معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
حسابدار بهاي تمام شده

گروه شغلي
امور مالي وبازرگاني

كد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 4 5 0 0 9 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 0931/12/01 :

شناسه گروه

2

4 3 1 1

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

كد ملي شناسايي آموزش شغل190021111131110 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :امو مالی و بازرگانی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

الهام صالحی

لیسانس

حسابداری

کارشناس و هنرآموز کاردانش

21سال

2

بیتا خلیلی

فوق لیسانس

حسابداری

3

شهرام روزبهانی

فوق لیسانس

اشتغال وتکنولوژی

لیسانس

حسابداری

استاد دانشگاه و حسابرس شرکت های
دولتی و خصوصی

 12سال

معاون دفترآزمون

 23سال

4

الدن لنگری

لیسانس

حسابداری

هنرآموز کاردانش

25سال

5

ناهید موذن زاده

لیسانس

حسابداری

هنرآموز کاردانش

 21سال

6

محمد الیقی

فوق لیسانس

حسابداری

معاون مالی

25سال

لیسانس

مهندسی سخت افزار

هنرآموز/مربی

8سال

8

مرضیه عابدپور

لیسانس

فناوری اطالعات

موسس و مدیر

20سال

9

نرگس هادی پور

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

7

پردیس دهقان
طرزجانی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی امورمالی و
بازرگانی

 18سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  0931/00/23با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي امور مالي بازرگاني برگزار گرديد استتاندارد
آموزش شغل حسابداري صنعتي درجه دو با كد  0-01/02/2/9بررسي و تحت عنوان شتغل حستابدار بهتاي تمتام شتده بتا كتد
 120021111131110مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

11169116

تلفن

11169126

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

نام استاندارد آموزش شغل:
حسابدار بهاي تمام شده
شرح استاندارد آموزش شغل :
حسابدار بهای تمام شده ازمشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های پیاده سازی مفاهیم
حسابداری بهای تمام شده  ،طبقه بندی هزینه ها و گزارشات  ،ثبت و کنترل هزینه مواد ،هزینه یابی سربار در موسسات
تولیدی ،هزینه یابی در موسسات تولیدی  ،محاسبه حقوق و دستمزد کارگران بخش غیردولتی (تامین اجتماعی) ،ثبت،
تنظیم یا محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی (بهای تمام شده ) ،انجام محاسبات بهای تمام شده و تهیه
جداول و گزارشات مربوطه با استفاده از نرم افزار اکسل می باشد و با مشاغل حسابداری در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :كمک حسابدار با كد 190021111111110
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 911ساعت

ت زمان آموزش نظري

:

003

ساعت

ت زمان آموزش عملي

:

 220ساعت

ت زمان كارورزي

:

ساعت

ت زمان پروژه

:

1
1

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %21 : عملي %11: اخالق حرفهاي %01:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری یا مدیریت بازرگانی یا صنعتی یا دولتی با حدداقل  2سدال سدابقه
تدریس یا تجربه کاری

2

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
حسابدار بهاي تمام شده شاخه اي از علم و فن حسابداري است كه وظیفه جمع آوري اطالعات مربوط به عوامل
هزينه و محاسبه بهاي تمام شده محصوالت و خدمات را بر عهده داشته و با تجزيه و تحلیل گزارش ها و بررسي
راههاي تولید  ،روشهاي تقلیل بهاي تمام شده تولیدات را بیان میكند .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

- Industrial Accounting

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
 حسابدار حقوق و دستمزد-حسابدار

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار 

3

استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

پیاده سازی مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

14

14

28

2

طبقه بندی هزینه ها و گزارشات

12

25

37

3

ثبت و کنترل هزینه مواد

14

45

59

4

هزینه یابی سربار در موسسات تولیدی

17

25

42

5

هزینه یابی در موسسات تولیدی

19

34

53

6

محاسبه حقوق و دستمزد کارگران بخش غیردولتی (تامین اجتماعی)

9

19

28

7

ثبت،تنظیم یا محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی (بهای تمام شده)

19

29

48

15

30

45

8

انجام محاسبات بهای تمام شدده و تهیده جدداول و گزارشدات مربوطده بدا اسدتفاده از
نرم افزار اکسل
جمع ساعات

911 220 003

4

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
پیاده سازي مفاهیم حسابداري بهاي تمام شده

