مثال

ترازآزمایشی اصالح نشده فروشگاه «  مهاباد » که از سیستم ادواری استفاده می کند ،برای 1396/12/29
به شرح زیر است( :این فروشگاه مؤدی مالیات بر ارزش افزوده می باشد)
سایر اطالعات برای اصالح و تعدیل حساب ها در پایان دوره شامل موارد زیر است:
 1سال مالی فروشگاه با سال تقویمیمنطبق است.
،
 2کاالیی به مبلغ  11،445،000ریال (شامل  945 000ریال مالیات بر ارزش افزوده) بهصورت نسیه
بهفروش رسیده و در دفاتر ثبت نشده است.
 3بهای ملزومات موجود  2،450،000ریال است.
 4بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره فروشگاه به روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو) مبلغ
153،700،000ریال ارزیابی شده است.
 5مانده پیش      پرداخت بیمه
مربوط به بیمه یک  ساله  موجودی
کاال است که تاریخ شروع آن از
اول مردادماه  1396می باشد.
 6تجهیزات با نرخ نزولی %12
مستهلک می شود.
    7قبض تلفن اسفندما ه  فروشگاه
بـه   مبلغ   1 ، 308 ، 000ریـال
(شامـل 108،000ریال مـالیات
بر ارزش افزوده) هنوز پرداخت و
ثبت نشده است.
مطلوب است:
 1ثبت اصالحـات و تـعدیالت
الزم در دفتر روزنامه و انتقال به
دفتر کل به شکل T
 2تهیه تراز آزمایشی اصالح
شده به تاریخ 1396/12/29

فروشگاه مهاباد
تراز آزمایشی
به تاریخ 1396/12/29
نام حساب
صندوق
بانک
حساب های دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی
ملزومات
موجودی کاال
پیش پرداخت بیمه
تجهیزات
استهالک انباشته تجهیزات
حساب های پرداختنی
سایر حساب های پرداختنی
سرمایه
سود انباشته
درآمد فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات
خرید کاال
تخفیفات نقدی خرید
هزینه حمل کاالی خریداری شده
هزینه حقوق
هزینه برق
سایر هزینه ها
جمع
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(ارقام به ریال)

مانده حساب ها
بدهکار
33،200،000
190،380،000
720،470،000
63،510،000
14،300،000
192،600،000
91،440،000
820،000،000

67،160،000
947،000،000
57،000،000
58،200،000
4،458،000
11،640،000
3،271،358،000

بستانکار

156،128،000
218،903،000
94،240،000
1،000،000،000
381،757،000
1،413،000،000
7،330،000

3،271،358،000

تهیه تراز آزمایشی

پاسخ:
ثبت های اصالحی بر اساس اطالعات داده شده به صورت زیر است:
دفتر روزنامه
تاریخ
شماره
شماره
روزنامه روز ماه دفترکل

شرح
منقول از صفحه ...............................

29

12

29

12

29

12

29

12

29

12

29

12

29

12

حساب های دریافتنی

شماره صفحه:
بدهکار (ریال) بستانکار(ریال)
11،445،000

درآمد فروش کاال
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
بابت فروش کاالی ثبت نشده
هزینه ملزومات

()1

11،850،000

ملزومات
بابت ملزومات مصرف شده
خالصه سود و زیان

192،600،000

موجودی کاال
بابت صفر نمودن حساب موجودی کاالی ابتدای دوره
موجودی کاال

153،700،000

خالصه سود و زیان
بابت ثبت حساب موجودی کاالی پایان دوره
هزینه بیمه

()2

60،960،000

پیش پرداخت بیمه
بابت هزینه بیمه تحقق یافته
هزینه استهالک تجهیزات

()3

79،664،640

استهالک انباشته تجهیزات
بابت شناسایی هزینه استهالک تجهیزات
هزینه تلفن
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
سایر حساب های پرداختنی

1،200،000
108،000

10،500،000
945،000

11،850،000

192،600،000

153،700،000

60،960،000

79،664،640

1،308،000

بابت ثبت هزینه تلفن مصرفی
نقل به صفحه.......................

