
 

 

 

 

 

 حسابدار: دوره نام

 004483053323334: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 مت كامل جسماني و روانيالداشتن س: جسماني شرايط حداقل -

 ديپلم :تحصيلي مدرك حداقل -

 زن: جنسيت -

 430080440020000كمك حسابدار با كد  :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت 023: دوره مدت- 3

، سابداريحري متاهيم نظري گياني است و شامل شايستگي هايي از قبيل بكارگوزه امور مالي و بازرحسابدار از مشاغل ح: دوره محتواي-4

 بانكي، انجامردان، بانك و صورت مغايرت گوجوه نقد، صندوق، تنخواه  هسابداري در ايران، انجام عمليات مربوط بحبكارنيري استانداردهاي 

دارايي هاي غيرجاري (رابت)، انجام  هموجوديها ، ارزيابي موجوديها، انجام عمليات مربوط ب همطالبات، انجام عمليات مربوط ب هعمليات مربوط ب

و  ههاي تجاري،تهيماليات بر درآمد وارد هاسبمحمالياتي، هوده و اظهارنام فزماليات بر ارزش ا هاسبحهدات ، معبدهي ها و ت هعمليات مربوط ب

و با  مي باشد سابداريحسل در كا افزار)،بكارنيري نرم  ه، سود و زيان و سرماي هارش هاي مالي( ترازنام گز ه،تهيفصلي معامالتتنظيم صورت 

 است سابدار در ارتباطحمك كشغل 

مقدماتي،رايانه كار حسابداري مالي ، حسابداري عمومي حسابداري مالياتي،حسابدار عمومي :  خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي ايدوره ه-5

 تكميلي

 و فني مهارت گواهينامه اخذ به موفق ميشود برگزار سازمان توسط كه دوره پايان درآزمون قبولي از پس آموخته مهارت :اعطائي مدرك- 6

 .تئوري ميباشد و عملي صورت به آزمون .ميشود اي حرفه

 مهارت آموختگان مي توانندبا شركت در دوره حسابدار مسير ارتقاء و تكميل مهارت را طي كنند.: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 .يباشد م دوره اين آموختگان مهارت ب جذ عمده اي ه ن مكا حسابرسي  از و حسابداري خدمات هاي شركت: دوره شغلي اندازهاي چشم-8

 .نمايند فعاليت مستقل و خوداشتغالي به صورت حسابداري امور انجام با يتوانند م آموختگان همچنين مهارت

 و ها حساب نگهداشت و تنظيم وغيردولتي به دولتي اقتصادي هاي بنگاه كليه روزافزون نياز به توجه با: دوره استخدامي اندازهاي چشم-9

 .بگيرند عهده بر را واحدها اين به خدمات حسابدار خبره انجام يك عنوان مي توانند به آموختگان مهارت ها بدهي و درآمد

 آموختگان مهارت است بهتر واحدهاي  صنفي و ها شركت مالي هاي حساب اهميت و حساسيت به توجه با :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 انبارداري و حسابداري هاي افزار نرم با كار توانايي همچنين .نمايند اين دوره كار بازار به ورود به اقدام ،؛تجربه كسب منظور به كارورزي از پس

 .شد خواهد آموخته شغلي  مهارت پايداري و پيشرفت باعث



 

 

 1حسابداري صنعتي درجه : دوره امن

 804403053303334: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 مت كامل جسماني و روانيالداشتن س: جسماني شرايط حداقل -

 متناسب با شغل مربوطه: تحصيلي مدرك حداقل -

 زن: جنسيت -

 حسابدار ي صنعتي مقدماتي: پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت453: دوره مدت- 3

مندرج در  صنعتي بتواند از عهده انجام عمليات 8صنعتي كسي است كه عالوه بر مهارت حسابدار درجه  4حسابدار درجه  :دوره محتواي-4

 .و همچنين از تئوريهاي مربوطه اطالعات كافي داشته باشد استاندارد برآيد

 كمك حسابدار،حسابدار مالياتي ،حسابداري حقوق و دستمزد:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

 و فني مهارت گواهينامه اخذ به ميشود موفق برگزار سازمان توسط كه دوره پايان درآزمون قبولي از پس آموخته مهارت :اعطائي مدرك- 6

 .تئوري ميباشد و عملي صورت به آزمون .ميشود اي حرفه

 .كنند طي را مهارت تكميل و ارتقاء مسير حسابدار دوره در شركت توانندبا مي آموختگان مهارت: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 آموختگان ب مهارت جذ عمده اي ه ن مكا كارخانجات توليدي  ازحسابرسي و  و حسابداري خدمات هاي شركت: دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 .نمايند فعاليت مستقل و خوداشتغالي به صورت حسابداري امور انجام با يتوانند م آموختگان همچنين مهارت .يباشد م دوره اين

 و ها حساب نگهداشت و تنظيم وغيردولتي به دولتي اقتصادي هاي بنگاه كليه روزافزون نياز به توجه با: دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 بگيرند عهده بر را واحدها اين به خدمات حسابدار  صنعتي خبره انجام يك عنوان مي توانند به آموختگان مهارت ها بدهي و درآمد

 آموختگان مهارت است بهتر واحدهاي  صنفي و ها شركت مالي هاي حساب اهميت و حساسيت به توجه با :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 انبارداري و حسابداري هاي نرم افزار با كار توانايي همچنين .نمايند اين دوره كار بازار به ورود به اقدام تجربه،؛ كسب منظور به كارورزي از پس

 .شد خواهد آموخته شغلي  مهارت پايداري و پيشرفت باعث

 


