
حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

31

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

ثبت برگشت اسناد در جریان وصول

کنترل اسناد مالی

ثبت دفتر روزنامه

ثبت دفتر کل

ثبت دفتر معین

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

مراحل کاری

مراحل کاری

اسناد پرداختنی/ کنترل اسناد مثبته پرداخت وجه نقد 

اسناد پرداختنی/ پرداخت وجه نقد 

اسناد پرداختنی/ صدور سند پرداخت وجه نقد 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

تحریر دفاتر قانوني: 2پودمان/نام فصل

:کدتحریر دفاتر قانوني: 3 واحد یادگيری

:کداسناد پرداختني/ ثبت دریافت وجه نقد :  2 واحد یادگيری

:کد(اسناد تجاری)اسناد دریافتني و پرداختني/ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

اسناد دریافتنی/ کنترل اسناد مثبته در دریافت وجوه نقد

اسناد دریافتنی/ صدور سند حسابداري دریافت وجوه نقد

واگذاري اسناد دریافتنی به بانک

ثبت وصول اسناد در جریان وصول

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

ها ها و پرداخت حسابداری دریافت - 1پودمان /نام فصل

ها ها و پرداخت حسابداری دریافت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210252: کد کتاب0411100110: کد درس



حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته

ها ها و پرداخت حسابداری دریافت - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210252: کد کتاب0411100110: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11
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51
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2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

گردان حساب تنخواه (تسویه)بستن 

 حساب بانک و دفاتر  تعیین اقالم باز صورت

تنظیم صورت مغایرت بانکی

ثبت اسناد اصالحی طبق صورت مغایرت بانکی

 حساب بانک با گردش حساب دفاتر مطابقت صورت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

حسابداری تهيه و تنظيم صورت مغایرت بانكي: 4پودمان/نام فصل

:کدتهيه صورت مغایرت بانكي: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

اخذ صورت حساب بانک

تهیه صورت ریز حساب بانک

کنترل اسناد هزینه

ثبت نمودن اسناد هزینه

گردان تنخواه (شارژ)ترمیم 

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل

نمره شایستگی واحد یادگیري

گردان  افتتاح حساب تنخواه

حسابداری امور مرتبط با تنخواه گردان: 3پودمان /نام فصل

:کدگردان ثبت تنخواه: 4واحد یادگيری

مراحل کاری


