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 مقدمه

در این راستا حسابداري .اسالمی ایران استاقتصاد مقاومتی یکی از اولویتهاي نظام جمهوري  توسعه اقتصادي مبتنی بر سیاستهاي
 1368از سال                                                                                                    .ابزار الزم را براي برنامه ریزي و کنترل اهداف اقتصادي فراهم می سازد و از این دیدگاه از جایگاه ویژه اي برخوردار است

برنامه ریزي درسی رشته در معاونت وقت , به منظور تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص در این رشته به دنبال تغییر نظام آموزش
در  ) شاخه فنی و حرفه اي(فنی و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش در ستاد اجرایی تغییر بنیادي نظام آموزشی دوره متوسطه 

و تجزیه و تحلیل و مقایسه شرح وظایف مشاغل تنظیم و تصویب شد ، و اجرا گردید و ) Bloom(ده  از نظریه بلوم با استفا1373سال
                   .تا به امروز اجرا می شود 

است و بر ) کسب و کار(رشته حسابداري یکی از رشته هاي گروه بازرگانی  ،حرفه اي -بر اساس گروه بندي رشته هاي تحصیلی
اساس استاندارد ها و محتواي آموزشی این رشته هنرجویان ورودي به این گروه و رشته باید از سطح علمی مناسبی به ویژه در زمینه 

، سند تحول بنیادین 1404می ایران در افق بر اساس سند چشم انداز جمهوري اسال.استدالل منطقی و ریاضیات بر خوردار باشد
ضرورت بازنگري در برنامه درسی رشته حسابداري و  ،آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی و همچنین رهنمود هاي مقام معظم رهبري

سابداري و حبا توجه به تدوین سند راهنماي برنامه درسی جدید رشته . هماهنگ سازي آن با نیازهاي بازار کار کشور احساس شد
بر مبناي نیاز دنیاي کار و تربیت نیروهاي متخصص مورد نیاز بازار، محتواي آموزشی به گونه اي تنظیم گردیده که فارغ  مالیات

زایی براي خود به توسعه اقتصاد کشور کمک  التحصیالن این رشته بتوانند وارد بازار کار شده و با ایجاد کسب و کار، ضمن ایجاد درآمد
 به همین منظور ابتدا با بررسی نیاز بازار کار و استفاده از اسناد باالدستی همچون مرکز آمار ایران، سازمان فنی و حرفه اي، .نمایند

استخراج و با حضور فعاالن این حوزه فعالیت  حسابداريمشاغل نهایی حرف حوزه  ،...و  O*NET ، ISCO2008 بخش خصوصی ،
 .کاري آنها مشخص و بر همین اساس استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین گردید هاي هر شغل و مراحل

تهیه شده و در بسیاري از کشورها این نظام طبقه بندي   )ILO(نظام طبقه بندي حرف و مشاغل توسط سازمان بین المللی کار 
 International standard of classification ofدر دو دهه اخیر موسسه . مورد استفاده قرار می گیرد

occupation)ILO ( سال یک بار تغییر می کند و تا به حال سه مجموعه از این  20این نظام طبقه بندي مشاغل هر . می باشد
از این نظام  الزم به ذکر است در این طبقه بندي محور اصلی کار بر حرفه ها استوار است و در برنامه حاضر. نظام منتشر شده است 

همچنین در این برنامه از مشاغل و حرفی که وظایف و کارها رادر سطوح مختلف چه از طبقه بندي مشاغل و حرف .استفاده شده است
. از سطح کارگر ساده تا سطح متخصص در نظر گرفته و استفاده شده است    ISCO   2008در ایران و چه از نظرطبقه بندي مشاغل 

ها بایستی موجب رشد اقتصادي، توسعه فرهنگی،اجتماعی ودرمجموع سبب ایجاد توسعه پایدار  این آموزش بدیهی است محصول
زمانی در تحقق اهداف خود موفق و تاثیر گذار خواهد بود ندازه دقیق وبا بررسی همه جانبه باشد  ا هر این برنامه، ا لبته کشورایران شود

ریزان ها و راهکارهایی که برنامهبینی شده یا ضروري جهت اجراي آن فراهم شده و مطابق روشکه تمام امکانات، تجهیزات و مواد پیش
 .اند به مرحله اجرا گذارده شوددر نظر گرفته

 هايبسته وتولیدکنندگان مجریان ،برنامه ریزان عمل وراهنمايراهنماي برنامه آموزشی ودرسی رشته حسابداري است  حاضر سند
 دروس، اهداف درسی، ي برنامه بر حاکم منطق و رویکرد ،تحصیلی ورشته گروه اهداف بر مشتمل این راهنما .ودتلقی می ش آموزشی

اهداف رشته  با متناسب یابی ارزش هاي شیوه و یادگیري - یاددهی هاي روش همچنین در این سند راهنما ،محتوا است تنظیم اصول
 .است مشخص شده
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

 و و اجتماعی سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -
 آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه تربیت

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 و میانی ابتدایی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی  و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی مهارت

  تحصیلی هنرجویان – شغلی منظور هدایت و راهنمایی به بسترسازي -
 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -
 

 خدمات و بازرگانیاهمیت و ضرورت گروه 

و بازرگانی چه از لحاظ تولید درآمد و چه از لحاظ تولید شغل از اهمیت ویژه اي در کشورهاي توسعه یافته و در   خدمات  حوزه

در کشورهاي % 70در حال حاضر سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورها به بیش از  .حال توسعه برخوردار است

و بازرگانی   در ایران نیز بخش خدمات. در کشورهاي کم درآمد رسیده است% 45ط و در کشورهاي با درآمد متوس% 55توسعه یافته، 

  .درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد که  سهم قابل مالحظه اي در اشتغال زایی و تولید ثروت دارد 40بیش از 

جم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و بازرگانی دو سوم تولید جهانی، یک سوم اشتغال جهانی و یک پن  بخش خدمات

این حوزه شامل انواع .و بازرگانی است  درصد کل هزینه هاي تولید کاال مربوط به هزینه هاي خدمات 20تا  10قابل توجه اینکه .است

یاب و تبلیغات و خدمات مانند حسابداري و مالیات،  حمل و نقل، مراقبت از بزرگسال و ناتوان،تربیت کودك، امور اداري و بازار

 .می شود.... تربیت بدنی  و  

 خدمات و بازرگانیجدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

خدمات و 

 بازرگانی

 از مراقبت-103210امداد و حفاظتی امور-104110 نقل و حمل-101510 گردشگري-101310 داري هتل
 101410بدنی تربیت -101210 و آرایشی خدمات-092210 تربیت کودك -092110ناتوانان و بزرگساالن

 و بازاریابی-041510اداري امور-041210بیمه بانکداري و مالی، امور -041110 مالیات و حسابداري
 041610 فروش امور-041410تبلیغات
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 خدمات و بازرگانیحرفه اي در گروه  -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 خدمات و بازرگانی هاي مشترك گروه پیمانه/ جدول دروس      
 

 

 5: گروه تحصیلی  کد خدمات و بازرگانی: گروه تحصیلی

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
و تحریر دفاتر  حسابداري وجوه نقد

 قانونی
0411100110 

مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

، 0104 و 0101،0102،0103،0106

0801 
N73  )درستکاري(  ، N11   )استدالل(، N92   )محاسبه و ریاضی( 

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2
مشترك در 

 گروه
     دهم

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3
مشترك در 

 گروه
     دهم

4         

5         
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 خدمات و بازرگانیجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 

 نام درس پایه دهم نام رشته درس پایه دهمنام  نام رشته

 تربیت بدنی --- هتل داري
 جسمانی،حرکتی، هاي مهارت پرورش

  ذهنی

 حسابداري و مالیات --- گردشگري
 دفاتر تحریر و نقد وجوه يحسابدار

 قانونی

 --- امور مالی، بانکداري و بیمه گردشگري و سفر خدمات حمل و نقل

 --- امور اداري --- امور حفاظتی و امداد

 --- بازاریابی و تبلیغات --- مراقبت از بزرگساالن و ناتوانان

 --- امور فروش کودك سالمت از مراقبت تربیت کودك

  --- خدمات آرایشی و پیرایشی

 خدمات و بازرگانیاجرایی برنامه درسی گروه  الزامات
 :اجراییسیاست ها و الزامات برنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفـاهیم و   اجراي برنامه درسی ملی
راهکار هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع 

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. فنی و تخصصی می باشد و زیر ساخت هاي
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مـورد نیـاز بخـش هـاي مختلـف درون آمـوزش و        .1

