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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
پبیبى دٍرُ راٌّوبیی-سالهت کبهل جسوی ٍ رٍاًی

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایي حزفِ ثِ عٌَاى پبیِ حزفِ ّبی هزتجط ثب ایي رشتِ ثَدُ ٍ کبرآهَساى ثب هفبّین اٍلیِ حسبثذاری آشٌب شذُ ٍ
تَاًبیی پیبدُ سبسی ایي هفبّین را در ًزم افشار هزثَطِ پیذا هیکٌٌذ.

هشخصات عوَهي شغل :
حسبثذارعوَهی هقذهبتی اسهشبغل حَسُ خذهبت گزٍُ شغلی اهَرهبلی ثبسرگبًی ثَدُ ٍ ٍظبیف آى شبهل:
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شٌبسبیی هفبّین ٍتعبریف حسبثذاری ،تشخیصن فزٍضبت ٍ اصَل حسبثذاری،کبرثزد هعبدلِ حسبثذاری ،شٌبسبیی
رٍیذادّبی هبلی ٍثجت در دفبتز ٍ اسٌبد حسبثذاری ،تْیِ گشارشْبی هبلی ٍصَرتْبی هبلی اسبسی ،ثجت
حسبثذاری ثبسرگبًی ،اًجبم حسبثذاری هَجَدی کبال ،عولیبت حسبثذاری ٍجَُ ًقذ ،ثجت اسٌبد تجبری ،اصالح
حسبثْب ٍ اشتجبّبت حسبثذاری ٍ ثستي حسبثْب ٍ ثکبرگیزی رایبًِ است ٍ ثب هشبغل حسبثذاری در ارتجبط است.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
رایبًِ –دیتب پزٍصکتَر -هیش ٍ صٌذلی هزثی –هیش ٍ صٌذلی کبرآهَس -تختِ ٍایت ثزد-جعجِ کوک ّبی اٍلیِ –
هبصیک – کبغذ –تختِ پبک کي –هبشیي حسبة

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
کبرآهَساى ایي حزفِ پس اس طی دٍرُ ّبی تئَری ٍ هقذهبتی هیتَاًٌذ ثب آهَسشْبی تکویلی ٍ هْبرتی ٍ کبر ثب ًزم
افشارّبی هزثَط ثِ ایي حزفِ ٍ ّوچٌیي طی دٍرُ ّبی کبرٍرسی در شزکت ّبی هزتجط ثب اهَر هبلی ارتقب پیذا
کٌٌذ.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
در حبل حبضز حسبثذاری ثِ عٌَاى یکی اس  01شغل ثزتز دًیب شٌبختِ هیشَد ٍ.تقزیجب فبرغ التحصیالى ایي رشتِ
هیتَاًٌذ ثِ راحتی صبحت کست ٍ کبرشًَذ .ایي حزفِ ثِ صَرت دارای هشبغلی چَى حسبثذار،کوک حسبثذار،
هتصذی تٌظین اسٌبد هبلی ،حسبثزس ،هذیز هبلی ،هسئَل سفبرشبت ٍ ...هی ثبشذ  ٍ.درآهذ هبّیبًِ ثزای شبغالى
ایي حزفِ اس حذاقل 71هیلیَى ریبل تب حذاکثز 41هیلیَى ریبل هبّبًِ هی ثبشذ.

