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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل تحصیالت الصم پایاى دٍسُ اٍل هتَسطِ ( پایاى دٍسُ ساٌّوایی)
داضتي سالهت کاهل جسوی ٍ سٍاًی
تذٍى داضتي هْاست پیص ًیاص

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
حساتذاسی یک سیستن اطالعاتی است کِ تا فشاّن کرشدى اطالعرات الصم کورک هری کٌرذ ترا سرشهایِ گرزاسّا
اعتثاسدٌّذگاى هذیشاى ضشکتّا ٍ ًْادّای دٍلتی ًسثت تِ هسائل اقتصادی تْتش تتَاًٌذ تصوین تگیشًذ.
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هشخصات عوَهي شغل :
حساتذاس (عوَهی هقذهاتی) اص هطاغل حَصُ خذهات گشٍُ ضغلی اهَس هالی تاصسگاًی تَدُ ٍ ٍظایف آى ضاهل:

ضٌاسایی هفاّین ٍ تعاسیف حساتذاسی تطخیص هفشٍضات ٍاصَل حساتذاسی کراستشد هعادلرِ
حساتذاسی ضٌاسایی سٍیذاد ّای هالی ٍ ثثت دس دفاتش ٍ اسٌاد حساتذاسی تْیِ گضاسش ّرای
هالی ٍصَست ّای هالی اساسی ثثت حساتذاسی تاصسگاًی اًجرام حسراتذاسی هَجرَدی کراال
عولیات حساتذاسی ٍجَُ ًقذ ثثت اسٌاد تجاسی اصالح حساتْا ٍ اضرتثاّات دس حسراتذاسی
است ٍ تا هطاغل حساتذاسی دس استثاط  Excelحساتذاسی ٍ تستي حساتْا تكاسگیشی سایاًِ ٍ
ًشم افضاس است.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
سایاًِ- -هیض ٍ صٌذلی -تجْیضات ایٌتشًت-کپسَل آتص ًطاًی -آتسشدکي -تَْیِ هٌاسة -جعثِ کوک ّرای
اٍلیِ-هاطیک –کاغز–-چسة -هاضیي حساب-سٍصًاهِ -کتابً-وًَِ حَالِ سفتِ ٍ چک -دفاتش سسروی سٍصًاهرِ
کل ٍ هعیي

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
اکسل یكی اص هْوتشیي اتضاسّایی است کِ یک حساتذاس تایذ تا آى آضٌا تاضذ
تسلط تِ قَاًیي هالیاتی
تسلط تِ قَاًیي تأهیي اجتواعی ٍ قَاًیي کاس
هْاستّای استثاطی
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ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
فشصتّای ضغلی یک حساتذاس تسیاس گستشدُ است.
•حساتذاسی هالی :دس کلیِ ضشکتّا ٍ هؤسسات تجاسی ٍ غیشاًتفاعی.
•حساتذاسی صٌعتی :دس کلیِ ٍاحذّای صٌعتی ٍ ضشکتّای تَلیذی.
•حساتذاسی دٍلتی :دس کلیِ ساصهاىّا ٍ اداسات دٍلتی تِ عٌَاى حساتذاس یا عاهل ریحساب.
•حساتذاسی هالیاتی :دس اداسات داسایی.
•حساتذاسی تیوِ :دس هؤسسات تیوِ.
•حساتذاسی تاًکّا  :دس ضعثِّا ٍ سشپشستی تاًکّا.