 پرورش و تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح  طراحی و اجراي برنامه هاي .2
 مختلف با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمی بـه   ،بکارگیري روش هاي موثر در تامین .3
 برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛ منظور طراحی و تدوین راهنماي

 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4

فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیـت هـاي درون و    ،بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی .5
 آموزش و پرورش؛ بیرون 

فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسـی ملـی و بهبـود آن وانجـام مطالعـات و       .6
 پژوهش هاي مورد نیاز؛

 ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت     .7
 ارتقاي سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 خدمات و بازرگانیفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروه 
.مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد خدمات و بازرگانیسال برنامه درسی گروه  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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حسابداري ومالیات یلیتحص رشته



۱۰ 

  مالیات و اهمیت وضرورت گروه حسابداري

نقش اساسی وحیاتی در تامین نیازهاي اطالعاتی مدیران بخش دولتی وخصوصی و سایر فعالیت هاي  حسابداري

اهمیت حسابداري در فعالیت هاي اقتصادي تا بدان جا است که حسابداري را زبان . موجود در سطح جامعه دارد اقتصادي

 .تجارت می نامند

نیاز به  ،بررسی استفاده فعالیت هاي اقتصادي کشور از خدمات حسابداري در طی سنوات گذشته نشان می دهد

مشاغل و بنگاههاي اقتصادي کشور به  ،تقریبا تمامی حرف .است هروند افزایشی داشت حسابداران همواره محسوس بوده و

اگر 1405فعالیت هاي اقتصادي کشور در افق  بنا به پیش بینی توسعه .خدمات حسابداري در سطوح مختلف نیاز دارند

از پیش نیاز به تربیت حسابدار در سطوح مختلف حسابداري و دفترداري بیش  در نظر بگیریم% 15روند رشد را حدود 

بازار کار کشورمان و بر اساس مدارك در دست دانش آموختگان این  خواهد بود، اما سطح آن بر اساس ویژگیهاي جذب

 .رشته می باشد

بنابراین آموزش و پرورش وظیفه خطیر آموزش کارگر ماهر و کمک تکنسین رشته حسابداري به صورت محدود راباید به 

 . ن زمینه در کشور موجود نیستدوش بگیردزیرا متولی دیگري در ای

 



۱۱ 

 نیازسنجی آموزشی
 نفر 100،414نشان میدهد، تعداد  1375در حالی که آمار بدست آمده از دنیاي کار و مطالعات تطبیقی و آمار شاغلین در سال 

نشان می دهد شاغلین در حرفه  1390مشغول به کار بودهاند، مطالعات مشابه انجام شده در سال تحت عنوان حسابدار و ممیزمالیاتی 
و کمک ممیزان ) 4121کد (، دفتر نویسان و دفتر داران امور حسابداري و ممیزان )3435کد(حسابداري در سه گروه کمک حسابداران 

می دهد عالوه بر افزایش تعداد شاغلین، عنوانهاي شغلی زیر گروه این آمار نشان . نفر رسیده است 192،846، به تعداد )4122کد(
نشان میدهد، به طور  1390به صورت دقیقتر آمار به دست آمده در سال . نیز توسعه یافته است 1375-90حسابداري طی سالهاي 

درصد دارندگان مدرك کاردانی و  27درصد شاغلین را دارندگان مدرك دیپلم فنی حرفهاي،  46متوسط در سه گروه کاري حسابداري، 
. درصد باقیمانده را مدارك پایینتر از دیپلم و باالتر از کارشناسی تشکیل می دهند10درصد را دارندگان مدرك کارشناسی و  17

ه اي همانطور که مالحظه میشود بنا بر هرم شغلی رشته در بازار کار، بیشترین درصد شاغلین را دارندگان مدرك متوسطه و فنی حرف
اما این آمار مربوط به وضعیت حاضر است و در آینده با مدارکی که افراد می توانند بدون مشکل کنکور کسب نمایند  .تشکیل دادهاند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .حاصل خواهد شددر راستاي مدارك با درجه باالترحتما تغییراتی 

ترکیب با فرض حفظ . حسابدارخواهدبود 412،000سال آتی بازارکار نیازمند 10، طیISIDبراساس پیشبینی ارائه شده توسط                                                            
از فارغ التحصیالن آموزش و پرورش، عناوین شغلی کمک حسابدار  190،000سطح تحصیالت افراد براي احراز این مشاغل، حدود 

. )البته به تفکیک سطح دقیقا نمی باشد(را به خود اختصاص خواهند داد) 2سطح صالحیت (و متصدي حسابداري ) 1سطح صالحیت (
از مراکز آموزش و  در شاخه فنی و حرفه اي و کاردانش نفر در رشته حسابداري 105،000بر اساس ظرفیت هاي فعلی، ساالنه حدود 

فارغالتحصیل، متقاضی ورود به بازار  1،050،000سال آتی حدود  10با فرض حفظ این شرایط، طی . پرورش فارغ تحصیل خواهند شد
. خواهند توانست شغل مناسب را پیدا کنندندرصد فارغ تحصیالن، 81ب، درخوشبینانه ترین حالت حدود به این ترتی. کار خواهند بود

به این معنی که رسالت آموزش و  .این آمارها، لزوم مدیریت تعداد فارغ التحصیالن و بازنگري در برنامه هاي فعلی را روشن می سازد
اما نیاز مبرم است که برنامه ریزي در این حوزه با  ،حسابداري باید ادامه یابد پرورش در تربیت نیروي کارگرو کمک تکنسین در رشته

سازمان  دانشگاه علمی کاربردي و پیام نور و دانشگاه آزاد و ،نیاز هاي بازار کار و فعالیتهاي آموزشی نهاد هاي موازي مانند وزارت علوم
                                                                                                                                                                               .فنی و حرفه اي منطبق و سازگار باشد

 



۱۲ 

 ):آموزشامکان سنجی (انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 

  :88کد 43120191 :گروه فرعی حرفه 
  :08کد 

  :88کد L1 4312 :واحد حرفه
  :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور 1

  ■   
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
 ■    

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
■     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 در وضع موجود تربیت

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
 کشوردر هاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان جذب دانش  -10
 آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي  خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

این مشاغل . متعددي احساس شود کاربرد حسابداري در تمامی فعالیت هاي جامعه سبب شده است تا نیاز به افراد داراي دانش پایه حسابداري براي احراز مشاغلستردگی گ
اري تلقی نمی شوند اما به سبب ماهیت در زمینه حسابد در حالی که این افراد متخصص .در حوزه هاي گسترده اي از جمله زمینه هاي اداري، تجاري و فنی قرار می گیرند

با توجه به تمرکز نهادهاي آموزشی موازي مانند دانشگاهها که به تربیت  .درك و استفاده نمایند تولید می کنند را دریافت یا شغل خود باید بتوانند اطالعات حسابداري که
 .د نیمه ماهر تحت عنوان کمک حسابدار به میزان بسیار محدود کامال احساس می شودرسالت آموزش و پرورش براي تربیت افرا ،متخصصین حسابداري تمرکز دارند

و به فراخور قانون  دیپلمه حسابداري جذب نکرده اند..... .سازمان امور مالیاتی و ،وزارت امور اقتصادي و دارایی ،سازمان حسابرسی ،الزم به ذکر است در پنج سال اخیر بانک ها

 .کرد بسیار احتیاطبنابر این بایددر جذب نفوس هنرجو در این مقطع  اینگونه عمل کرده اندتقریبا موسسات نیمه دولتی و خصوصی نیز استخدام کشوري سایر 



۱۳ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 
 43110192 :گروه فرعی حرفه  

  :88کد

  :08کد 

 4311 :واحد حرفه
  :88کد
  :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور 1

  ■   
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
 ■    

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
■     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
 در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان جذب دانش آموختگان  -10
 دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          ■شاخه فنی و حرفه اي  خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود
 

براي تامین نیاز هاي مراکز اقتصادي جهت 1404به سند چشم انداز   و لزوم دستیابي بنگاه هاي اقتصادي در سال هاي آتی ،با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت
انسانی در  ان نیاز به تربیت نیرويتامین اطالعات و گزارش گري مالی براي تصمیم گیري مالی و با عنایت به نظر کارشناسی خبرگان و اطالعات آماري شاغلین در مرکز آمار ایر