هزینه ملزومات
هزینه بیمه
هزینه استهالک

)1( 14،300،000 - 2،450،000 = 11،850،000
8
× )2( 91،440،000
= 60،960،000
12
)3( ) 820،000،000 – 156،128،000( × %12 = 79،664،640
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با انجام اصالحات الزم ،مانده بعضی از حساب ها به صورت زیر تغییر می یابد:
خالصه سود و زیان
192،600،000

153،700،000

38،900،000

هزینه ملزومات

موجودی کاال
192،600،000 )1/1
153،700،000

192،600،000

346،300،000

192،600،000

(12/29

11،850،000
11،850،000

153،700،000
ملزومات
14،300،000

11،850،000

2،450،000

هزینه تلفن

هزینه بیمه

پیش پرداخت بیمه

60،960،000

91،440،000

60،960،000

30،480،000

استهالک انباشته تجهیزات

هزینه استهالک تجهیزات

1،200،000

156،128،000
79،664،640

79،664،640

1،200،000

235،792،640

79،664،640

حساب های دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

60،960،000

درآمد فروش کاال

720،470،000
11،445،000

63،510،000
108،000

1،413،000،000
10،500،000

731،915،000

63،618،000

1،423،500،000
سایر حساب های پرداختنی
94،240،000
1،308،000

پس از مانده گیری حساب های فوق ،ترازآزمایشی اصالح شده تهیه می گردد:
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945،000

96،493،000

تهیه تراز آزمایشی

فروشگاه مهاباد
تراز آزمایشی
به تاریخ 1396/12/29
نام حساب
صندوق
بانک
حساب های دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی
ملزومات
موجودی کاال
پیش پرداخت بیمه
تجهیزات
استهالک انباشته تجهیزات
حساب های پرداختنی
سایر حساب های پرداختنی
سرمایه
سود انباشته
خالصه سود و زیان
درآمد فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات
خرید کاال
تخفیفات نقدی خرید
هزینه حمل کاالی خریداری شده
هزینه حقوق
هزینه برق
هزینه ملزومات
هزینه بیمه
هزینه استهالک تجهیزات
هزینه تلفن
سایر هزینه ها
جمع

(ارقام به ریال)

مانده حساب ها
بدهکار
33،200،000
190،380،000
731،915،000
63،618،000
2،450،000
153،700،000
30،480،000
820،000،000

38،900،000
67،160،000
947،000،000
57،000،000
58،200،000
4،458،000
11،850،000
60،960،000
79،664،640
1،200،000
11،640،000
3،363،775،640

بستانکار

235،792،640
218،903،000
96،493،000
1،000،000،000
381،757،000
1،423،500،000

7،330،000

3،363،775،640
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فعالیت

 1در سیستم ادواری ،موجودی کاال در ترازآزمایشی اصالح نشده و ترازآزمایشی اصالح شده به ترتیب
بیانگر چیست؟ توضیح دهید.
...........................................................................................................................................................................................
 2با توجه به مثال صفحه قبل (ترازآزمایشی فروشگاه مهاباد) ،موجودی کاال به چه مبلغی در ترازنامه
گزارش می شود؟
...........................................................................................................................................................................................

کار عملی 16
مانده حساب های مؤسسه «اهواز» در  1396/12/29قبل از انجام اصالحات به شرح زیر است:

سرمایه
بانک
پیش پرداخت اجاره
حسابهای پرداختنی
اثاثه
هزینه حقوق
پیش پرداخت آگهی

ریال
100،000،000

53،790،000
18،000،000

24،600،000
163،000،000

11،720،000
15،000،000

استهالک انباشته اثاثه
سود انباشته
درآمد ارائه خدمات
حسابهای دریافتنی
هزینه آب و برق
ملزومات
صندوق

