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 مهارتی رشته حسابداری شاخه کاردانش  های آزمونقبولی در نمره شرایط بودجه بندی و 

 عملی برگزار شود: دو مرحله تئوری و  در بایستیو حرفه ای طبق استاندارد سازمان آموزش فنی  ی مهارتی شاخه کاردانشآزمون ها

  .سوال برگزار می شود 04معموالً در اکثر موارد بر مبنای آزمون چند گزینه ای با  ،آزمون تئوری  -1

در هر کدام از مهارت ها بر مبنای بخش های عملی موجود در استانداردهای می باشد )در واقع همان مطالبی است داری بآزمون های عملی رشته حسا -2

 .که به صورت مساله طرح می شوند(

 های کاردانش: آزمون  مهارتشرایط قبولی در 

 آزمون تئوری: حداقل نمره قبولی این آزمون با توجه به شرایط پنجاه از صد می باشد.   

 از صد می باشد.    04آزمون عملی: حداقل نمره قبولی این آزمون با توجه به شرایط 

 مطابق جدول زیر خواهد بود: براساس حداقل نمره قبولی  نمره عملی %02و ( 2/2تست نمره هر کدام  04)با  نمره تئوری %22نمره نهایی هنرجو  براساس 

 24 2/22 22 2/20 74 2/72 72 2/70 04 144نمره تئوری برمنای 

 07.70 33/02 02 10/00 33/03 2/02 70/01 01 04 نمره عملی بر مبنای صد 

 2/12 122/13 02/13 302/10 12 722/12 22/17 302/17 2/10 نمره تئوری   22%

 2/20 302/27 22/27 722/22 22 302/20 02/23 122/23 2/22 نمره عملی 02%

 04 04 04 04 04 04 04 04 04 نمره نهایی برمبنای صد 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 نمره نهایی برمبنای بیست  )نمره کارنامه( 
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  مقدماتیبودجه بندی پیشنهادی زمان تدریس و نمره برای مهارت حسابدار عمومی 

 (مقدماتی یحسابدار) براساس مجموعه هشتم

 عنوان فصل  فصل
  تعداد تست زمان )ساعت(

04 

 نظری نمره  
 عملی  نمره عملی

 از صد 24از  عملی  نظری 

 -- -- 2/0 2/1 3 2 0 عملکرد مالی موسسات اول

یا  هر  22 2/10 2/3 0 12 7 ثبت و گزارش حسابها دوم

معیاری بر 

اساس 

اهمیت داده 

شده در 

تدریس طبق 

نظر هنرآموز 

 محترم   

 14 2/0 2/1 3 3 0 تهیه صورتهای مالی  سوم

 24 2/12 2/2 2 12 3 عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی چهارم

 14 2/0 2/1 3 0 0 اسناد تجاری  پنجم

عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان،  ششم

 صندوق و بانک
2 12 0 2 14 24 

 2/0 2/1 3 14 7 اصالح )تعدیل حساب ها( هفتم
12 

 2/0 2/1 3 0 2 بستن حسابها درپایان دوره مالی  هشتم

 -- -- 2/0 2/1 3 3 7 مفروضات و اصول حسابداری  نهم

  -- 2 1 2 2 7 به کارگیری رایانه در حسابداری  دهم

  -- 14 2 0 3 7 در عملیات حسابداری  Excelبه کارگیری نرم افزار  یازدهم

 144 144 144 24 04 34 24 جمع  
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 بودجه بندی پیشنهادی زمان تدریس و نمره برای مهارت رایانه کار حسابدار مالی 

 (مولف  محمدزاده  – 7نرم افزار حسابداری رافع راهنمای آموزشی  کتاب ونظری )کتاب رایانه کار مالی اساس مجموعه هشتم  بر

 عنوان توانایی فصل

 آموزش  عملی  آموزش نظری  

زمان 

 (ساعت )

 نمره
 زمان

 (ساعت)

 عملی  نمره
 144مبنای  24مبنای 

 7 14 2 7 توانایی شناخت مفاهیم و تعاریف و محیط حسابداری 1
 

 آزمون عملی بسته 

 به نظر و شرایط تدریس  

 توسط هنرآموز محترم 

 با طرح سوال از

 نرم افزار حسابداری

  0رافع  

 3 2/10 2/3 3 توانایی شناخت رویدادهای مالی دفاتر حسابداری 2

های نهایی مالی طبقه بندی  توانایی انجام تعدیالت و استنتاج صورت 3

 شده

3 2/3 2/10 9 

 3 12 3 3 توانایی انجام حسابداری خرید و فروش کاال 0

 9 24 0 14 توانایی انجام حسابداری موجودی کاال و استهالك 2

 7 24 0 14 ها و اسناد تجاری معین توانایی روش بحث تفصیلی دارایی 7

 144 07 144 24 24 جمع 

هنرستان و  برخی از  – کهگلویه و بویر احمد --کرمان  –کردستان  –خراسان شمالی  –بوشهر -ایالم –اردبیل  –آذربایجان غربی  –برای استان های  آذربایجان شرقی 