در ..... .سازمان امور مالیاتی و ،وزارت امور اقتصادي و دارایی ،سازمان حسابرسی ،الزم به ذکر است در پنج سال اخیر بانک ها. در سطح بسیار محدود ضروري است این مقطع
وسسات نیمه دولتی و خصوصی نیز اینگونه عمل کرده اند بنابر این سطح فوق دیپلم بسیار اندك در سطح موردي جذب کرده اند و به فراخور قانون استخدام کشوري سایر م

کرد بسیار احتیاطنیز بایددر جذب نفوس هنرجو در این مقطع 



۱٤ 

 اهداف تفصیلی رشته حسابداري و مالیات

 عرصه       

 

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي صفات خدا،آیات (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
استنباط، تامل، استدالل، (

تدبر، ،توجه،تجزیه و تحلیل

درك، ،کشف،نقد

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 تفکر منطقی در مورد مسائل حرفه اي و شغلی حسابداري -3
توانمندیها وظرفیت ها و  ،تفکر در مورد نیاز هاي رشته حسابداري -4

 ابعاد هویت متعالی خویش به عنوان یک حسابدار
خود به عنوان ) حسابداري(توجه دقیق به وظایف و کارهاي شغلی -5

 حسابدار
*3-l1 تدبر در توانایی و استعدادهاي خود در زمینه محاسبه و ریاضی 
3-*l2 ه و تجزیه و تحلیل توانایی و استعدادهاي خود در زمینه محاسب

 ریاضی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 حالل تفکر و تامل در مورد ارزش کسب و کار -3
 سیره پیامبر اکرم ص ،تفکر در آیات قران کریم  -4

 در حوزه کسب و کار
سیره پیامبر اکرم ص به  ،احادیث ،تدبر در آیات قران کریم  -5

 هاي حسابداريمنظور ارزیابی شیوه ها و روش
*3- l1تدبر در آیات قرانی مربوط به محاسبه و ریاضی 
*3- l2تجزیه وتحلیل آیات قرانی مربوط به محاسبات ریاضی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکر وتامل براي اینکه چرا در رابطه با دیگران باید درست عمل  -3

 .کنیم
مورد اینکه افراد در تعامل با یکدیگر و با تعامل با ما تفکر و تامل در  -3

 و ما باید هدف خود را دنبال کنیم درست عمل نمی کنند لزوما
 تفکر در شیوه کار خبرگان شغل حسابداري -3
 تعقل و تفکر در نقش حسابداري درجامعه -4
 حل خالقانه مسائل حرفه حسابداري در جامعه -5
*3- l1 تامل تاثیر ریاضی در پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
*3- l2 تجزیه و تحلیل تاثیر ریاضی در پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 تفکر در استفاده بهینه از منابع -3
 تفکر در نظام طبیعت براي استفاده کارا و -4

 اثر بخش ازمنابع
 تحلیل رو شهاي جلوگیري از اتالف منابع -5
 )مورد لزوم در کسب و کار(

*3- l1 درك آفرینش جهان خلقت بر اساس 
 محاسبه و ریاضی

*3- l2 تجزیه و تحلیل نقش محاسبه 
 ریاضی در آفرینش جهان خلقت

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1
 یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه هاي -2
ایمان و باور آگاهانه به توان مندیهاي خود براي پیشرفت در حرفه  -3

 حسابداري
 ایمان به نقش تربیتی حسابداري در سبک زندگی خود -4
ایمان به عمل صالح و بر خورداري از روحیه اعتماد به نفس و  -5

 استقالل در حرفه حسابداري جهت رسیدن به حیات طیبه
*3- l1  باور به توانایی و استعدادهاي خود در زمینه محاسبه و

پذیرش توانایی و استعدادهاي خود در زمینه محاسبه و  l2 -3*ریاضی
 ریاضی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 توکل در انجام امور مربوط به حرفه به خداوند -3
ایمان به تاثیر رعایت موازین دین مبین اسالم در هدایت و  -4

 اجراي امور حسابداري و مالی 
باور به بکار گیري روش هاي حسابداري براي کسب رضایت  -5

  خداوند
*3- l1 در آیات قرآن اعتقاد به وجود روابط ریاضی 
*3- l2 در آیات قرآن پذیرش به وجود روابط ریاضی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 کاربرد اجتماعی حسابدار)نقش(باور به  -3
 باور نقش مفید حرفه حسابداري در تحقق عدالت اجتماعی -4
 باور و ایمان به رعایت حقوق دیگران و نقش حسابداریدر تحقق آن -5
*3- l1  باور به تاثیر محاسبات ریاضی در پاسخگویی به نیاز هاي جامعه

پذیرش تاثیر محاسبات ریاضی در پاسخگویی به نیاز هاي  l2 -3*کاري
 جامعه کاري

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 باور به مالکیت خداوند متعال بر تمامی منابع-3
حفظ محیط زیست و مسئولیتهاي باور به نقش حسابداري در  -4

 اجتماعی اشخاص و شرکت ها
باور به سود مندي روش هاي حسابداري زیست محیطی و  -5

 گزارشگري مسئولیت هاي اجتماعی
*3- l1  باور به آفرینش جهان خلقت بر اساس محاسبه و

ریاضی در آفرینش جهان  محاسبه پذیرش نقش l2 -3*ریاضی
 خلقت

 علم
 کسب معرفت شناخت،(

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 شناخت ویژگی هاي خاص حرفه حسابداري -3
 ظرفیت ها و هویت خویش به عنوان یک حسابدار ،شناخت خود -4
 اصول و مسئولیت هاي حرفه اي حسابدار ،شناخت وظایف  -5
*3- l1  در زمینه محاسبه و آشنایی با توانایی و استعداد هاي خود

 ریاضی
*3- l2 توانایی و استعداد هاي خود در زمینه محاسبه و ریاضی تشریح 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تصور صحیح از ذات اقدس و صفات الهی با توجه به مبانی  -3

 دانش حسابداري 
    آکاهی از احکام اسالم در زمینه فعالیت هاي اقتصادي  -4
شناخت صفات و آیات الهی به منظور ارزیابی روش ها و   -5

 رویه هاي حسابداري
*3- l1 آشنایی با آیات قرآنی مربوط به محاسبه و ریاضی 
*3- l2 توصیف آیات قرآنی مربوط به محاسبه و ریاضی 

 شایستگی پایه -1
 یگر حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص د -2
 شناخت نقش حسابداري در توسعه اقتصادي جامعه -3
بصیرت نسبت به آثار و پیامد هاي فعالیت هاي حسابداري درجامعه   -4
 شناخت روش هاي حسابداري در جهت دستیابی به توسعه اقتصادي   -5
*3- l1 پاسخگویی به نیاز هاي  آشنایی با تاثیر محاسبه و ریاضی در

پاسخگویی به  تاثیر محاسبه و ریاضی در  توضیح l2 -3*کاري جامعه
 نیاز هاي جامعه کاري

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
شناخت تاثیرات فعالیت هاي اقتصادي بر طبیعت از نظر مبانی  -3

 حسابداري
 منابع شناخت نقش حسابداري در چگونگی مدیریت -4
 حسابداري براي مدیریت مفید منابع شناخت روش هاي -5
*3- l1 محاسبه و ریاضی آشنایی با آفرینش خلقت بر اساس 
*3- l2 نقش محاسبه و ریاضی در چگونگی مدیریت توضیح 



۱٥ 

 اهداف تفصیلی رشته حسابداري و مالیات

 عرصه

 

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 ...)و

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 یادگیري فن آوري هاي مناسب در حرفه حسابداري -3
خویش براي دستیابی به  به کار گیري ظر فیت هاي وجودي -4

 رشد و تعالی به عنوان یک حسابدار
قوانین ومقررات حرفه اي  ،استانداردهاپایبندي به  -5

 حسابداري
*3- l1 توانایی و استعداد هاي خود در زمینه  به کار گیري

 محاسبه و ریاضی
*3- l2  تعالی بخشیدن به توانایی و استعداد هاي خود در

 زمینه محاسبه و ریاضی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 کام اقتصاد اسالمی در زمینه اصول حسابداريپایبندي به اح -3
 عمل به آموزه هاي دینی در عرصه حسابداري -4
عمل به حقوق الهی در انجام امور حسابداري به عنوان یک  -5

 حسابدار
*3- l1 محاسبه و ریاضی آیات قرانی مربوط به به کار گیري 
*3- l2  تعالی بخشیدن به مهارت هاي خود در رابطه با آیات الهی

 مربوط به محاسبه و ریاضی
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 مفاهیم و روش هاي حسابداري در حل مسائل اجتماعی به کار گیري -3
ت مهارت هاي حسابداري براي تجلی آثار و پیامد هاي مثب به کار گیري -4

