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  1درجهحسابدار عمومي تكميلي  :نام دوره

  1 -1/3/1/15/10 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .رواني و جسماني سالم باشد ،بايد داراي شرايط ذهني آموز مهارت :مانيحداقل شرايط جس -

  .باشد مي )سيكل( راهنمايي دوره  پايان :حداقل مدرك تحصيلي -

  .كنند مي آموزشي استقبال دورههم مردان و هم زنان از اين  :جنسيت -

  .باشد مي 2 جهدر حسابدار عمومي مقدماتياين دوره  نياز پيش :نياز پيشمهارت و دانش  -2

  .باشد مي ساعت آموزش عملي 91ساعت آن نظري و  59ساعت است كه  150 :مدت دوره -3

مفاهيم حسابداري و عمليات حسابداري مربـوط بـه هـر يـك      با در اين دوره كارآموز :محتواي دوره -4

ـ هافزار نرم با نيز وها  و موجودي و دارايي ها پرداخت پيش سفارشات و ،مانند مطالبات وط و انجـام  اي مرب

 ي مالي و تجزيـه و تحليـل آنهـا آشـنايي    ها صورتو تعهدات و تهيه و تنظيم ها  عمليات مربوط به بدهي

  .پيدا خواهد كرد

 ،صنعتيحسابداري  توان مي خانواده همآموزشي هاي  دورهاز  :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .بردرا نام  ثابت و حسابرسيهاي  حسابدار دارايي ،دحسابداري حقوق و دستمز ،حسابداري دولتي

اعطـا   تكميلـي  عمـومي  حسـابدار  1درجـه گواهينامـه مهـارت    آموختگـان  مهارتبه  :مدرك اعطائي -6

  .گردد مي

توانند با شركت در دوره حسابداري عمومي پيشرفته  مي آموختگان مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .ندارت را طي كنمسير ارتقاء و تكميل مه

 ي عمـده جـذب  هـا  مكـان ي خدمات حسابداري و حسابرسي از ها شركت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

توانند بـا انجـام امـور حسـابداري بـه       مي آموختگان مهارتهمچنين  .باشد مي اين دوره آموختگان مهارت

  .فعاليت نمايندو مستقل  خوداشتغاليصورت 

 غيردولتـي ي اقتصادي دولتي و ها بنگاهكليه با توجه به نياز روزافزون  :هاستخدامي دور اندازهاي چشم -9

توانند به عنـوان يـك حسـابدار     مي آموختگان مهارتها  و درآمد و بدهي ها حساببه تنظيم و نگهداشت 

  .عهده بگيرند بر ساده انجام خدمات به اين واحدها را

و واحـدهاي   ها شركتي مالي ها حسابو اهميت با توجه به حساسيت  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

پس از كارورزي به منظور كسب تجربه اقدام به ورود به بازار كار ايـن   آموختگان مهارتصنفي بهتر است 

حسابداري و انبارداري باعث پيشرفت و پايداري شـغلي  هاي  افزار نرم همچنين توانايي كار با. نمايند دوره

  .خواهد شد آموخته مهارت
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 امور مالي و بازرگاني  هاي آموزشي راهنماي دوره

��  

  2 درجه حسابدار عمومي مقدماتي :نام دوره

  1 -5/2/15/10 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .فرد مورد نظر بايد داراي شرايط ذهني رواني و جسماني سالم باشد :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد يم )سيكل( راهنمايي دوره  پايان :حداقل مدرك تحصيلي -

  .كنند مي آموزشي استقبال دورههم مردان و هم زنان از اين  :جنسيت -

  .خاصي الزم ندارد نياز پيشو دانش  دوره مهارت اين :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .باشد مي ساعت آموزش عملي 70ساعت آن نظري و  60ساعت است كه  130 :مدت دوره -3

تواند عملكرد مالي موسسات را ثبـت و گـزارش    مي كند مي طي فردي كه اين دوره را :محتواي دوره -4

ي خاص موسسات بازرگاني و ثبت اسناد تجاري ها حساب ي مالي نهايي و ثبتها گزارشتهيه  ،ها حساب

 دوره  پايـان و بستن  ها حسابصندوق و بانك اصالح  ،و حسابداري مربوط به تنخواه گردان را انجام دهد

 گرفته و ياد در عمليات حسابداري را Excel افزار نرم كارگيري نه در حسابداري و بهرايا كارگيري به ،مالي

  .دهد مي انجام

 و مسـئول حقـوق و دسـتمزد    ،حسابداري عمومي تكميلـي  :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .توان نام برد مي حسابداري را كار رايانه

دوره و موفقيت در آزمون سازمان موفق به اخـذ گواهينامـه    فرد پس از گذراندن اين :مدرك اعطائي -6

  .شود مي 2 درجه مقدماتيعمومي حسابدار 

 كـار  رايانـه  ،مسـئول حقـوق و دسـتمزد    ،حسـابداري عمـومي تكميلـي    :مهـارت  و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .توان نام برد مي حسابداري را

و كـاربردي بـودن آن در تمـامي مـوارد و      هدوربا توجه به عموميت ايـن   :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

 ،و در واحدهاي صـنعتي  فعال شدهبازار كار  درتواند  مي مشاغل به طريق مستقيم يا غيرمستقيم كارآموز

  .ي خصوصي و حتي اشتغال خانگي مشغول به كار شودها بخشصنفي و 

نـد بـا توجـه بـه بـازار كـار       توان مي با طي اين دوره آموختگان مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

در  ي اداريهـا  سـازمان و اقتصـادي و   در موسسات مالي و اعتبـاري  ماهر نيمه حسابدارموجود به صورت 

  .صورت احراز ساير شرايط اشتغال يابند

فرد مورد نظر بايد داراي دقت و تمركـز   دورهبا توجه به حساسيت اين  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

نبـارداري  حسـابداري و ا هـاي   افـزار  نرم همچنين توانايي كار باو  در اين كار باشد يپذير مسئوليتو  باال

  .خواهد شد آموخته مهارتباعث پيشرفت و پايداري شغلي 
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