 البرز  که با نظر لطف از کتاب مذکور  استفاده می کنند.  –گیالن  –زنجان  –تهران   های

 از مولفان محترم،  براساس فصول و مباحث مطرح شده توسط مولفان محترم *** برای سایر کتاب های حسابدار حقوق و دستمزد 
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 بودجه بندی پیشنهادی زمان تدریس و نمره برای مهارت حسابدار صنعتی مقدماتی  

 شاخه کار دانش(صنعتی )کتاب حسابداری  براساس مجموعه هشتم

 فصل
تعداد   )ساعت(زمان  عنوان 

 تست

 نمره عملی نظری نمره 

 نظر هنرآموز پیشنهادی از صد 24از  عملی  نظری 

  -- 2 1 2 2 3 آشنایی مقدماتی با مفاهیم حسابداری صنعتی اول

 12 14 2 0 0 2 طبقه بندی هزینه ها)عوامل بهای تمام شده( دوم
یا  هر معیاری 

براساس اهمیت 

داده شده در 

تدریس طبق نظر 

 هنرآموز محترم   

 24 24 0 3 22 11 مواد کنترل سوم

 24 2/10 2/3 0 13 7 دستمزد و حقوق کنترل چهارم

 12 12 3 7 13 14 سربار هاى هزینه کنترل پنجم

 11 2/12 2/2 2 14 2 سفارشات یابى هزینه سیستم ششم

 22 24 0 3 12 3 اى مرحله یابى هزینه سیستم هفتم

 011 144 144 24 04 92 03 جمع  

 

 

 



5 

 

 بودجه بندی پیشنهادی زمان تدریس و نمره برای مهارت حسابدار عمومی تکمیلی 

  (تکمیلی)کتاب حسابداری عمومی  براساس مجموعه هشتم

 عنوان فصل  فصل
تعداد  )ساعت(زمان 

 تست

نمره  نظری نمره  

 عملی
 نمره عملی

 صد مبنای 24 مبنای عملی  نظری 

  -- 2/0 2/1 3 1 2 یحسابدار ینظر میمفاه اول

 01 2 4 0 3 مطالبات دوم

41 

یا  هر معیاری بر 

اساس اهمیت 

داده شده در 

تدریس طبق 

نظر هنرآموز 

 محترم   

 14 2 0 9 7 ها پرداخت شیپ و سفارشات سوم

 12 3 7 12 3 ها یموجود یحسابدار چهارم

 12 2/12 2/2 2 12 14 مشهود ثابت یها ییدارا پنجم

 ییدارا ریسا و نامشهود ثابت یها ییدارا ،یعیطب منابع ششم

 ها

2 0 2 1 2 

22 
 2/0 2/1 3 0 2 ها یگذار هیسرما هفتم

 2/12 2/2 2 12 7 تعهدات و ها یبده هشتم

 14 14 2 0 12 7 یمال یها صورت نهم

 14 14 2 0 12 3 یمال یها صورت لیتحل و هیتجز دهم

 144 144 244 24  04 91 29 جمع  
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 بودجه بندی پیشنهادی زمان تدریس و نمره برای مهارت حسابدار حقوق و دستمزد

 محمدزاده(مولف  –)کتاب حسابدار حقوق و دستمزد اساس مجموعه هشتم بر

 فصل / عنوان فصل

 بودجه بندی نمره  زمانبودجه بندی 

 عملی عملی تعداد تست نمره نظری یعمل  نظری  

یا  هر معیاری بر  22 12 34 ساعت  13 ساعت 12 تمزدـدس حقوق ومفاهیم و محاسبات پایه در   اول 

اساس اهمیت داده 

شده در تدریس 

طبق نظر هنرآموز 

 محترم   

 22 3 24 10    3 قوانین بازنشستگی و مالیات مشموالن مدیریت خدمات کشوری دوم

 34 12 34 22   14 مشموالن قانون کارقوانین بیمه، بازنشستگی و مالیات  سوم

 24 3 24 24    0 حسابداری دستمزد در شرکت های تولیدی چهارم

  144 04 144 ساعت  34 ساعت  04 جمع

البرز  که با نظر  –گیالن  –زنجان  –و  برخی از مناطق  تهران  –همدان  -کرمان  –کردستان  –خراسان شمالی  –ایالم  –اردبیل  –غربی  آذربایجان –برای استان های  آذربایجان شرقی 

 لطف از کتاب مذکور  استفاده می کنند. 

 

 براساس فصول و مباحث مطرح شده توسط مولفان محترم محترم ،  از مولفان های حسابدار حقوق و دستمزد  برای سایر کتاب*** 

 