 در جامعه
 کار بست مفاهیم حسابداري درمحیط کار -5
*3- l1 محاسبه و ریاضی در پاسخگویی به نیاز هاي جامعه  به کار گیري

 کاري
*3- l2 محاسبه و ریاضی در پاسخگویی به نیاز  تعالی بخشیدن کارکرد

  هاي جامعه کاري

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
در طراحی روش هاي  کار گیري مفاهیم توسعه پایداربه  -3

 حسابداري
 استفاده از روش هاي حسابداري براي مدیریت بهینه منابع -4
به کار گیري روش هاي حسابداري زیست محیطی و  -5

 گزارشگري مسئولیت هاي اجتماعی 
*3- l1 محاسبه و ریاضی در حل مسائل جهان  به کار گیري

 خلقت
*3- l2 محاسبه و ریاضی در حل مسائل  تعالی بخشیدن به نقش

 جهان خلقت

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
رعایت ارزش هاي اخالقی در تمام کارهاي فردي و  -3

 اجتماعی به عنوان یک حسابدار
 رعایت اخالق حرفه اي حسابداري -4
 ،رازداري: رعایت اصول اخالق حرفه اي مانند  -5

 .........و بیطرفی،امانت داري
*3- l1  توجه به توانایی و استعداد هاي خود در زمینه محاسبه

 و ریاضی 
*3- l2 به توانایی و استعداد هاي خود در  ارزش قائل شدن

 زمینه محاسبه و ریاضی

 شایستگی پایه -1
 یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه هاي -2
 رعایت تقواي الهی درر فعالیت هاي حرفه اي -3
 حسابداري به عنوان عبادت تلقی کار و فعالیت -4
 پایبندي به دستورات الهی با درستکاري در انجام امور -5

 حسابداري
*3- l1 محاسبه و ریاضی توجه به آیات قرآنی مربوط به 
*3- l2 محاسبه و ریاضی به آیات قرآنی مربوط به ارزش قائل شدن 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 پاي بندي به اصول اخالقی در مواجهه با اشخاص -3
 به ارزشهاي اخالقی در روابط حرفه اي حسابداري پایبند -4
 رعایت انصاف در فرآیند هاي حسابداري و گزارشگري مالی -5
*3- l1  پاسخگویی به نیازهاي جامعه کاريتوجه به محاسبه ریاضی در 
*3- l2 محاسبه ریاضی در پاسخگویی به نیازهاي  ارزش قائل شدن براي

 جامعه کاري

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
التزام به حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه هاي خدادادي از  -3

 طریق بکار گیري روش هاي حسابداري
قائل شدن براي محیط زیست و مسئولیت هاي  ارزش -4

 اجتماعی با بهره گیري از روش هاي حسابداري
به موقع اتالف منابع  احساس مسئولیت در خصوص افشاي -5

 احساس مسئولیت در خصوص افشاي ،طبیعی به مقامات ذیصالح

به موقع اطالعات مربوط به اتالف منابع طبیعی از طریق ارائه 

 گزارش هاي مالی

*3- l1 توجه به محاسبات و ریاضی در حل مسائل جهان خلقت 
*3- l2 محاسبات و ریاضی در حل  ارزش قائل شدن براي نقش

 مسائل جهان خلقت

 



۱٦ 

 حسابداري و مالیات آموزان ورودي به رشتهدانش ویژگی هاي
 به باال باشد 14و نمره ریاضی  14متوسطه حداقل معدل سیکل اول  -
 داشتن سالمتی جسمی و روانی -
 )درك نوشتاري -بیان نوشتاري -بیان شفاهی -درك شفاهی(هاي شناختی توانایی -
 )تعیین موقعیت در محیط و درك وضعیت(توانایی ادراکی  -
 )آمادگی دست  -هماهنگی اعضاي حرکتی(توانایی روان حرکتی  -
 )حساسیت شنوایی -توانایی تشخیص رنگ -توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور(توانایی حسی  -
 )درك مطلب -گوش دادن فعال -نوشتن -صحبت کردن(هاي پایه مهارت -

 



۱۷ 

 در دوره کاردانی دایت تحصیلی در رشته و گرایشمسیرهاي ه

 



۱۸ 

   شاغل قابل احراز در رشته حسابداري و مالیاتیم

 کارمندان امور مالی                      کارمندان حسابداري و دفترداري       

   43120191  کد حرفه                         43110192    کد حرفه      

 
 شغل/نام گروه کاري ردیف

 انبار حسابدار کمک 1

 )ترازآزمایشی تهیه(  مالی حسابداري متصدي 2

 )کاربرگ تهیه(مالی حسابداري متصدي 3

 اموال کاردکس حسابداري متصدي 4

 )مستقیم مواد(  شده تمام بهاي حسابداري متصدي 5

 )ساخت سربار( شده تمام بهاي حسابداري متصدي 6

 )حسابها بستن( مالی حسابداري متصدي 7

 )فروش از پس خدمات( فروش متصدي 8

9 
 ارزش بر مالیات( مالیاتی حسابداري متصدي

 )افزوده

 )تکلیفی مالیات( مالیاتی حسابداري متصدي 10

 )زیان و سود صورت تهیه( مالی حسابداري متصدي 11

 )ترازنامه تهیه( حسابداري متصدي 12

 اموال فروش و گذاري کنار حسابداري متصدي 13

14 
 دستمزد(  شده تمام بهاي حسابداري متصدي

 )مستقیم

 اموال حسابداري متصدي 15

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 دریافتها حسابدار کمک 1

 پرداختها حسابدار کمک 2

     قانونی دفاتر تحریر حسابدار کمک 3

 دستمزد و حقوق حسابدار کمک 4

5 
 کارکرد لیست تنظیم و تهیه حسابدار کمک

 پرسنل

 کاال خرید حسابدار کمک 6

 خرید تعدیالت حسابدار کمک 7

 کاال فروش حسابدار کمک 8

 فروش تعدیالت حسابدار کمک 9

 کاال کاردکس تنظیم حسابدار کمک 10

 گردان تنخواه با مرتبط امور حسابدار کمک 11

12 
 مغایرت صورت تنظیم و تهیه حسابدار کمک

 انتظامی اسناد و بانکی

  حقوق مالیات و بیمه حسابدار کمک 13

 دستمزد و ق حقو سند صدور حسابدار کمک 14

15 
 پایان سنوات( دستمزد و ق حقو حسابدار کمک

 ) خدمت



۱۹ 

   
 

 
 
 

 
 

 کارگر ماهر

     L1 سطح

بخش امور مالیکارمندان   
43120191 

 

 حسابدار
33130193 

 

 تکنسین

     L3 سطح  

 حسابداران حرفه اي
24110194 

 

 تکنسین ارشد

     L4 سطح   

 حسابداري و مالیات –ساختار توسعه صالحیت حرفه اي 

 حسابداران حرفه اي
24110195 

 

 تکنسین ارشد

 L5  سطح

دفترداري ي وحسابدارکارمندان    
43110192 

 

 کمک تکنسین

     L2 سطح



 

۲۰ 

 

 حسابداري و مالیات اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  43120191 :کد 1 :سطح کارمندان امور مالی :نام حرفه 

  43110192 :کد 2 :سطح کارمندان حسابداري و دفتر داري :نام حرفه 

  33130193 :کد 3 :سطح حسابدار :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 360حسابداري خزانه 
/ ثبت دریافت وجه نقد

 اسناد دریافتنی
/ ثبت پرداخت وجه نقد

 اسناد پرداختنی
 ثبت تنخواه گردان

تهیه صورت مغایرات 
 بانکی

 تنظیم گزارش نقدینگی
و  ثبت حسابهاي انتظامی

 تضامین مربوطه
 ثبت تسهیالت مالی

01  216 144 0101 L1 39 26 0102 L1 39 26 0103 L1 39 26 0104 L1 28 19 0105 L3 30 20 0106 L1 11 7 0107 L3 30 20 
 

حسابداري حقوق و 
 300دستمزد 

کنترل ساعات کارکرد 
 پرسنل

محاسبه حقوق و 
 دستمزد

 تهیه جداول مالیات تهیه جداول بیمه
حسابداري صدور سند 

 حقوق و دستمزد
صدور سند ذخیره 

 مرخصی کارکنان

صدور سند ذخیره مزایاي 
 پایان خدمت کارکنان

02  180 120 0201 L1 33 22 0202 L1 35 24 0203 L1 19 13 0204 L1 19 13 0205 L1 20 13 0206 L1 17 12 0207 L1 18 12 
 

 
ثبت تسویه حساب با 

 کارکنان
      

    0208 L1 18 12                         
 

 صدور سند فروش 390حسابداري فروش 
صدور سند برگشت از 

 فروش و تخفیفات

کنترل حسابهاي 
دریافتنی تجاري و پیش 

 دریافتها

هزینه هاي خدمات ثبت 
 پس از فروش

  تهیه گزارشات فروش ثبت پورسانت فروش

03  234 156 0301 L1 39 26 0302 L1 39 26 0303 L3 60 40 0304 L2 36 24 0305 L3 24 16 0306 L3 36 24     



 

