معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي شوارُ 6خَاّراى هباركِ.......

ًام دٍرُ آهَزشي كاربر اهَر باًكي

كذ هلي استاًذارد3-31/44/1/2

طَل دٍرُ آهَزشي 280 :

آدرس هركس

تلفي هركس

هباركِ  :بلَارفتح الوبیي هذرسِ غیراًتفاعي گلستاى

25952420

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذالل هيضاى تحظيالت ديپلن تشجيحا اهَس هالي ٍ تاصسگاًي
تَاًايي جسوي ٍ رٌّي اص ًظش داشتي سالهت كاهل جسواًي ٍ سٍاًي.
هْاستْاي پيش ًياص ايي دٍسُ :كاسٍس عوَهي ساياًِ شخظي تا كذ 3-95/59

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
كاسآهَصاًي كِ هَفك تِ گزساًذى ايي دٍسُ آهَصشي هي شًَذ تَاًايي اًجام اهَسٍ اطَل تاًكذاسي ٍ هفاّين
حساتذاسي ٍ هحاسثات هشتَط تِ سَد اًَاع سپشدُ ّا ٍ تسْيالت اعطايي تاًكي ٍ اًجام اهَس تحَيلذاسي دس تاًكْا
ٍ ًْاد ّاي تاًكي سا هي تَاًٌذ عْذُ داس شًَذ
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هشخصات عوَهي شغل:
كاستش اهَس تاًكي كسي است كِ اص عْذُ تشخيض عَاهل هَثش كاس ،هفاّين ٍ اطَل تاًكذاسي ،اطَل حمَق حاكن تش
هعاهالت  ،تشخيض اطَل ٍ هفاّين حساتذاسي ،تشخيض اًَاع چك ،سفتِ ،تشات ،افتتاح ،اًسذادٍ،هحاسبثِ سبَد
اًَاع سپشدُ ّا  ،هفاّين تسْيالت اعطايي  ،اًجام اهَس تحَيلذاسي دس طٌذٍق ٍ تشلشاسي استثاط هَثش تا هشبتشياى
تش آيذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ
ساياًِ-ديتا پشطكتَس-پشدُ اساليذ-هيض ٍ طٌذلي هشتي-طٌذلي كاساهَص -تختِ ٍايت تَسدٍ ٍ-سايل كوك
اهَصشي،هاشيي حساب  ،اسٌاد حساتذاسي  ،دفتش كل ،دفتش هعيي  ،دفتش سٍصًاهِ  ،تشاص آصهايشي  ،كاست افتتاح
اًَاع حساب سپشدُ ٍ جاسي،اسٌاد عوليات تاًكي ً،وًَِ لشاسداد تاًكيً ،وًَِ تشگ سْام ٍسيتَاسيَى ،تاًذسٍل ٍ
ًخ اسكٌاس ،كتة هشتَط تِ آييي ًاهِ شغلي ٍ فٌَى هزاكشُ ،هاشيي حساب،دستگاُ پَل شواس  ،دستگاُ
اسپكتشٍاليي

هسیر ارتقاء ٍ تكویل هْارت :
ّواٌّگي تيي رّي ٍ جسن تشاي سسيذى تِ تَاًوٌذي ّا ٍ شايستگي ّا دس ايي سشتِ ٍ يادگيشي ًحَُ ي كاس تا
ًشم افضاسّاي پيششفتِ اهَس هالي ٍ تاًكي ٍ اهَس تحَيلذاسي طٌذٍق ٍ ًحَُ تْيِ اظْاسًاهِ ّاي الكتشًٍيكي
تاًكْا تشاي اسائِ تِ اداسُ اهَس هالياتي

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
دس حال حاضش ايي سشتِ تسياس هَسد تَجِ اشخاص هختلف اعن اص خظَطي ٍ حمَلي تَدُ ٍ تاتَجِ تِ ًياص كليِ
تاًكْا ًٍْادّاي ٍاتستِ تِ تاًكْا ٍ لشع الحسٌِ ّا هي تَاى گفت ايي حشفِ آيٌذُ شغلي خَتي داسد.

