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 ارزشیابی عملی مهارت شغلی 

( ندستورات عمومی و دستور عمل اجرایی آزمودستورات برای آزمون دهنده)   

 
:یدستورات عموم      

جزوه با خود به سر جلسه نیاورد -      

د  موبایل خود را تحویل ده _     

با توجه به دقت آزمون را انجام ده -      

 

( : دستور العمل اجرایی آزمون)دستورات تخصصی       

پروژه شرکت بهنوش     

با توجه به اطالعات زیر افتتاحح کرد 25/5/88خانم نیکبخت شرکت پخش نوشیدنی های خنک را در تاریخ      

موجودی نقد     

ریال  000/000/1صندوق :     

ریال 000/700/3  مبلغ 34998جاری  54بنیاد کد  بانک کار آفرین شعبه     

ریال  000/500/2 مبلغ  94006جاری   163دی کد  19بانک تجارت شعبه      

ال :موجودی کا    

ریال   6000عدد فی    12ایستک عدد هلو    

 ریال   3000عدد در  20نو شابه زرد    

 ریال   2500عدد در  25نوشابه سیاه     

ریال   000/5عدد فی  30دلستر جو    

:  بدهی ها  

ریال   000/400:  شرکت کافی کواال  ریال   000/700شرکت زمزم:      
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 :مطالبات   

 ریال   000/820آقای مهران پور:  ریال . 000/270خانم سرو دلیر     

                                  :عملیات طی دوره     

 فروش قسطی اجناس زیر به شرکت ونوس    30/5/88 

 ریال  000/7عدد فی  13یستک توت فرنگی ا    

 ریال   000/4عدد فی  17نوشابه زرد       

 ریال  000/8 عدد فی 23دلستر جو      

 .می باشد ریال  000/2قسط به صورت ماهیانه می باشد و جریمه هر روز دیر کرد  10هیچگونه سودی برای اقساط در نظر گرفته نشده. دریافت 

     - ریال  000/200 مبلغدریافت حواله و واریز به بانک کار آفرین توسط خانم سرودلیر به  25/6/88      

 . از صندوق  ریال   000/200مبلغ  پرداخت هزینه آب منزل خانم نیکبخت به  27/6/88 

 . وصول نقدی اولین قسط شرکت ونوس    30/6/88 

 .  خرید کاالهای زیر از نمایندگی چوپان 5/7/88       

 ریال .  000/70عدد فی  24دوغ گازدار:     

 ریال .  000/40عدد فی  18دوغ ساده:     

 :طریقه تسویه    

 ریال   1/680/000/ مبلغ  10/7د   به سر رسی   17652بانک کارآفرین چک شماره - 1    

 نقره چک 2صدور       

 ریال    000/700مبلغ    20/7به سر رسید   766666بانک تجارت چک شماره -2      

 تخفیف از نمایندگی چوپان   ریال  000/20دریافت       

 برداشت کاالهای زیر توسط خانم نیکبخت بابت مصارف شخصی  15/7/88 

 عدد  4عدد / دوغ گازدار  5دلستر جو       

                                         )الهای پرداخت شده کاهش پیدا کندبه طریقی ثبت شود که موجودی های انبار کا( 