ریال
30،970،000

93،600،000
71،300،000

38،200،000
6،180،000

12،400،000
2،180،000

اطالعات مربوط به اصالحات به شرح زیر در دست است:
 1سال مالی مؤسسه با سال تقویمیمنطبق است.
 2معادل  3،100،000ریال برای یکی از مشتریان خدمات ارائه شده است که تا پایان سال وجه آن دریافت
نشده و در دفاتر نیز ثبت نگردیده است.
،
،
 3مبلغ ملزومات مصرف شده معادل  8 600 000ریال است.
 4پیش پرداخت اجاره برای مدت یک سال بوده و در اول مردادماه  1396پرداخت شده است.
 5پیش پرداخت آگهی مربوط به بخش  5نوبت آگهی می باشد که تا پایان دوره فقط  2نوبت آگهی پخش
شده است.
،
،
 6حقوق پرداخت نشده اسفندماه کارکنان معادل  2 700 000ریال در دفاتر ثبت نشده است.
 7اثاثه با نرخ نزولی  %10مستهلک می شود.
مطلوب است:
 1انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل
 2تهیه تراز آزمایشی اصالح شده به تاریخ 1396/12/29
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تهیه تراز آزمایشی

کار عملی 17
ترازآزمایشی فروشگاه «  قشم» در
 1396/12/29به شرح زیر است:
(این فروشگاه مؤدی مالیات بر
ارزش افزوده میباشد)

فروشگاه قشم
ترازآزمایشی
به تاریخ 1396/12/29
نام حساب
صندوق
بانک
حساب های دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
پیش پرداخت بیمه
پیش پرداخت خدمات حسابرسی
ملزومات

(ارقام به ریال)

مانده حساب ها

بدهکار
،
203 600،000

بستانکار

42،231،000
379،240،000

86،220،000
66،000،000

30،000،000
37،200،000

289،606،000
357،000،000

موجودی کاال
اثاثه

460،000،000

ساختمان
استهالک انباشته اثاثه
استهالک انباشته ساختمان

364،230،000
110،027،000

حسابهای پرداختنی
سایر حسابهای پرداختنی

240،000،000
96،422،000

وام پرداختنی کوتاه مدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

800،000،000
41،816،000

سرمایه
سود انباشته
درآمد فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات
تخفیفات نقدی فروش
بهای تمام شده کاالی فروش رفته
هزینه حقوق و دستمزد
هزینه آب و برق
سایر هزینه ها
جمع

67،830،000
46،000،000

36،700،000
15،800،000

996،500،000

512،478،000
183،700،000

43،250،000
19،800،000

2،762،825،000 2،762،825.000
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سایر اطالعات در پایان دوره برای اصالح حساب ها به شرح زیر است( :موارد مربوط به عملیات غیرتجاری
حسب مورد در سایر حساب های دریافتنی و سایر حساب های پرداختنی ثبت شوند).
 1سال مالی فروشگاه با سال تقویمیمنطبق است.
،
،
 2مطابق بررسی های صورت گرفته مشخص شد ،فاکتور خرید کاالیی به مبلغ  15 587 000ریال (شامل
 1،287،000ریال مالیات بر ارزش افزوده) که در تاریخ  1396/12/10به صورت نسیه بوده است هنوز در
دفاتر ثبت نشده است.
،
،
 3ارزش موجودی ملزومات مصرف نشده مبلغ  15 600 000ریال است.
 4قرارداد بیمه موجودی کاال برای مدت یک سال ،در تاریخ  1396/03/01منعقد شده است.
 5هزینه خدمات حسابرسی از محل پیش پرداخت ها تا پایان سال به طور کامل تحقق پیدا کرد که تا پایان
سال ثبت نشده است.
،
،
 6حقوق اسفندماه حسابدار مؤسسه به مبلغ  2 200 000ریال هنوز پرداخت و ثبت نشده است.
 7قبض تلفن اسفندماه به مبلغ  446،900ریال (شامل  36،900ریال مالیات بر ارزش افزوده) هنوز
پرداخت و ثبت نشده است.
 8اثاثه با نرخ نزولی  %10مستهلک می شود.
 9عمر مفید ساختمان  20سال و با خط مستقیم مستهلک می شود.
،
 10ذخیره مزایاى پایان خدمت كاركنان برای سال  1396مبلغ  15 400،000ریال محاسبه شده است.
مطلوب است:
 1انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل
 2تهیه تراز آزمایشی اصالح شده به تاریخ 1396/12/29
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تهیه تراز آزمایشی

