ﻧﺴﺨﻪ وب ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل:
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی :ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب
ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزی :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ
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دﺳﺘﻪ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ) WORD :ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ(
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ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت٨۴ :

ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش:
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ :ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ و ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻣﺘﺸﮑﻞ از ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ-
ﺷﻬﺮداری و ﺳﻬﺎﻣﺪاران آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮوش و اداری ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن اراﺋﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ روش ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن در ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ:

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﺮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه و
اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن و ﻧﮕﻪ داری آن در ﻣﺨﺎزن و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻠﺮزﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺗﻮان اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر آب و ﺻﺪور
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .و واﺣﺪ اداری :ﻧﻈﺎرت ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺴﯿﺎر

ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺮه وری را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮاد آﻧﻬﺎ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ دو ﺳﺮی درآﻣﺪ و دو ﺳﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ دارﯾﻢ .درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﻪ در ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ

ﻧﺴﺨﻪ وب ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﺷﻮد .درآﻣﺪﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺜﻞ آب ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ،اﺑﺰار و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﺪف اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ

ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﺳﻮدآوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﮑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد.
درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺜﻞ اﻧﺸﻌﺎب و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ،وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،اﺛﺎﺛﻪ و … ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮد و زﯾﺎن ،زﯾﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری)ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف( ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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ﮔﺬاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ
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ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری…
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ…
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان
ﮔﺰارش ﮐﺎر آﻣﻮزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﻌﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻏﺸﺎ در
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ…
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب…
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ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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