نظری

عملی

جمع

14

14

28

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-مفهوم حسابداری بهای تمام شده و تفاوت آن با حسدابداری

میز و صندلی کارآموز
رایانه

مالی

وایت برد

-اهمیت و کاربرد بهای تمام شده

پرینتر

-جایگاه حسابداری بهای تمام شده در موسسات

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

اصطالحات متداول در بهای تمام شدهاجزای بهای تمام شده ( مواد اولیه  -دستمزد – سربار )-انواع کاالها در بهای تمام شده

فرم های انبار
ماشین حساب
ماژیک وایت برد

مهارت :

برچسب

-تفکیک اجزای بهای تمام شده ( مدواد اولیده  -دسدتمزد –

کپسول آتش نشانی
لباس کار

سربار)

ماژیک وایت برد

هزینه یابی (محاسبه بهای تمام شده)تفکیک کاالی درجریدان سداخت – کداالی سداخته شدده وکاالی فروش رفته
نگرش :
درک مفاهیم و اصطالحات بهای تمام شدهرعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کار-رعایت اصول ارگونومی

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
پیاده سازي مفاهیم حسابداري بهاي تمام شده

نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طبقه بندي هزينه ها و گزارشات

نظری

عملی

جمع

12

25

37

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-مفهوم هزینه در موسسات تولیدی

میز و صندلی کارآموز
رایانه

-انواع طبقه بندی هزینه ها

وایت برد

-انواع گزارشات درون و برون سازمانی

پرینتر

مهارت :

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

طبقه بندی طبیعی هزینه هاطبقه بندی هزینه ها بر مبنای ارتباط با محصول(هزینه هایمستقیم و غیر مستقیم)

فرم های انبار
ماشین حساب
ماژیک وایت برد

-طبقه بندی هزینه ها بر مبنای حجم تولید(ثابت ،متغیرو نبمه

برچسب
کپسول آتش نشانی

متغیر)

لباس کار

-تهیه گزارش های درون سازمان

ماژیک وایت برد

تهیه گزارش های برون سازمانینگرش :
 نقش و اهمیت گزارشاترعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماندمدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ثبت و كنترل هزينه مواد

نظري

عملي

جمع

12

25

37

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-ماهیت و نقش مواد در محصول

میز و صندلی کارآموز
رایانه

-انواع مواد (مواد مستقیم و غیر مستقیم)

وایت برد

-فرآیند تهیه و کنترل مواد اولیه و مستندات آن

پرینتر

-اصول و روش حسابداری مواد خریداری شدده و برگشدت از

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

خرید
اصول و روش حسابداری مواد مصدر شدده و ارسدالی بدهتولید

فرم های انبار
ماشین حساب
ماژیک وایت برد

-مفهوم پیش بینی هزینه های تهیه و تحصیل مواد

برچسب
کپسول آتش نشانی

مفهوم هزینه های واقعی-انواع روشهای ارزیابی موجودی مواد به روش دائمی( FIFO

لباس کار
ماژیک وایت برد

 – LIFOمیانگین موزون)
فرمولهای مربوط به تهیه و کنترل موادمهارت :
حسابداری و ثبت تهیه و کنترل مواد اولیهمستندسازی مدارک تهیه و کنترل موادمحاسبه بهای تمام شده به روش میانگینمحاسبه بهای تمام شده به روش FIFOمحاسبه بهای تمام شده به روش LIFO-ثبت برگشت مواد

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

ثبت و كنترل هزينه مواد

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تکمیل برگه درخواست خرید و سفارش – رسدید مدواد – کدارتمواد – حواله
پیاده سازی فرمولهای حد تجدید سفارش ،حداقل موجودی مواد ،حداکثر موجودی مواد  ،باصرفه ترین مقدار سفارش
نگرش :
نقش و اهمیت هزینه مواد مصرفی در بهای تمام شدهرعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
رعایت اصول بهداشت در محیط کار رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
هزينه يابي سربار در موسسات تولیدي

نظری

عملی

جمع

17

25

42

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-مفهوم سربار و طبقه بندی هزینه های سربار

میز و صندلی کارآموز
رایانه

-مفهوم سربار پیش بینی شده و جذب شده

وایت برد

-مبانی و روشهای جذب سربار و ثبت در دفاتر

پرینتر

-مفهوم سربار واقعی و مقایسه آن با سربار جذب شده

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

-مراکز هزینه و دوایر ایجاد هزینه

فرم های انبار

-مفهوم تسهیم سربار و مبناهای آن

ماشین حساب

مهارت :

