر و مبااث ایـن دوره در هنـ  
 : شوه اس  ویو و ارا ه  26در قاد  

 (دقیقه 60| ویو و  1)مناهی  اودیه 1.
ـــور  در آشـــنایی 2. ـــی  ر ـــرا اب مح           ای

 (دقیقه 80| ویو و  2)
 (دقیقه 245| ویو و  6) اتر و وا 3.
 (دقیقه 180| ویو و  4)فی انوییس 4.
 (دقیقه 300| ویو و  8) لح یپ ل نی ا 5.
 (دقیقه 120| ویو و  4)لح یپ رنیادی 6.
 (دقیقه 60| ویو و  1)رفتاری مایس7.

 
هــ اه اب اــپ م ادهــای متعــود و متنــو  در 

 موضوتات مرروط
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  ریوصنحه محصو  و دینک 

 قی    ریو
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 دقیقه50ویو و مج وتا    1

 مایس رفتاری
 |شیری در رور  روانشناو قیاوت و لمصی | 

ی دوشانــهروایتیلــر  رفتــاریمــایسدانــش 
ــا  اســ  ــی و انســا  هیج       . انســا ع تقمی

ــر  در  ــش اقتصــاد و مــایس کمســیک ف دان
اســاو رــر ایــن اســ  کــه انســا  تقمیــیع 
اقتصادی اسـ اپ و در هـر رشایطـی لمصـی  

ــی و اقتصــادی یم ــردتقمی ــهاپ . شی ــا  آن  ا
رفتاری اب ارجا  رـه مطادعـات شسـاده و مایس

ــه چــادش  ــر  را ر ــن ف ــ  ای شــواهو م ت 
دارداپ انسا  هیجـا  و کشو؛ و اظهار یمیم

شیـرد ااساو اسـ اپ و لمصـی ایت کـه یم
اغ   لح  اتنیر هیجـاانتاپ ننـوی اجمتـاتیاپ 

 .  سازی ارواتی اوس  ودفرییب و ساده
 
ـــه در  ـــا از ارا  ـــو وی آمـــوزیش پ ـــن  وی ای

ـــایس ـــه م ـــاهی  اودی ـــاری یـــاری از من رفت
هـا و لورهشـای رفتـاری متواوداین م ادطـه
ه اه اب ( اب مترکگ رر رور )در ابزارهای مایس 
 .شونوم ا  لبیین یم

 



 محسن قامسی

دوم پویـای کـارت  ریوارا  محام محصوالت آکادیم در صوریت که رمـگ 
لواننـو اب انت ـاه کرده ابشنواپ یمابن،  ود را فعا  

مب ـغ  ریـو را اپ 
شــوه رمگنیلــاریاز الریــ  درشــاه ابنــ، ای ــن رــه رااــیت و رــه روی کــامم 

 .  ره الور آنمین پردا   کننو(   ابنک م  )
 

دوم پویـای کـارت ابنـ،  ـود را هنـوز سایر  ریوارا  شرایم نیـگ کـه رمـگ 
لواننـو یماپ انـون ـردهفعا  

از واریگ مب ـغ  ریـو رـه اسـاه ابنـ، یـا را انت اه کننو؛ و پا  
را در فـرم ســنو پردا ــ  وارد و ( کــورهیلیری)کـارت رــه کـارتاپ کــوپییلیری 
 .کننوک یک را دک ه  نب  سنو پردا    
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 پردا   آسا  و ای ن



 محسن قامسی

mohsen-ghasemi.com 

 راهمنای  ریو محصوالت

 ررای راهمنایی ریشا کو 
 ابال را اس ن کنیواپ یا ره
 :نشا  زیر مراجعه کنیو

mohsen-ghasemi.com/ 

help 



 محسن قامسی
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 کسخ پرسهشای پرل رار

ــــرای  وانــــو  کســــخ  ر
پرسهشای پرل رار کـو ابال 
را اســـ ن کنیـــواپ یـــا رـــه 
 :نشــا  زیر مراجعه کنیو
mohsen-ghasemi.com/ 

FAQ 



 آکادیم آموزیش محسن قامسی
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