۲۱ 

 

 حسابداري و مالیات دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  43120191 :کد 1 :سطح کارمندان امور مالی :نام حرفه 

  43110192 :کد 2 :سطح کارمندان حسابداري و دفتر داري :نام حرفه 

  33130193 :کد 3 :سطح حسابدار :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 300حسابداري خرید 
صدور سند حسابداري 

 خرید کاال

صدور سند حسابداري 
برگشت از خرید و 

 تخفبفات
 تنظیم کاردکس کاال

صدور سند تعدیالت 
 موجودي کاال

تهیه گزارش خرید فصلی 
 کاال

کنترل حساب هاي 
 پرداختنی

 

04  180 120 0401 L1 32 22 0402 L1 32 22 0403 L1 34 22 0404 L2 33 22 0405 L3 24 16 0406 L3 25 16     
 

 
 240حسابداري اموال 

صدور سند خرید اموال و 
 بیمه

صدور سند استهالك 
 )دارایی هاي ثابت(اموال 

صدور اسناد معاوضه 
 و کاالي امانی هادارایی 

صدور اسناد کنارگذاري 
 دارایی هاي ثابت

صدور سند فروش دارایی 
 هاي ثابت

  

05  144 96 
0501 L2 33 22 0502 L2 33 22 0503 L3 36 24 0504 L2 

2
7 

18 0505 L2 15 10         

 

حسابداري سفارشات 
330 

ثبت هزینه هاي سفارش 
 کاالي خارجی

ثبت بهاي خرید کاالي 
 )نقدي LC(وارداتی 

ثبت بهاي خرید کاالي 
 )مدت دار LC(وارداتی 

ثبت هزینه هاي ترخیص 
 کاال ي وارداتی

صدور سند بهاي تمام 
 شده کاالي وارداتی

  

06  225 105 0601 L3 24 16 0602 L3 24 16 0603 L3 24 16 0604 L3 24 16 0605 L3 30 20         

 

 
ثبت باز پرداخت 

 تسهیالت ارزي دریافتی

ثبت واردات به روش 
بدون انتقال ارز و بروات 

 اسنادي

اعتبارات اسنادي داخلی 
)lc داخلی( 

    

    0606 L3 24 16 0607 L3 24 16 0608 L3 24 16                 



 

۲۲ 

 

 

 

حسابداري بهاي تمام 
 390شده 

 ثبت مصرف مواد ثبت خرید مواد
ثبت حقوق و دستمزد 

 )بهاي تمام شده(
 ثبت سربار ساخت

تعیین مانده کار در 
 جریان ساخت

 ثبت کاالي ساخنه شده
سیستم هزینه یابی 

 استاندارد

07  234 156 0701 L2 19 13 0702 L2 20 13 0703 L2 36 24 0704 L2 39 26 0705 L3 21 14 0706 L
3 21 14 0707 L3 18 12 

 

 
ثبت بهاي تمام شده 

 کاالي فروش رفته
 ثبت ضایغات

ثبت هزینه یابی سفارش 
 کار

    

    0708 L3 18 12 0709 L3 21 14 0710 L3 21 14                 

 

حسابداري مالیاتی 
330 

 تهیه تراز آزمایشی تحریر دفاتر قانونی
تهیه تراز آزمایشی 

 اصالح شده
ثبت ذخیره مالیات 

 بردرآمد
 ثبت مالیات تکلیفی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

ثبت مالیات بر ارزش 
 افزوده

08  198 132 0801 L1 39 26 0802 L
2 18 12 0803 L

2 21 14 0804 L
3 42 28 0805 L

2 19 13 0806 L2 20 13 0807 L
2 39 26 

 
 

حسابداري صورت هاي 
 420مالی

 تهیه و تنظیم کاربرگ
تهیه و تنظیم صورت 

 سود و زیان
تهیه و تنظیم صورت 

 وزیان جامعسود 
 تهیه و تنظیم ترازنامه

تهیه و تنظیم صورت 
 جریان وجوه نقد

تهیه و تنظیم یادداشت 
هاي توضیحی صورت 

 مالی

صدور اسناد بخش حقوق 
 صاحبان سهام

09  252 168 
0901 L

2 32 22 0902 L
2 33 22 0903 L

3 22 14 0904 L2 33 22 0905 L
3 33 22 0906 L

3 31 21 0907 L
3 

2
3 

15 

 

 بستن حساب هاي مالی 
تهیه و تنظیم نسبت هاي 

 مالی
     

    0908 L
2 27 18 0909 L

3 18 12                     



 

۲۳ 

 
 

حسابداري پیمان کاري 
270 

ثبت اسناد شرکت در 
 مناقصه

ایجاد سر فصل هاي 
 حسابداري پیمان کاري

وصول مطالبات ناشی از 
پیمان ونحوه ثبت کسور 

 مربوطه
 مخارج پیمان

اخذ مفاصا حساب و 
وصول سپرده ها و 

 تضامین

زیان پیمان / تعیین سود
 و بستن حساب پیمان

 
گزارش هاي مالی 

 حسابداري پیمانکاري

10  162 108 1001 L3 24 16 1002 L3 18 12 1003 L3 24 16 1004 L3 21 14 1005 L3 21 14 1006 L3 27 18 1007 L3 27 18 

 

حسابداري سرمایه گذاري 
270 

 ثبت خرید سرمایه گذاري
ثبت دریافت سود 

 سرمایه گذاري
 سود سهمیثبت دریافت 

 به لحاظ تعداد
ارزشیابی سرمایه گذاري 

 کوتاه مدت
ثبت زیان کاهش ارزش 
 سرمایه گذاري بلند مدت

ثبت فروش سرمایه 
 گذاري

ثبت حق تقدم خرید 
 سهام

11  162 108 1101 L3 21 14 1102 L3 21 14 1103 L3 18 12 1104 L3 21 14 1105 L3 21 14 1106 L3 21 14 1107 L3 18 12 

        تغییر طبقه بندي سرمایه گذاري

1108 L3 21 14                             
 

        

                                



 

۲٤ 

 

 حسابداري و مالیاتشایستگی هاي غیر فنی در رشته 

   به کار گیري فناوري هاي مناسب-1
   استدالل-2 
  تصمیم گیري-3
 حل مساله -4

         عملکردتنظیم و اصالح -5

 مسئولیت پذیري -6

  درستکاري و کسب حالل-7
 مستند سازي -8

 مدیریت زمان -9

 تفکر خالق -10
 جمع آوري و گرد آوري اطالعات-11

 محاسبه و ریاضی-12
 تصمیم گیري-13
 سازمان دهی اطالعات  -14

 درك سیستم سازمانی -15



 

۲٥ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

   از  صفحه 

:نام حرفه :کد کارمندان بخش امور مالی  :سطح 43120191   L1 
 

حقو ق  حسابدار کمک: نام شغل
 )سنوات پایان خدمت(و دستمزد 

G35 
 

صدور  حسابدار کمک :نام شغل
 سند حقو ق و دستمزد

G34 
 

بیمه و  حسابدار کمک :نام شغل
 مالیات حقوق

G33 
 

حقوق  حسابدار کمک :نام شغل 
 و دستمزد

G32 
 

 و تهیه حسابدار کمک :نام شغل
 پرسنل کارکرد لیست تنظیم

G31 
 نوبت سوم 

 431242:کد شغل 431241: کد شغل 431250   :کد شغل 431251: کد شغل 431252 :کد شغل

 0201 :کد کارها 0202 :کد کارها 0203و  0204 :کد کارها 0205و  0206 :کد کارها 0208و 0207: کد کارها

 55: زمان 2: واحد 59: زمان 2 :واحد 64: زمان 2: واحد 62: زمان 2: واحد 60 :زمان 2: واحد
           

 حسابدار کمک: نام شغل
 G25   فروش تعدیالت

 

 کمک: نام شغل
 G24   حسابدارتعدیالت خرید

 

 تنظیم حسابدار کمک: نام شغل
 G23  کاال کاردکس

 

