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شماره تماس 36639915:

ارزشیابی عملی مهارت شغلی
دستورات برای آزمون دهنده ( دستورات عمومی و دستورعمل اجرایی آزمون(
دستورات عمومی:
موارد زیر قبل از شروح کار به آزمون دهنده توصیه ویاد آوری شود:
رعایت کامل موارد ایمنی و حفاظتی در حین آزمون عملی.استفاده از لباس و کفش و سایر تجهیزات انفرادی ایمنی مورد نیاز.توجه به دستورات آزمونگران در طی انجام ارزشیابی.مطالعه کامل دستور العمل های ویژه آزمون دهندگان.رعایت اصول ایمنی در حین کار با ابزار و تجهیزات و استفاده اصولی از آنها.رعایت مراحل انجام کار بر اساس دستور العمل های ارائه شده و یا مندرج در استاندارد.رعایت محدوده ،زمان تعیین شده ،مندرج در فرمها و دستورالعمل ها.عدم گفتگو( طرح سوال شفاهی ) با آزمونگران و سایر عوامل حاضر در ارزشیابی عملی در هرخصوص.
تحویل تلفن همراه از زمان آغاز ارزشیابی تا پایان آن.دریافت دستور العمل انجام کار عملی در هر مرحله.تکمیل فرمهای گزارش کار و تحویل آن به آزمونگر ( آزمونگران )مربوطه.نحوه اعالم پایان کار در مرحله و تحویل آن به آزمونگر مربوطه.کنترل مشخصات خود با مشخصات مندرج در مجموعه اطالعات و فرمهای ارزشیابی.به همراه داشتن مواد مورد نیاز.توضیح نحوه بودجه بندی سواالت.-دقت به متن پروژه موجود در صفحه .10

دستورات تخصصی (دستور العمل اجرایی آزمون ) :
اطالعات مالی مغازه لوازم الکتریکی شاهین در تاریخ  86/1/1به شرح زیر است:
موجودی بانک سپه جاری شماره  8956شعبه بلوار امین با کد  455به مبلغ  32/000/000لایر .
موجودی بانک صادرات جاری شماره  5326شعبه صدوق با کد  2355به مبلغ  6/500/000لایر .
موجودی صندوق مغازه  7/000/000لایر .
مطالبات مغازه شامل :آقای سهیلی  650/000لایر و آقای وحیدی  1/620/000لایر .
بدهی مغازه به آقای معینی  1/200/000لایر .
موجودی انبار نیز در ابتدای دوره شامل اجناس زیر است
:
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شماره تماس36639915 :

پریز تو کار البرز
پریز رو کار البرز
پریز تو کار سهند
کابل  2/5افشان
کابل  3/5افشان

 300عدد
 250عدد
 260عدد
 100عدد
 120عدد

فی  45000لایر
فی  38000لایر
فی  46000لایر
فی  84000لایر
فی  90000لایر

اطالعات مالی طی دوره مغازه نیز شامل موارد زیر است:
 86/1/6فروش کاالهای زیر به صورت نسیه به آقای شاهدی با احتساب % 5تخفیف
فی  88000لایر
 36متر
پریز تو کار سهند  120عدد فی  49/000کابل  2/5افشان
 86/1/7دریافت چک  125بانک ملت شعبه امام جاری  2663به سر رسید  86/1/10از آقای
شاهدی بابت فاکتور 86/1/6
 86/1/9خرید کاالهای زیر از شرکت نور و صدور چک شماره  236بانک صادرات به سر رسید
 86/1/12در وجه وی.
فی  45000لایر
100عدد
پریز تو کار البرز
فی  90000لایر
80متر
کابل  3/5افشان
 86/1/10خرج چک  125بابت خرید ابزار کار
 86/1/13آقای وحیدی  1/000/000لایر از بدهی خود را به حساب بانک سپه حواله نمود .
 86/1/15واریز  2/000/000لایر از حساب بانک سپه به حساب بانک صادرات
 86/1/16دریافت چک  450بانک سامان شعبه صدوق جاری  490از آقای سهیلی به سر رسید
86/2/20