کار عملی 18
تراز آزمایشی مؤسسه خدماتی «شیراز» به تاریخ  1395/12/30قبل از انجام اصالحات به شرح زیر است:
مؤسسه خدماتی شیراز
تراز آزمایشی
به تاریخ 1395/12/30
نام حساب
صندوق
بانک
حسابهای دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
اسناد دریافتنی
ملزومات
پیش پرداخت بیمه
نرم افزار حسابداری
تجهیزات
ساختمان
استهالک انباشته نرم افزار

گردش حسابها

بدهکار
،
52 100،000

347،800،000
401،600،000

54،450،000
74،000،000

39،300،000
54،000،000

980،000،000

استهالک انباشته ساختمان
سایر حسابهای پرداختنی
پیش دریافت درآمد
وام پرداختنی بلند مدت

134،800،000
25،400،000

11،300،000

سرمایه
سود انباشته
درآمد ارائه خدمات
هزینه حقوق و دستمزد
هزینه آب و برق
هزینه تعمیر و نگهداری
هزینه حسابرسی
سایر هزینه ها
جمع

192،500،000
223،000،000

17،318،000
21،000،000

26،400،000
382،000،000

استهالک انباشته تجهیزات
حسابهای پرداختنی

بستانکار
،
36 100،000

124،600،000
11،850،000

7،256،000
11،738،000

(ارقام به ریال)
مانده حسابها

بدهکار
،
16 000،000

بستانکار

155،300،000
178،600،000

37،132،000
53،000،000

39،300،000
54،000،000

26،400،000
382،000،000

8،800،000
72،580،000

980،000،000

98،000،000
248،120،000

98،000،000
113،320،000

89،500،000
36،400،000

64،100،000
25،100،000

150،000،000
800،000،000

90،243،000
662،300،000

8،800،000
72،580،000

150،000،000
800،000،000

124،600،000
11،850،000

90،243،000
662،300،000

7،256،000
11،738،000

7،267،000
7،267،000
2،084،443،000 2،084،443،000 2،745،861،000 2،745،861،000
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اطالعات الزم برای اصالح حساب ها به شرح زیر است( :موارد مربوط به عملیات غیرتجاری حسب مورد در
سایر حساب های دریافتنی و سایر حسابهای پرداختنی ثبت شوند).
 1سال مالی مؤسسه با سال تقویمیمنطبق است.
 2بیمه ساختمان مؤسسه در تاریخ  1395/09/01برای مدت یک سال منعقد شده است.
 3مبلغ ملزومات مصرف شده  22،500،000ریال است.
 4درآمد تحقق یافته از محل پیش دریافت ها به مبلغ  10،000،000ریال در دفاتر ثبت نشده است.
 5درآمد تحقق یافته به مبلغ  4،600،000ریال هنوز دریافت و در دفاتر ثبت نشده است.
 6قبوض آب و برق برای دوره های بهمن و اسفند به مبلغ  1،364،000ریال هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت
نشده است.
 7هزینه حقوق اسفند ماه به مبلغ  10،300،000ریال هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.
 8هزینه استهالک دارایی ها به شرح زیر محاسبه و منظور شود:
روش و نرخ استهالک
دارایی ها

نزولی

مستقیم

نرم افزار حسابداری

-

 3سال

تجهیزات
ساختمان

%10

-

-

 20سال

 9هزینه بهره (سود تضمین شده) تحقق یافته وام بلند مدت که در تاریخ  1395/10/01دریافت شده بود،
برای سه ماهه منتهی به  1395/12/30مبلغ  4،500،000ریال می باشد که هنوز پرداخت و ثبت نشده است.
مطلوب است:
 1ثبت اصالحات و تعدیالت الزم در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل.
 2تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به تاریخ 1395/12/30
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تهیه تراز آزمایشی