فروش  حسابدار کمک :نام شغل
 G22    کاال

 

خرید  حسابدار کمک :نام شغل
 G21     کاال

 431243: کد شغل 431245: کد شغل 431247: کد شغل 431244: کد شغل 431246 :کد شغل نوبت دوم 

 0401 :کد کارها 0301 :کد کارها 0403: ارها کد 0402: کد کارها 0302  :کد کارها

 54: زمان 2: واحد 65: زمان 2: واحد 56: زمان 2: واحد 54: زمان 2  :واحد 65 :زمان 2 :واحد
           

تحریر  کمک حسابدار :نام شغل
 G15  قانونی دفاتر

 

 و تهیه حسابدار کمک: نام شغل

 و بانکی مغایرت صورت تنظیم
 G14 اسنادانتظامی

 

 امور حسابدار کمک :نام شغل
 G13 گردان تنخواه با مرتبط

 

 حسابدار کمک :نام شغل
 G12 پرداختها

 

 دریافتها حسابدار کمک: نام شغل

G11 

 431238 :کد شغل 431239:کد شغل 431248:کد شغل 431249 :کد شغل 431240 :کد شغل نوبت اول 

 0101   :کد کارها 0102   :کد کارها 0103: کد کارها 0106و  0104 :کد کارها 0801  :کد کارها

 65 :زمان 2: واحد 65 :زمان 2: واحد 65 :زمان 2  :واحد 65: زمان 2 :واحد 65 :زمان 2 :واحد

 

.استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *  
 

 



 

۲٦ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

از  صفحه   

:نام حرفه :کد کارمندان حسابداري و دفتر داري  :سطح 43110192   L2 
 

متصدي حسابداري  :نام شغل
 G35)بستن حساب ها(مالی 

 

متصدي حسابداري  :نام شغل
 G34) تهیه ترازنامه(مالی

 

متصدي حسابداري  :نام شغل
 G33)تهیه صورت سود و زیان(مالی

 

متصدي حسابداري  :نام شغل
 G32)تهیه کاربرگ(مالی

 

متصدي حسابداري مالی  :نام شغل*
 G31   )تهیه ترازآزمایشی( 

 431143 :کد شغل 431144: کد شغل 431152 :کد شغل 431153 :کد شغل 431148: کد شغل نوبت سوم 

 0803و  0802 :کد کارها 0901 :کد کارها 0902 :کد کارها 0904 :کد کارها 0908 :کد کارها

 65 :زمان 2 :واحد 54 :زمان 2 :واحد 55 :زمان 2 :واحد 55 :زمان 2 :واحد 45 :زمان 5/1 :واحد
           

متصدي حسابداري    :نام شغل 
 G25)مالیات تکلیفی(مالیاتی 

 

متصدي حسابداري  :نام شغل
مالیات بر ارزش (مالیاتی 

 G24)افزوده
 

متصدي حسابداري بهاي  :نام شغل
 G23     )سربار ساخت(تمام شده 

 

متصدي حسابداري بهاي  :نام شغل
 G22)دستمزد مستقیم(تمام شده 

 

متصدي حسابداري بهاي  :نام شغل
 G21     )مواد مستقیم(تمام شده 

 نوبت دوم 
 431146 :کد شغل 431155 :شغلکد  431147 :کد شغل 431150 :کد شغل 431151 :کد شغل

 0702و  0701 :کد کارها 0703 :کد کارها 0704  :کد کارها 0807 :کد کارها 0806و  0805 :  کد کارها

 65 :زمان 2:واحد 60  :زمان  2:واحد 65: زمان 2: واحد 65 :زمان 2:واحد 65  :زمان 2 :واحد
           

متصدي حسابداري :  :نام شغل
 G15   انبار

 

متصدي حسابداري : : نام شغل

 )خدمات پس از فروش(فروش 
G14 

 

متصدي حسابداري کنار : نام شغل

 فروش اموال گذاري و
G13 

 

متصدي حسابداري :  :شغلنام 
 G12 کاردکس اموال

 

متصدي حسابداري : : نام شغل

 اموال
G11 

 431156 :کد شغل 431145 :کد شغل 431154 :کد شغل 431149 :کد شغل 431142 :کد شغل نوبت اول 

 0501   :کد کارها 0502   :کد کارها 0505و0504: کد کارها 0304 :کد کارها 0404 :کد کارها

 55:زمان 2 :واحد 55:زمان 2: واحد 70 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 55:زمان 2 :واحد

 

.استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *   



 

۲۷ 

 حرفه اي حسابداري مالیات-جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

   
 5:کد گروه بازرگانی خدمات و : گروه تحصیلی

 

 

 

  
 041110 :کد رشته تحصیلی حسابداري و مالیات: رشته تحصیلی

   
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 
 ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

12 12 
شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 

 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري
۸ ۸ 

2 

3 

4 

5 

 ٤٫۰ ٤٫۰ دانش فنی حسابداري و مالیات 6

* 

 تجمیعی ٤٫۰ کار آموزی 2,0 2,0 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  7

 ۸٫۰ ۸٫۰ و انبار حسابداری اموال 2,0 2,0 و تولید فناوري 8

و تحریر دفاتر  حسابداری وجوه نقد 9
 ۸٫۰ ۸٫۰ و مالیاتي حسابداری بھاي تمام شده 8,0 8,0 اخالق حرفه اي   ۸٫۰ ۸٫۰ قانوني

 تھیھ و تنظیم صورت ھاي حسابداری 8,0 8,0 الزامات محیط کار  ۸٫۰ ۸٫۰ )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
 ۸٫۰ ۸٫۰ مالی

    8,0 8,0 حسابداری خرید و فروش  ۸٫۰ ۸٫۰ )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

       8,0 8,0 حسابداري حقوق و دستمزد        12

 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا
 .ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد

 



 

۲۸ 

  L1کارمندان امور مالی نقشه آموزش کارگر ماهر 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10درس اول سال   

حسابداري وجوه (

نقد و تحریر دفاتر 

 

 

11درس دوم سال   

حسابداري حقوق (

)و دستمزد  

  
 
 

11درس اول سال   

حسابداري خرید (

)و فروش   

  
 

اسناد / ثبت دریافت وجھ نقد
 دریافتني

 ۰۱۰۱،  L۱  ٦٥،   

/ ثبت پرداخت وجھ نقد
  اسناد پرداختني

،۰۱۰۲  L۱  ٦٥،   

 ثبت تنخواه گردان

 ۰۱۰۳،  L۱  ٦٥،   

 تھیھ صورت مغایرات بانكي

 0104،  L۱  ٤۷،   

انتظامي حسابھايثبت   
 و تضامین مربوطھ

۰۱۰٦،  L۱  ۱۸،   

صدور سند حسابداري 
  كاال خرید

۰٤۰۱،  L۱  ٥٤،   

حسابداري صدور سند 
 برگشت از خرید و تخفبفات

۰٤۰۲،  L۱  ٥٤،   

  صدور سند فروش

۰۳۰۱،  L۱  ٦٥،   

صدور سند برگشت از 
 فروش و تخفیفات

 ۰۳۰۲،  L۱  ٦٥،   

  تنظیم كاردكس كاال

۰٤۰۳،  L۱  ٥٦،   

كاركرد ساعات كنترل 
 پرسنل

 ۰۲۰۱،  L۱  ٥٥،   

 محاسبھ حقوق و دستمزد

 ۰۲۰۲،  L۱  ٥۹،   

  تھیھ جداول بیمھ

0203،  L۱,  ۳۲   

 تھیھ جداول مالیات

 0204،  L۱,  ۳۲،   

 صدور سند حسابداري
)حقوق و دستمزد                       

،۰۲۰٥  L۱  ۳۳،   

 تحریر دفاتر قانوني

 ۰۸۰۱،  L۱  ٦٥،  

صدور سند ذخیره مرخصي 
  كاركنان

0206،  L۱  ۲۹،   

صدور سند ذخیره مزایاي 
 پایان خدمت كاركنان

۰۲۰۷،  L۱  ۳۰،   

ثبت تسویھ حساب با 
  كاركنان

0208،  L۱,  ۳۰   



 

۲۹ 

  L2و دفترداري  حسابداري کارمنداننقشه آموزش کمک تکنسین 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                  

 

                                                                        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

12درس اول سال   

حسابداري اموال و (

)انبار  

  
 

