
حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته
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ثبت سند حسابداري خريد كاال

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداری خريد و فروش»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210254: کد کتاب0411100210: کد درس

حسابداری خرید کاال - 1پودمان /نام فصل

:کدحسابداری خرید کاال: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

كنترل مستندات خريد كاال

محاسبه بهاي تمام شده خريد كاال

مراحل کاری

ها صدور سند بیمه موجودي

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

حسابداری فروش کاال - 2پودمان /نام فصل

:کدحسابداری فروش کاال: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

:کدحسابداری تنظيم کارت حساب کاال: 3 واحد یادگيری

(قبل از فروش)كنترل مستندات فروش 

صدور مجوز خروج كاال

(بعد از فروش)تكمیل و كنترل مستندات فروش كاال 

صدور سند حسابداري فروش

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

حسابداری تنظيم کارت حساب کاال -  3پودمان /نام فصل

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

كنترل مستندات كاردكس خريد كاال

تنظیم ستون وارده كاردكس كاال

تنظیم ستون صادره كاردكس كاال

تعیین مانده كاردكس كاال



حسابداری: رشته تحصيلي

041110: کد رشته

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«حسابداری خريد و فروش»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210254: کد کتاب0411100210: کد درس

حسابداری خرید کاال - 1پودمان /نام فصل
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حسابداری تعدیالت فروش کاال - 5پودمان /نام فصل

:کدحسابداری تعدیالت فروش کاال: 5واحد یادگيری

نمره شايستگی واحد يادگیري

حسابداری تعدیالت خرید کاال - 4پودمان /نام فصل

:کدحسابداری تعدیالت خرید کاال: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

(حواله فروش)كنترل مستندات خروج كاال از انبار 

كنترل محاسبات بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

صدور سند حسابداري خروج كاال

صدور حسابداري برگشت از خريد و تخفیفات 

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

میانگین مراحل

*ايمنی، بهداشت، شايستگی غیرفنی و توجهات زيست محیطی

نمره شايستگی واحد يادگیري

میانگین مراحل

مراحل کاری

كنترل مستندات برگشت از فروش

كنترل مستندات تخفیفات فروش

صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات

.  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−

. 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 *


