بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :مدیریت و اقتصاد

رشته :حسابداری

گرایش- :

مقطع :کارشناسی

نام درس :بهایابی 1

تعداد واحد نظری3 :

تعداد واحد عملی- :

عنوان درس پیشنیاز :اصول حسابداری 2

نام مدرس :دکتر راحله همایونی راد

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :هدف از درس بهایابی ،آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و سیستم های بهایابی که به عنوان پاسخی برای نیازهای اطالعاتی تصمیم
گیرندگان درون سازمانی و در راس آنها مدیریت سازمان ،بسط یافته است .در این راستا ،مفاهیم و رویه های پشتوانه ایجاد و توسعه یک سیستم بهایابی به منظور
پشتیبانی از تصمیم گیری ،کنترل و گزارش عملکرد مدیریت ،مورد بررسی قرار می گیرد.
رئوس مطالب
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم

توجه:

آشنایی با مفاهیم و اهداف حسابداری صنعتی :اهداف ،تفاوت با سیستم حسابداری مالی و حسابداری مدیریت ،فعالیت های حسابداری صنعتی ،ماهیت
بهایابی ،مدیریت هزینه
مفاهیم هزینه ،اصطالحات و طبقه بندی آنها از جهات مختلف
صورت سود و زیان در شرکتهای انتفاعی
جریان هزینه های تولید در موسسات خدماتی ،بازرگانی و تولیدی
تهیه گزارشات تولید (گزارش بهای تمام شده ،گزارش موجودی تکمیل شده ،گزارش مصرف مواد)
مفهوم سربار ،تجزیه و تحلیل سربار ،سربار جذب شده ،اضافه یا کسر جذب سربار
تخصیص هزینه های غیرمستقیم به دوایر مختلف ،بودجه قابل انعطاف سربار
آشنایی با انواع سیستم های هزینه یابی ،گردش و ثبت حسابهای صنعتی در دفاتر درخصوص مواد و دستمزد
ادامه ثبتهای حسابداری مرتبط با تولید :سربار تولید
سیستم هزینه یابی سفارش کار :مفاهیم زیربنایی ،محاسبه بهای هر سفارش
سیستم هزینه یابی سفارش کار :ثبت های حسابداری مرتبط با هر سفارش
سیستم هزینه یابی مرحله ای :مفاهیم زیربنایی ،جریان هزینه ها ،مقایسه سیستم های سفارش کار و مرحله ای ،روش های نوین هزینه یابی
سیستم هزینه یابی مرحله ای :گزارش هزینه تولید ،جدول مقداری تولید و معادل آحاد
سیستم هزینه یابی مرحله ای :اجرای سیستم هزینه یابی ،هزینه های انتقالی
حل تمرین
مرور مباحث و رفع اشکاالت مرتبط با مسائل و مفاهیم

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :حل تمرین
منابع مطالعاتی:
 -1علی اصغر فرج زاده ( ،)1392حسابداری صنعتی  ،1انتشارات ترمه
 -2نوروش و همکاران ( ،)1395مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) ،انتشارات کتاب نو
 -3محمد قسیم عثمانی ،علی قاسم زاده ( ،)1393حسابداری صنعتی ،جلد اول ،انتشارات ترمه