ماژیک وایت برد

-محاسبه سربار برآورد شده – جذب سربار و تعیین بهای تمام

برچسب
کپسول آتش نشانی

شده

لباس کار

-اجرای روشهای تسهیم سربار (اولیه و ثانویه )

ماژیک وایت برد

ثبت هزینه های سربار واقعی و جذب شدهمحاسبه وثبت فزونی و کسر اضافی سربارنگرش :
نقش و اهمیت هزینه های سربار در بهای تمام شدهرعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول بهداشت در محیط کار -رعایت اصول ارگونومی

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

هزينه يابي سربار در موسسات تولیدي

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

هزينه يابي در موسسات تولیدي

نظري

عملي

جمع

19

34

53

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-روش هزینه یابی سفارش کار (سفارشات معمولی )

میز و صندلی کارآموز
رایانه

-روش هزینه یابی مرحله ای و انواع آن

وایت برد

-جریان گردش محصول در فرآیند تولید

پرینتر

-انواع ضایعات

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

 -مفاهیم معادل آحاد تولید

فرم های انبار

مهارت :

ماشین حساب

استفاده از کارت سفارش (خرید و ارسدال مدواد و دسدتمزد وسربار و جذب سربار)

ماژیک وایت برد
برچسب

-حسابداری و ثبت هزینه یابی سفارش کدار گدزارش هزینده

کپسول آتش نشانی
لباس کار

تولید

ماژیک وایت برد

گزارش گیری هزینه تولیدحسابداری و ثبت هزینه یابی مرحله اینگرش :
نقش و اهمیت تعیین بهای تمام شده در موسسات تولیدیرعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول بهداشت در محیط کار رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
محاسبه حقوق و دستمزد كارگران بخش غیردولتي
(تامین اجتماعي)

نظری

عملی

جمع

9

19

28

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-مفاد قانون تامین اجتماعی و قانون کار

میز و صندلی کارآموز

مفداد جدددول بیمده بیکدداری و غرامدت دسددتمزد مجددردین ومتاهلین

رایانه
وایت برد
پرینتر

-قانون مالیتهای مستقیم بخش غیر دولتی

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

-درآمد مشمول مالیات

فرم های انبار

-معافیت مالیات

ماشین حساب

-مهلت پرداخت مالیات و بیمه های اجتماعی

ماژیک وایت برد

مهارت :

برچسب
کپسول آتش نشانی

محاسبه حق بیمه سهم کارگران و کارفرمامحاسبه میزان مستمری بر اساس مدت و منبع بیمه پردازیمحاسبه کسوراتتکمیل و محاسبه جددول  720روز بیمده بیکداری و غرامدتدستمزد کارگران
نگرش :
دقت در محاسبه بیمه و مالیات ذینفعانرعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 -رعایت اصول ارگونومی

13

لباس کار
ماژیک وایت برد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
محاسبه حقوق و دستمزد كارگران بخش غیردولتي

نظری

عملی

جمع

(تامین اجتماعي)
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ثبت،تنظیم يامحاسبه حقوق و دستمزد در واحدهاي
تولیدي (بهاي تمام شده )

نظري

عملي

جمع

19

29

48

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-مبانی و سیستم حسابداری حقوق و دستمزد

میز و صندلی کارآموز

حقوق و دستمزد تولیدی (زمان سنجی و ثبت اوقات کار)-مدت کار  -اضافه کاری

رایانه
وایت برد
پرینتر

-نوبت کاری یا شیفت کاری

محل نگهداری کارت ها
کارت های کاردکس

-شب کاری

فرم های انبار

-کارهای مختلط

ماشین حساب

-تعطیالت و مرخصی ها و عیدی و پاداش کارگران

ماژیک وایت برد

-انواع مزایا

برچسب
کپسول آتش نشانی

-انواع کسورات

لباس کار

انواع روشهای پرداخت حقوق و دستمزد تولیدیانواع طرحهای تشویقی (پارچه کاری و تشویق صد در صد وسهم کارگران در سود کاهش ضایعات )
روشهای تسهیم هزینه حقوق و دستمزدمهارت :
تعیین ساعات عادی کار و استاندارد انجام کارمحاسبه حقوق و دستمزد (ناخالص و خالص )انجددام محاسددبات مربددوط بدده تسددهیم (کارخاندده و اداری وتشکیالتی و توزیع و فروش )
محاسبه طرحهای تشویقیتنظیم و ثبت لیست حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی15

