
 

 

 
 

 ...........تاریخ : .......................

 ...........شماره : .......................

 ...........پیوست : .......................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی  نام و نام

 نام مرکز آموزش:                     رشته تحصیلی:                      

 حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز پایتخت(نام محل کارورزی: موسسه              08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

 نام مربی:                     27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

 اول مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته:  

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 08/02/97 آشنایی با محیط موسسه 

 یکشنبه 09/02/97 فرآیند کار در شرکت آشنایی با 

 دوشنبه 10/02/97  

 شنبه سه 11/02/97 مطالعه اسناد بایگانی شده در موسسه 

 چهارشنبه 12/02/97 یاسناد مال یگانیمدارک و نحوه با یگانیبا

 شنبه پنج 13/02/97 

 جمعه  تعطیل

 

 محل امضای کارورز محل امضای مربی محل امضای مدرس

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی             شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

               نام مرکز آموزش:  رشته تحصیلی:                      

             نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز پایتخت(08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

                         نام مربی: 27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

  مقطع تحصیلی: کارشناسی                            نام مدرس:                               هفته: دوم 

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 02/97/ 1  با نرم افزار موسسهی کلییآشنا

 یکشنبه 02/97/ 1 

 دوشنبه 17/02/97 

 سه شنبه 18/02/97  با نرم افزار موسسهی کلییآشنا

 چهارشنبه 19/02/97 نرم افزار موسسهدر  با نحوه  دور سند ی کلییآشنا

 پنج شنبه 20/02/97 

 جمعه  تعطیل 

 

 محل امضای کارورز محل امضای مربی محل امضای مدرس

 

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

                    نام مرکز آموزش:  رشته تحصیلی:                      

              نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز پایتخت(08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

                     نام مربی: 27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

  مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته: سوم

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 02/97/ 1 آشنایی با سرفصل هزینه ها

 یکشنبه 02/97/ 1  هانهی هزی با نحوه  دور سند دستییآشنا

 دوشنبه 17/02/97 یی با دارانهی هزی فاکتورهاکیتف 

 سه شنبه 18/02/97    ی فاکتور ها  ب  تاری بقه بند

 ی هانهی هزا ی  انون مال8 1و 7 1 با ماده نهی هزیمطابقت دادن فاکتورها

 یا ی مالدییموردتا

19/02/97 
 چهارشنبه

 پنج شنبه 20/02/97  آشنایی با نحوه  دور سند هزینه ها 

 جمعه 21/02/97 تعطیل 

 

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

                    نام مرکز آموزش:  رشته تحصیلی:                      

             نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

 پایتخت(

                     نام مربی: 27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

  مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته: چهارم

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 22/02/97 جمع بندی گزارشا  هزینه 

 یکشنبه 23/02/97 آموزش  بت سند خرید و فروش در سیست  

 دوشنبه 02/97/ 2 

 سه شنبه 02/97/ 2  دور سند خرید وفروش در سیست  

 چهارشنبه 02/97/ 2 ست ی وفروش در سدی دور سند خر

 پنج شنبه 27/02/97 

 جمعه 28/02/97 تعطیل 

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

                   نام مرکز آموزش:   رشته تحصیلی:                      

             نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

پایتخت( 

                    نام مربی:  27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

 پنج   مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته: 

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 29/02/97 برنامه اکسلنحوه کار  با ییآشنا

 یکشنبه 30/02/97 محاسبا  حسابها در برنامه اکسل

 دوشنبه 31/02/97 

 سه شنبه 01/02/97 9 1  ماده ی ارسال  ور  معام   فصلیریاد ی

 چهارشنبه 02/03/97 ی ارسال ارزش افزوده فصلیریاد ی

 پنج شنبه 03/03/97 

 جمعه 03/97/ 0 تعطیل 

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

                   نام مرکز آموزش:   رشته تحصیلی:                      

             نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

پایتخت( 

                    نام مربی:  27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

 شش   مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته: 

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 03/97/ 0 یدفاتر  انون  باییآشنا

 یکشنبه 03/97/ 0  دفاتری ونحوه  بولرنامهی نامه تحرنیی با آییآشنا

 دوشنبه 07/03/97 

 سه شنبه 08/03/97 تطبی  با تراز آزمایشی –دفترروزنامه –دفتر نویسی 

 چهارشنبه 09/03/97 دفتر نویسی-دفتر کل- تطبی  با تراز آزمایشی 

 پنج شنبه 10/03/97 

 جمعه 11/03/97 تعطیل 

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

                   نام مرکز آموزش:   رشته تحصیلی:                      

             نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

پایتخت( 

                    نام مربی:  27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

 هفت  مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته: 

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 12/03/97 رفع نوا   دفتر با اسناد حسابداری 

 یکشنبه 13/03/97 یرفع نوا   دفتر با اسناد حسابدار

 دوشنبه 03/97/ 1 تعطیل رسمی 

 سه شنبه 03/97/ 1 تعطیل رسمی 

 چهارشنبه 03/97/ 1 تعطیل رسمی 

 پنج شنبه 17/03/97 تعطیل

 جمعه 18/03/97 تعطیل 

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

                   نام مرکز آموزش:   رشته تحصیلی:                      

             نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

پایتخت( 

                    نام مربی:  27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

 هشت  مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته: 

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 19/03/97  و مالیا  مهی  ی محاسبه کسورا   انونی با نحوه ییآشنا

 یکشنبه 20/03/97 ست ی  دور سند حقو  و دستمزد در سی با نحوه ییآشنا

 دوشنبه 21/03/97 

 سه شنبه 22/03/97 تهیه تراز آزمایشی و ور  سود و زیان 

 چهارشنبه 23/03/97  ور  سود و زیان –ا  ح ترازنامه 

 پنج شنبه 03/97/ 2 

 جمعه 03/97/ 2 تعطیل 

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

 

 ( : گزارش پیشرفت هفتگی213-2کاربرگ )

 نام و نام خانوادگی                                       شماره دانشجویی:                          شماره ملی 

                   نام مرکز آموزش:   رشته تحصیلی:                      

             نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

پایتخت( 

                    نام مربی:  27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

  نه   مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس:                               هفته:

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه 03/97/ 2 تعطیل رسمی 

 یکشنبه 27/03/97 ارزیابی تمای کارهای انجام داده  شده 

 دوشنبه 28/03/97  انجام داده  شدهی کارهای تمایا یارز

 سه شنبه  

 چهارشنبه  

 پنج شنبه  

 جمعه  

 



 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

                                                              

 ( : گزارش پیشرفت  اهیا  213-3کاربرگ )

   شماره ملی :  نام و نام خانوادگی:                              شماره دانشجویی:                   

 رشته تحصیلی:                                  نام مرکز آموزش

               نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

 پایتخت(

                       نام مربی: 27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

  مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس: 

08/02/97از تاریخ  ماه: اول  31/02/97تا تاریخ    

 آشنایی با محیط و و ای  کلی موسسه و مطالعه ی اسناد بایگانی

 آشنایی با نرم افزار و کاربرد و نحوه ی  دور سند توسط نرم افزار

 آشنایی با سرفصل هزینه ها و  دور سند دستی و کام یوتری هزینه ها

  دور سند خرید و فروش در سیست  

 آشنایی با برنامه اکسل و نحوه ی کاربرد آن  و محاسبه نرم افزار

 

 

 

 محل امضای کارورز محل امضای مربی محل امضای مدرس

 

 



 

 

 

 
 

 تاریخ : ..................................

 شماره : ..................................

 پیوست : ..................................

                                                              

 ( : گزارش پیشرفت  اهیا  213-3کاربرگ )

   شماره ملی :  نام و نام خانوادگی:                        شماره دانشجویی:                      

 رشته تحصیلی:                                      نام مرکز آموزش: 

               نام محل کارورزی: موسسه حسابداری و حسابرسی نوآوران)تراز 08/02/97تاریخ شروع دوره کارورزی: 

 پایتخت(

                       نام مربی: 27/03/97تاریخ پایان کارورزی: 

  مقطع تحصیلی: کارشناسی                         نام مدرس: 

01/03/97از تاریخ  ماه: دوم 27/03/97تا تاریخ    

 آشنایی با دفاتر  انونی و آیی  نامه تحریرنامه و نحوه ی  بولی دفاتر

 دفتر روزنامه و دفتر کل –دفتر نویسی 

 رفع نوا   دفتر 

 آشنایی با نحوه ی محاسبا  کسورا   انونی بیمه و مالیا  و  دور سند حقو  و دستمزد

 آشنایی و تهیه تراز آزمایشی و  ور  سود وزیان

 

 

 محل امضای کارورز محل امضای مربی محل امضای مدرس

 

 

 


