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هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي شوارُ 9خَاّراى هباركِ

ًام دٍرُ آهَزشي حسابذار عوَهي پیشرفتِ

كذ هلي استاًذارد764453783353334

طَل دٍرُ آهَزشي473ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

هباركِ بلَارفتح الوبیي جٌب هذرسِ غیراًتفاعي گلستاى

25952425

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هيضاى تحظيالت :پاياى دٍسُ اٍل ساٌّوايي
تَاًايي جسوي ٍ رٌّي اص ًظش داشتي سالهت كاهل تيٌايي ٍ شٌَايي
هْاستْاي پيش ًياص ايي دٍسُ  :داشتي هْاست حساتذاس ػوَهي تكويلي تا كذ1-15/12/1/3/1

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
كاسآهَصاًي كِ هَفق تِ گزساًذى ايي دٍسُ آهَصشي هي شًَذ تَاًايي تشخيض اًَاع ششكتْا  ،تَاًايي اًجام
حساتذاسي ششكتْاي سْاهي ٍ تؼاًٍي ٍ تضاهٌي ٍ تْيِ ٍ تٌظين طَستْاي هالي ايي ششكتْا سا داسًذ

هشخصات عوَهي شغل:
حساتذاس ػوَهي پيششفتِ كسي است كِ تتَاًذ اصػْذُ تشخيض اًَاع ششكت ٍ اًجام ػوليات حساتذاسي
ششكتْاي سْاهي  ،غيش سْاهي  ،تؼاًٍي ٍ تٌظين ٍ ًگْذاسي حساتْاي ششكت سْاهي  ،تٌظين تشاصًاهِ ٍ حساب
تظفيِ دس هَقغ اًحالل ششكتْا تشآيذ
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هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ
ساياًِ تا تجْيضات كاهل -ديتا پشطكتَس-پشدُ اساليذ -هَدم  -هيض ٍ طٌذلي هشتي-طٌذلي كاساهَص -تختِ ٍايت
تَسدٍ ٍ-سايل كوك اهَصشي،هاشيي حساب – كتاب قاًَى تجاست – كتاب قاًَى هذًي – كتاب قاًَى هاليات ّاي
هستقين – دفاتش هالي – اساسٌاهِ ششكت ّا ي سْاهي  ،،تؼاًٍي  ،تضاهٌي _ اسٌاد حساتذاسي _جضٍُ ٍ ظايف
تاصسساى تؼاًٍي

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
ّواٌّگي تيي رّي ٍ جسن تشاي سسيذى تِ تَاًوٌذي ّا ٍ شايستگي ّا دس ايي سشتِ ٍ تِ طَس حقيقي ٍ ٍاضح
اًجام ػوليات حساتذاسي ششكتْاي سْاهي ٍ تضاهٌي ٍ تؼاًٍي

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
دس حال حاضش ايي سشتِ تسياس هَسد تَجِ اشخاص هختلف اػن اص خظَطي ٍ حقَقي تَدُ ٍ تاتَجِ تِ ًياص كليِ
اشخاص دس استثاط تِ ساُ اًذاصي يك كسة ٍ كاس هَفق ٍ جذيذ هَسد تَجِ اقشاس هختلف هي تاشذ ٍ تا تَجِ تِ
پيششفت تكٌَلَطي ٍ ًياص ششكتْاي سْاهي ٍ تضاهٌي ٍ تؼاًٍي آيٌذُ شغلي خَتي تشاي ايي سشتِ هي تَاى پيش
تيٌي ًوَد
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نام حرفه آموزشی  :حسابدار عمومی پیشرفته