کار عملی 19
تراز آزمایشی اصالح نشده فروشگاه
«کردستان» به تاریخ 1396/12/29
به شرح زیر است  ( :این فروشگاه مؤدی
مالیات برارزش افزوده می باشد)

فروشگاه کردستان
ترازآزمایشی
1396/12/29
نام حساب
موجودی نقد
حسابهای دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
پیش پرداخت تبلیغات
پیش پرداخت اجاره
ملزومات
موجودی کاال
حق استفاده از خدمات عمومی
نرم افزار حسابداری
اثاثه
وسایل نقلیه
ساختمان
استهالک انباشته اثاثه
استهالک انباشته وسایل نقلیه
استهالک انباشته ساختمان
حسابهای پرداختنی
سایر حسابهای پرداختنی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سرمایه
سود انباشته
درآمد فروش کاال
تخفیفات نقدی فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
خرید کاال
تخفیفات نقدی خرید
برگشت از خرید و تخفیفات
هزینه حمل کاالی خریداری شده
هزینه حقوق و دستمزد
هزینه آب و برق و گاز
هزینه تعمیرات
سایر هزینه ها
جمع

(ارقام به ریال)
مانده حساب

بدهکار
362،525،000
542،378،000
116،230،000
42،600،000
72،000،000
88،165،000
202،100،000
48،600،000
30،000،000
270،000،000
450،000،000
2،400،000،000

31،800،000
66،500،000
714،240،000

184،050،000
120،630،000
22،890،000
8،710،000
7،750،000
5،781،168،000

بستانکار

60،912،000
85،500،000
192،000،000
478،870،000
183،200،000
27،400،000
2،500،000،000
603،176،000
1،569،100،000

24،300،000
56،710،000

5،781،168،000
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اطالعات زیر برای اصالح و تعدیل حسابها در اختیار می باشد:
1
2

سال مالی فروشگاه منطبق با سال تقویمی است.
،
،
،
،
با بررسی اسناد و مدارک مشخص شد صورت حسابی به مبلغ  22 890 000ریال(شامل   1 890 000ریال

مالیات بر ارزش افزوده) مربوط به فروش نقدی کاال که تاریخ آن  1396/11/27بوده است هنوز در دفاتر ثبت
نشده است.
 3پیش پرداخت تبلیغات در تاریخ  1396/10/09برای پخش  10نوبت آگهی در تلویزیون انجام شده است
که تا پایان سال فقط  6نوبت آگهی پخش شده است.
 4مبلغ پیش پرداخت اجاره مربوط به اجاره یک انبار برای نگهداری کاالها میباشد که در اول تیرماه سال1396
برای مدت یک سال پرداخت شده است.
،
،
 5بهای مقدار ملزومات موجود ،مبلغ 17 150 000ریال است.
،
،
 6کاالهای شمارش شده در انبار به روش میانگین موزون ،مبلغ 199 340 000ریال ارزیابی شدند.
 7قبوض آب ،برق و گاز برای دو دوره بهمن و اسفند جمعاً به مبلغ  2،398،000ریال(شامل 198،000ریال
مالیات بر ارزش افزوده) هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.
 8هزینه استهالک دارایی ها به شرح زیر محاسبه و منظور شود:
روش و نرخ استهالک
دارایی ها
نرم افزار حسابداری*
اثاثه
وسایل نقلیه
ساختمان