ماژیک وایت برد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ثبت،تنظیم يامحاسبه حقوق و دستمزد در واحدهاي

نظري

عملي

جمع

تولیدي (بهاي تمام شده )
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
نقش و اهمیت هزینه حقوق و دستمزدنقش و اهمیت قوانین در محاسبه حقوق و دستمزدرعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام محاسبات بهاي تمام شده و تهیه جداول و
گزارشات مربوطه با استفاده از نرم افزار اكسل

نظري

عملي

جمع

15

30

45

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

میز و صندلی مربی

-توابع درثبت و محاسبه ورود و خروج مواد وکاال

میز و صندلی کارآموز
رایانه

-چگونگی رسم جدول گردش مواد و کاال

وایت برد

-چگونگی رسم جدول حقوق و دستمزد

پرینتر

-چگونگی رسم جدول سربار

فرم های انبار

-نمودارها و گرا ها

ماشین حساب
ماژیک وایت برد

-توابع جهت محاسبه حقوق و دستمزد

برچسب

-توابع جهت محاسبه و تسهیم سربار

کپسول آتش نشانی

مهارت :

لباس کار
ماژیک وایت برد

تنظیم کارت انبار و کارت سفارشاستفاده از توابع در محاسبات حداقل و حداکثر موجودی وحدتجدید سفارش
تنظیم لیست حقوق و دستمزد در بخش تولیدیرسم نمودارنگرش :
نقش و اهمیت نرم افزار اکسل در سرعت و دقت محاسبات رعایت اخالق حرفه ای حین کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول بهداشت در محیط کاررعایت اصول ارگونومی17

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام محاسبات بهاي تمام شده و تهیه جداول و

نظري

عملي

جمع

گزارشات مربوطه با استفاده از نرم افزار اكسل
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

با متعلقات کامل

 6عدد به ازاء هر کارگاه

( 1دستگاه برای مربی

2

دیتا پروژکتور

استاندارد

 1عدد به ازاء هر کارگاه

3

پرده اسالید

استاندارد

 1عدد به ازاء هر کارگاه

4

میز و صندلی مربی

استاندارد

 1عدد به ازاء هر کارگاه

5

میز و صندلی کارآموز

استاندارد

 15عدد به ازاء هر کارگاه

6

 ADSLمودم

استاندارد

 1عدد به ازاء هر کارگاه

7

تخته وایت برد

استاندارد

 1عدد به ازاء هر کارگاه

8

کپسول آتش نشانی

استاندارد

 1عدد به ازاء هر کارگاه

9

جعبه کمک های اولیه

استاندارد

 1عدد به ازاء هر کارگاه

و  5دستگاه برای
کارآموزان)

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  01نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماژیک وایت برد

الوان

 10عدد به ازاء هر کارگاه

2

تخته پاک کن

فومی

 1عدد به ازاء هر کارگاه

3

برگه

A4

 1بسته

4

نوشت افزار

مداد -خودکار

از هر کدام  1بسته

5

فرم کاردکس مواد

یک نمونه

 1فقره

6

فرم حواله انبار

یک نمونه

 1فقره

7

فرم قبض انبار

یک نمونه

 1فقره

8

فرم درخواست خرید

یک نمونه

 1فقره

9

فرم حضور و غیاب

یک نمونه

 1فقره

10

فرم ساعات کارکرد

یک نمونه

 1فقره

11

لیست حقوق ودستمزد

یک نمونه

 1فقره

12

دفاتر روزنامه و کل

یک نمونه

 1فقره

13

اسناد حسابداری

یک نمونه

 1فقره

14

نمونه صورتهای مالی

یک نمونه

 1فقره

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  01نفر محاسبه شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماشین حساب

حسابداری

 6عدد

( 1عدد برای مربی و  5عدد

2

ماشین دوخت

موجود در بازار

 5عدد

3

قیچی

موجود در بازار

 1عدد

4

پایه چسب

موجود در بازار

 1عدد

5

پانچ

موجود در بازار

 1عدد

برای کارآموزان)

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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