
 

 

 مجتمع آموزشی تراشه                        
www.tarasheha.ir                                                                                     رایانه کار حسابدار مالی         

تماس :  شماره  36639915                                                                  @tarasheha                    

 ارزشیابی عملی مهارت شغلی

 )دستورات عمومی و دستور عمل اجرایی آزمون )دستورات برای آزمون دهند 
  :دستورات عمومی

   . .جزوه با خود به سر جلسه نیاورد                                         .موبایل خود را تحویل دهد

 . با توجه به دقت آزمون را انجام دهد

 :  )دستورالعمل اجرایی آزمون  )دستورات تخصصی 

 ا  پروژه لوازم التحریر کوش

 در اختیار است .   10/5/87 ت فروشگاه در ابتداالعا اط

 ریال   000/500صندوق عطر :                       000/000/1:صندوق صبح 

 ریال   000/540مبلغ  1002کد  32005ی بانک سرمایه شعبه امین جار 

   1موجودی انبار 
عدد    5ریال . پاک کن طرح دار  000/5عدد فی  6ریال . خودکار بیک   000/100ی عدد ف 7پاک کن ساده 

 ریال .    000/4عدد فی  3ریال .روان نویس شیک  000/120فی 

   2ر موجودی انبا 
 ریال .  000/120عدد فی  13ر پاک کن طرح دا 

 ریال .   000/5عدد فی   2ک خودکار بی

 د . انجام خواهد ش  2منتقل می شود و کلیه فروش ها از انبار  1نکته: کلیه خرید ها به انبار

   ریال . 000/120 آقای اشعریریال /  250/ 000د بدهکاران : خانم سپن
 ریال .   000/220ریال /  شرکت بیک  000/400  بستانکاران : شرکت سوسمار

 :عملیات طی دوره
  ت .انتقال یاف  2به انبار  1دو عدد روان نویس شیک از انبار  15/5/87
 ریال   000/6ی عدد ف 2روان نویس شیک               ( به آقای اشعری 2از انبار   )فروش  15/5/87

 ریال   000/150عدد فی  5پاک کن طرح دار                                                                           

http://www.tarasheha.ir/
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 مبلغ    43کد    5381شعبه ارم شماره چک      2471چک بانک ملت جاری  -1                                                     

   31/5/87ریال تاریخ سر رسید  000/150                                     :طریقه تسویه

 ک نفره چ2دریافت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شعبه عطاران شماره چک 360027چک بانک ملی جرای - 2 

  6/87/ 6ریال سر رسید  000/300مبلغ   1100د ک                                                                

 

 .%تخفیف به اشعری و مابقی به صندوق عطر واریز شد 20ارائه 

 (1انتقال به انبار  )خرید کاالهای زیر از شرکت کوثر   20/5/87

 ریال   000/170عدد فی  3خط کش ساعت دار 

 ریال   000/60برگ فی  10کاغذ کادو 

 .  تخفیف و مابقی از صندوق صبح پرداخت شد ریال   000/20رائه چک بانک ملت اشعری و دریافت 

 .   ع از وصول چک بانک ملی اشعریالاط 5/6/87

به صندوق عصر بابت سرمایه گذاری  ( صاحب فروشگاه )توسط خانم کوشا  ریال  000/250واریز  7/6/87

 .  مجدد

   در وجه شرکت سوسمار بابت تسویه کل بدهی به ایشان 21/6/87به سر رسید  36720صدور چک  10/6/87

پرداخت   2عدد پاک کن طرح دار به عنوان عیدی از انبار   3آقای حاجی پور از کارگران فروشگاه  12/6/87

 ..  کرد

 

 

 

 

 
 