نزولی

مستقیم

%10
%12
-

 3سال
 25سال

*تاریخ خرید و استفاده از نرم افزار حسابداری اول فرودین ماه  1396می باشد.
 9هزینه سنوات پایان خدمت کارکنان در پایان سال  1396مبلغ  14،689،000ریال محاسبه شد.
 10فروشگاه «کردستان» برای اولین بار در سال  1396کاالهای خود را با  12ماه ضمانت به فروش رساند و
برای این منظور نسبت به فروش خالص  %2تضمین محاسبه و در حسابها ثبت می نماید.
مطلوب است:
 1ثبت اصالحات و تعدیالت الزم در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل
 2تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به تاریخ 1396/12/29
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تهیه تراز آزمایشی

شایستگی غیر فنی

کمک داوطلبانه

کمتر رانندگی
بیشتر دوچرخه سواری

داوطلب شوید که محیط زندگی خود را از
آلودگی ها و زباله ها پاک کنید.
سری به رودخانه ها ،کوه ها و ساحل ها و...
بزنید ،هم فال است و هم تماشا
درختان اکسیژن و غذا تولید می کنند آنها
همچنین به ذخیره انرژی ،تصفیه هوا ،تعدیل
آب و هوا و کند کردن روند گرمایش زمین
کمک می کنند.

در مصرف آب
صرفه جویی کنید

عالوه بر مشکالت و کم آبی و خشکسالی

وقتی سطح دانش خود را باال ببرید می توانید
به دیگران هم کمک کنید تا اهمیت حفاظت

هرچه آب کمتری مصرف کنید فاضالب هایی

از محیط زیست و سیارۀ زمین را درک کنند.

می ریزند ،کمتر می شود.

آموزش

که نهایت ًا به دریاها و سفره های زیر زمینی

یک درخت
بکارید

استفاده از المپ کم مصرف یک ایده درخشان
کاهش مصرف برق نقش به سزایی در کم کردن تولید گازهای گلخانه ای دارد.
ضمن اینکه از المپ های معمولی با دوام تر است و هم هزینۀ کمتری روی دستتان می گذارد.

ضمن ًا وقتی از اتاقی بیرون می روید چراغ ها را خاموش کنید.
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی (کتاب ،دفتر ،ماشین حساب و)...

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف اصالح حسابها

7

تعریف ترازآزمایشی اصالح شده

8

توانایی ثبت اصالحات در سند حسابداری و دفتر روزنامه

9

توانایی انتقال ثبت های اصالحی به دفتر کل

10

توانایی تهیه ترازآزمایشی اصالح شده
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

تهیه تراز آزمایشی

ارزشیابی شایستگی تهیه تراز آزمایشی
شرح کار:

1
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

انتقال مانده اول دوره به ستون های بدهکار و بستانکار ستون مانده ابتدای دوره (حساب های کل)
کنترل جمع بدهکار و بستانکار ستون مانده ابتدای دوره و تعیین جمع بدهکار و بستانکار
انتقال گردش حساب های کل به ستون بدهکار و بستانکار گردش طی دوره
کنترل تعیین جمع بدهکار و بستانکار گردش طی دوره
تعیین جمع مانده اول دوره و گردش طی دوره برای حساب های کل
تعیین و کنترل جمع ستون جمع گردش طی دوره و مانده اول دوره
تعیین مانده حساب های کل (بدهکار /بستانکار)
تعیین وکنترل جمع مانده حساب های کل
کنترل موازنه بودن تراز آزمایشی

استاندارد عملکرد  :تهیه تراز آزمایشی بر اساس مدارک و اسناد حسابداری
شاخص ها:

 1مانده گیری حساب های دفتر کل
 ٢انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی
 ٣انجام محاسبات (جمع) ستون ها و سطرهای تراز آزمایشی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :اتاق کار  ،میز و صندلی  ،کامپیوتر ،فرم تراز آزمایشی  8ستونی ،ملزومات اداری ،نرم افزار    ،ماشین حساب     ،دفتر کل  1فقره،
تراز آزمایشی شامل حداقل  25سر فصل حساب طی مدت زمان  25دقیقه
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

مانده گیری حساب های دفتر کل

١

2

انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی

١

3

انجام محاسبات (جمع) ستون ها و سطرهای تراز آزمایشی

٢

4
5
شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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