 12درس سوم سال 
حسابداري تهیه و تنظیم (

 )صورتهاي مالی

 )ساعت 300(

12درس دوم سال   

حسابداري بهاي تمام (

)شده و مالیاتی  

)ساعت 300(  
 

و  اموالصدور سند خرید 
 بیمھ

 ۰٥۰۱،  L۲  ٥٥،   

 اموال صدور سند استھالك
)دارایي ھاي ثابت(  

،۰٥۰۲  L۲  ٥٥،   

اسناد كنارگذاري  صدور
ھاي ثابت دارایي  

 ۰٥۰٤،  L۲  ٤٥،   

 دارایي فروشصدور سند 
 ھاي ثابت

 0505،  L۱  ۲٥،   

ثبت ھزینھ ھاي خدمات پس 
 از فروش

۰۳۰٤،  L۲  ٦۰،   

  ثبت خرید مواد

۰۷۰۱،  L۲  ۳۲،   

 ثبت مصرف مواد

 ۰۷۰۲،  L۲  ۳۳،   

ثبت حقوق و دستمزد 
)بھای تمام شده(  

۰۷۰۳،  L۲  ٦۰،   

 ثبت سربار ساخت

 ۰۷۰٤،  L۲  ٦٥،   

تنظیم اظھارنامھ 
  مالیاتي

۰۸۰٥،  L۲ ۳۲،   

صدور سند تعدیالت 
 موجودي كاال

 ۰٤۰٤،  L۲  ٥٥،  

 تھیھ تراز آزمایشي

 ۰۸۰۲،  L۲  ۳۰،   

تھیھ تراز آزمایشي اصالح 
 شده

 ۰۸۰۳،  L۲  ۳٥،   

  تھیھ و تنظیم كاربرگ

0901،  L۲,  ٥٥   

تھیھ و تنظیم صورت 
 سود و زیان

 0902،  L۲,  ٥٥،   

  تھیھ و تنظیم ترازنامھ

،۰۹۰٤  L۲  ٥٥،   

  ثبت مالیات تكلیفي

۰۸۰٦، L۲ ۳۳ ، 

ثبت مالیات بر ارزش 
  افزوده

۰۸۰٦، L۲ ٦٥ ، 

  بستن حساب ھاي مالي

۰۹۰۸ L۲  ٤٥،   



 

۳۰ 

 شایستگی ها و  وس تخصیص در
            

شمار

 ه
 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس

ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
حسابداري وجوه نقد و تحریر دفاتر 

 قانونی
0411100110 

مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

 0103و  0102و  0101

و  0106و  0104و 

0801 

مسئولیت ، N11استدالل  ، N73درستکاري 
 N37 مستند سازي ،N72پذیري 

 )G11(کمک حسابدار در یافتها
 )G12(کمک حسابدار پرداختها 

 )G13( کمک حسابدار تنخواه گردان
 کمک حسابدار تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و اسناد انتظامی

)G14( 
 )G15(کمک حسابدار تحریر دفاتر قانونی 

 0411100211 حسابداري خرید و فروش 2
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0402و  0401

و  0301و 0403

0302  

 ،N92محاسبه و ریاضی  ، N73درستکاري 
جمع آوري و گردآوري ، N37مستند سازي

 N11استدالل  ،N31اطالعات 

 G21 کمک حسابدار خرید کاال
 G22  کمک حسابدار فروش کاال

 G23  کمک حسابدار تنظیم کاردکس کاال
 G24  کمک حسابدار تعدیالت خرید
 G25  کمک حسابدار تعدیالت فروش

 0411100311 حقوق و دستمزد حسابداري 3
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0202و  0201

و  0204و  0203

و  0206و  0205

0208و  0207  

محاسبه  ، N73درستکاري  ،N64مدیریت زمان 
مسئولیت پذیري  ،N92و ریاضی 

N72، بکارگیري فن آوري هاي مناسبN42، 
  N37مستند سازي N32سازماندهی اطالعات 

 )G31( کمک حسابدار تهیه و تنظیم لیست کارکرد پرسنل
 )G32( حقوق و دستمزدکمک حسابدار 

 )G33( کمک حسابدار بیمه و مالیات حقوق
 )G34( کمک حسابدار سند حقوق و دستمزد 

 )G35( )سنوات پایان خدمت( کمک حسابدار حقوق و دستمزد

 0411100412 اموال و انبار حسابداري 4
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  0502و  0501

و  0505و  0504

0404و  0304  

مستند ، N11استدالل ، N92محاسبه و ریاضی 
 ،N37سازي

 )G11( متصدي حسابداري اموال
 )G12( متصدي حسابداري کاردکس اموال

 )G13( متصدي حسابداري کنار گذاري و فروش اموال
 )G14( )خدمات پس از فروش (متصدي حسابداري فروش 

 )G15( متصدي حسابداري انبار

 0411100512 حسابداري بهاي تمام شده و مالیاتی 5
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  0702و  0701

و  0704و  0703

0806 0805و  0807  

، N13حل مسئله  ، N92محاسبه و ریاضی 
 سازمان دهی اطالعات ،N72مسئولیت پذیري 

N32،  تفسیر اطالعاتN33 مدیریت زمان ،
N64  استداللN11 

 G21 )مواد مستقیم(متصدي حسابداري بهاي تمام شده 
 G22 )دستمزد مستقیم( متصدي حسابداري صنعتی 

 G23 )سربار ساخت (متصدي حسابداري صنعتی 
 G24 )مالیات بر ارزش افزوده( متصدي حسابداري مالیاتی

 G25 )مالیات تکلیفی ( حسابداري مالیاتی  متصدي

 0411100612 صورتهاي مالی تهیه و تنظیم 6
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  0803و  0802

 0904و  0902و  0901

0908و   

، N32 سازمان دهی اطالعات،  N11استدالل 
  N92محاسبه و ریاضی 

 )G31( )تهیه تراز آزمایشی( متصدي حسابداري مالی 
 )G32( )تهیه کاربرگ( متصدي حسابداري مالی  

 )G33( )تهیه صورت سود و زیان (متصدي حسابداري مالی  
 )G34( )تهیه تراز نامه ( متصدي حسابداري مالی 
 )G35( )بستن حسابها ( متصدي حسابداري مالی

 حسابداري مالیات هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی

 5: کد گروه بازرگانی خدمات و : گروه تحصیلی

 041110: کد رشته تحصیلی مالیات حسابداري و: رشته تحصیلی

 



 

۳۱ 

 مالیات و حسابداري گواهی نامه اعطایی رشته

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 2L  کارمندان حسابداري و دفتر داري :صالحیت

 43110192 :کد
 15 :شغل/تعداد گروه کاري

تعداد 
 :کارها

19 
 2L :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
گروه  کد

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   G11 431156 0501Tاموال متصدي حسابداري  1

   G12 431145 0502 Tکاردکس اموال متصدي حسابداري 2

   T 0504  و  G13 431154 0505 Tحسابداري کنار گذاري و فروش اموال متصدي  3

   G14 431149 0304 T)خدمات پس از فروش(فروش متصدي  4

   G15 431142 0404 Tحسابداري انبارمتصدي  5

   0702T و G21 431146 0701 T)مواد مستقیم(بهاي تمام شده متصدي حسابداري  6

   G22 431155 0703 T)دستمزدمستقیم(بهاي تمام شده متصدي حسابداري  7

   G23 431147 0704 T)سربار ساخت(بهاي تمام شدهمتصدي حسابداري  8

   G24 431150 0807 T)مالیات برارزش افزوده(مالیاتی متصدي حسابداري  9

   T 0806 و G25 431151 0805 T)مالیات تکلیفی(مالیاتی متصدي حسابداري  10

   T 0803 و G31 431143 0802 T)تهیه تراز آزمایشی(  متصدي حسابداري مالی 11

   G32 431144 0901 T)تهیه کاربرگ( متصدي حسابداري مالی 12

   G33 431152 0902 T)سود و زیانتهیه صورت (متصدي حسابداري مالی 13

   G34 431153 0904 T)تهیه تراز نامه (متصدي حسابداري مالی  14

   G35 431148 0908 T)بستن حسابها (متصدي حسابداري مالی  15
نام و نام 

خانواد
گی 

ارزشیا
 :ب

 امضاء 

نام و نام 
 خانوادگی

 :تائید کننده

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

 .اعطا می گرددمدرك  مشاغل زیر مجموعه/هاي گروههاي کاريگواهینامه پس از کسب تمام : مدرك معیار اعطاي

 
 



 

۳۲ 

 

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 1L  کارمندان امور مالی :صالحیت

