با عرض سالم و احترام
گروه حسابداری استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری اقدام به تشکیل کارگروه طراحی سوا ل از کتاب
" حسابداری اموال و انبار  ،پودمان یک " به شرح جدول ذیل نموده است.
 برای کلیه هنرآموزان شرکت کننده ،گواهی شرکت در کارگاه صادر خواهدشد. -بهترین طراحان سوال  ،تقدیر نامه استانی دریافت خواهند نمود.

کارگروه طراحی سواالت تستی پودمان یک کتاب حسابداری اموال و انبار
استان سیستان و بلوچستان
ردیف

نام شهر

1

کنارک

محتوا
اموال تا ابتدای پیش فاکتور

صفحات
3-12

2

چابهار

پیش فاکتور تا ابتدای طبقه بندی

12-25

3

ایرانشهر

طبقه بندی تا ابتدای اصل بهای تمام شده

25-35

4

خاش

اصل بهای تمام شده تا ابتدای نحوه

35-42

5

دشتیاری

6

زاهدان ناحیه 2

7

سراوان

8

زاهدان ناحیه 1

9

زابل

10

بمپور

محاسبه و ثبت بهای تمام شده
اصل بهای تمام شده تا ابتدای نحوه

35-42

محاسبه و ثبت بهای تمام شده
نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده تا

42-49

ابتدای ماشین آالت و تجهیزات
نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده تا

42-49

ابتدای ماشین آالت و تجهیزات
ماشین آالت و تجهیزات تا پایان پیش

49-59

پرداخت های سرمایه ای
ماشین آالت و تجهیزات تا پایان پیش

49-59

پرداخت های سرمایه ای
تعریف بیمه تا پایان فصل

از  73تا پایان

نکاتی که در تهیه سواالت چند گزینه ای باید رعایت شود:

معیارهای ارزیابی برای سواالت طراحی شده :
 -1حداقل ده سوال و ارسال سواالت در زمان تعیین شده انجام شود.
 -2سواالت یک هدف اختصاصی یادگیری را مورد ارزیابی قرار داده و واضح و شفاف باشد.
 -3سواالت عملی( مساله) بدون ابهام طراحی شده باشند.
 -4گزینه های هر سوال هماهنگ باشند و از نظر دستوری تکمیل کننده متن سواالت باشند.
 -5سواالت کپی برداری نشده باشد.
نحوه ارسال سواالت:
 -1سواالت در قالب دو فایل

 word , pdfارسال گردد.

 -2آخرین زمان ارسال یکشنبه ساعت  12مورخ  99/8/25خواهد بود.
 -3ارسال از طریق پست الکترونیکی sistan.hesabdar.fani @gmail.com