 43120191 :کد
 15 :شغل/تعداد گروه کاري

تعداد 
 :کارها

19 
 1L :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
گروه  کد

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   G11 431238 0101 Tکمک حسابدار دریافت ها 1

   G12 431239 0102 Tکمک حسابدار پرداخت ها 2

   G13 431248 0103 Tکمک حسابدار امور مرتبط با تنخواه گردان  3

4 
کمک حسابدار تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و 

   T 0104 و G14 431249 0106 Tاسناد انتظامی

   G15 431242 0801 Tتحریر دفاتر قانونی حسابدار کمک 5

   G21 431243 0401 Tکمک حسابدار خرید کاال  6

   G22 431245 0301 Tکاال  فروش حسابدارکمک  7

   G23 431247 0403 T تنظیم کاردکس کاال کمک حسابدار 8

   G24 431244 0402 Tکمک حسابدار تعدیالت خرید  9

   G25 431246 0302 Tکمک حسابدار تعدیالت فروش  10

11 
کمک حسابدار تهیه و تنظیم لیست کارکرد پرسنل 

G31 431242 0201 T   

   G32 431241 0202 Tکمک حسابدار حقوق و دستمزد  12

   T 0203 و G33 431250 0204 Tکمک حسابدار بیمه و مالیات حقوق  13

   T 0205 و G34 431251 0206 Tکمک حسابدار صدور سند حقوق و دستمزد  14

15 
سنوات پایان (کمک حسابدار حقوق و دستمزد 

   T 0207 و G35 431252 0208 T)خدمت

نام و نام 
خانوادگی 

 :ارزشیاب

 امضاء 

نام و نام 
 خانوادگی

 :تائید کننده

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

 .اعطا می گرددمدرك  مشاغل زیر مجموعه/هاي گروههاي کاريگواهینامه پس از کسب تمام : مدرك معیار اعطاي

 



 

۳۳ 

 حسابداري و مالیات در رشته انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیرياصول 
 .درك این مهم که درفعالیتهاي مالی درستکاري سنگ بناي فعالیتهاي حرفه اي حسابدار است )1
مهم است و حسابدار به وظیفه خود در حرفه و به عنوان یک انسان اصل افشاي حقایق در حرفه حسابداري یکی از اصول  )2

 .عمل کند پاسخگو به خداوند
 واقعی حسابداري طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )3

 تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري بازدید هاي کالسی و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویان )4
 امکان درك قوانین کلی حاکم بر سیستم هاي حسابداري و روابط علت و معلولی در تعیین اشکاالت  )5
 یادگیري و یاد دهی گروهی توسط افراد هم کالسیایجاد تفکر  )6

 بازگویی درس حسابداري با یک نمونه عینی در زندگی )7
 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )8
 مشارکت در فرایند آموزشتعامل هنرجویان با هنرآموز و  )9

 استفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش سیستم هاي حسابداري )10
 

 حسابداري و مالیات اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی در کار واقعی )1

از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی در رشته استفاده  )2
 حسابداري

 ارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته حسابداري )3

 ده توسط هنرجواستفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب ش )4
 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان )5
 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی )6
 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه  )7
 فرایند یادگیريارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از  )8



 

۳٤ 

 حسابداري و مالیات رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت
داشته باشد و در صورت کمبودنیروي انسانی مدیریت صنعتی را ، مدیریت بازرگانی ،هنر آموز باید حداقل مدرك کارشناسی حسابداري -1

 .را می توان جذب نمود حسابداريکاردانی 
 سال سابقه کار مرتبط با رشته حسابداري 2داشتن حداقل  -2

ارائه گواهینامه هاي آموزش حرفه اي معتبر حرفه اي  ،باشد 2در صورت کمبود نیروي انسانیکه حائز شرایط مشخص شده بند : تبصره یک *
ساعت آموزش حرفه اي معادل یک ماه سابقه  40هر (الزامی است )....مالیاتی و شرکتها و ،مانند حسابداري صنعتی(مرتبط با رشته حسابداري 

 .)کار حرفه اي می باشد
وزارت آموزش و پرورش می باشد که در فرآیند برگزاري این دوره می تواند از مشارکت  ،متولی برگزاري دوره هاي آموزش حرفه اي: توضیح 

 .هنر آموزان توسط کمیسون تهیه و ابالغ شود استفاده کرد مبنی بر اینکه برنامه آموزشی..... بداران ایران وانجمن حسابداري خبره و جامعه حسا
ندارند لیکن ملزم به گذراندن دوره آموزشی توضیح تبصره  2هنرآموزان شاغل کنونی لزومی به احراز شرایط مشخص شده در بند : 2تبصره *

و شرط قبولی در آزمون ورودي شامل حال هنرآموزان  ،سال از تاریخ اجراي این برنامه خواهند بودساعت طی سه  300یک بند دو به مدت 
 .شاغل فعلی نیز خواهد بود

بر حسن برگزاري آزمون در حیطه اختیارات سازمان تالیف کتب درسی فنی و حرفه اي و کاردانش  مسئولیت طراحی سوال و نظارت: توضیح 
 .است) داريکمیسیون تخصصی رشته حساب(

 .ساعت دوره تخصصی از مراکز معتبر آموزشی مهارتی حسابداري الزامی است 120گذراندن  ،هر چهار سال سابقه خدمت -3
مهارت هاي  ،مهارت هاي عمومی آموزش  :مصداق ها  .دارندگان مدارك کارشناسی غیر دبیر فنی بایددوره صالحیت مدرسی را بگذرانند -4

 تکنولوژي آموزشی ،ارتباطی، ارزشیابی تحصیلی

 .....).جسمی و ،نی مانند سالمت روا(داشتن صالحیت هاي عمومی  -5

 . نفرهنر جو تشکیل می شود 16رشته حسابداري استاد کار نداردو به همین دلیل کارگاه با حداقل ** 

 حسابداري و مالیات الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 تخصصی و اي حرفه هاي شایستگی به دستیابی جهت آموزان هنر و مدیران آموزش -
 ....هاي مهارت هاي غیر فنی جهت کنترل خشم و شایستگی به دستیابی جهت آموزان هنر و آموزش مدیران -
 تجهیزات و کارگاه نمودن فراهم جهت الزم مالی منابع تخصیص -
  آموزشی کارگاه استاندارد اساس حسابداري بر کارگاه ایجاد -
  آموزشی کارگاه استاندارد با متناسبکارگاه حسابداري  تجهیز -
 رشته اهداف تحقق جهت پرورش و آموزش وزارت هاي بخش دیگر مشارکت -
 بازدید و آموزشی فیلم هاي وجود -
 هنرجو 16براي  هنرآموز یک حضور -

 حسابداري و مالیات فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته

 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد سال برنامه درسی رشته حسابداري 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -
 .برنامه درسی رشته حسابداري هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد -

 



 

۳٥ 

 حسابداري و مالیات دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :موزشی شامل اجزاي زیر می باشدبسته آ

 پوستر-6   کتاب کار-5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3نرم افزار براي استفاده هنرجو -2  کتاب درسی-1

 

 مطالب ارائه شده جزء بسته

اینفوگرافی آورده به صورت تصاویر واضح و ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
به طور متعادل آورده  کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

 .شود
خداوند را به . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشد. محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند

 .ی زندگی در آن باشدموقعیت هاي واقع. عنوان خالق و صانع تلقی نماید
 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه

نرم افزار 

 دانش آموز

این نرم افزار می تواند شامل . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود
. نرم افزار تعاملی باشد. آموز تسهیل کنددر واقع متن کتاب را براي دانش . نیز باشد) کلیپ(فیلم هاي کوتاه 

 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد

کتاب راهنماي 

 معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر 
مچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل تر ه. جلسه، نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی مرتبط با . آورده شود
پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه هاي نیمه تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشیابی، روش 

مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن . ره دهی و شرح فعالیتهاي غیر کالسی آورده شودارزشیابی و روش نم
 .است با آن روبرو باشد، آورده شود

فیلم راهنماي 

 معلم

. در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود
 .ه با فیلم می توان نشان داد، آورده شودبرخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی ک

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار

-همچنین می. در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شود پوستر
 .دهاي کتاب استفاده شوتواند براي بزرگنمایی عکس

 کتاب هاي مرجع رشته آورده شود کتاب مرجع

 سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت

کتاب راهنماي 

 هنرجو

در این کتاب تمم مفاهیم ، قوانین و آیین نامه هایی را که مورد احتیاج هنرجو است اما نیازي به حفظ آنها 
 .ندارد، آورده می شود
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