بسمه تعالي

دانشکده اقتصاد و مدیریت

طرح برنامه درسي
الف) مشخصات مدرس:
گروه آموزشي :

نام و نام خانوادگي :پرویز پیری
مرتبه دانشگاهي  :دانشیار

حسابداری

مدرك تحصیلي :دکتری

سابقه تدریس در دانشگاه از سال 24( 1374 :سال)

ب) مشخصات درس:
عنوان درس :بهایابي  ( 1حسابداری صنعتي  )1تعداد واحــد 3 :
نیمسال  :اول



دوم

▀

مقطع :کارشناسي پیوسته

تابستان
▀



نوع درس :نظری

سال تحصیلي 1397 -1398

کارشناسي ارشد



برنامه هفتگي درس:
روزهای کالس :سه شنبه و چهار شنبه
ساعت های کالس :سه شنبه  12.5 -10.5چهارشنبه 10-8.5
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▀

عملي 

ج) برنامه درسی جلسات:

هفته

سرفصل مطالب درس

هفته اول آشنایی با بهایابی و حسابداری بهای تمام شده

وسایل کمک آموزشی

ویدئو پروژکتور

هفته دوم اجزای بهای تمام شده
هفته سوم روشهای محاسبه بهای تمام شده
هفته چهارم ادامه سیستم ادواری محاسبه بهای تمام شده
هفته پنجم سیستم های دائمی محاتسبه بهای تمام شده و روشهای آن
هفته ششم حسابداری دفاتر کارخانه و مرکزی در شرکتهای تولیدی
هفته هفتم هزینه یابی بروش سفارش کار
هفته هشتم ادامه هزینه یابی بروش سفارش کار
هفته نهم هزینه یابی به روش نرمال و هزینه یابی مرحله ای( مقدمات)
هفته دهم ادامه -هزینه یابی به روش نرمال و هزینه یابی مرحله ای( مقدمات)
هفته یازدهم حل تمرینات مربوطه و موارد خاص در هزینه یابی مرحله ای( مرحله ای پیشرفته)
هفته دوازدهم هزینه یابی استاندارد
هفته سیزدهم تحلیل انحرافات سربار -روشهای یک و دو مغایرتی
هفته چهاردهم امتحان میان ترم و حل مسائل نمونه
هفته پانزدهم سربار دوایر مختلف در شرکتهای تولیدی و روشهای تسهیم سربار دوایر خدمات
هفته شانزدهم ادامه سربار دوایر در شرکتهای تولیدی و روشهای تسهیم سربار دوایر خدماتی
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د) منابع درسی:
 )1اصول حسابداری  3انتشارات دانشگاه ارومیه تالیف دکتر پرویز پیری
 )2حسابداری صنعتی جلد 1انتشارات سازمان حسابرسی
ه) ارزشيابی:
ردیف

میزان امتیاز

فعالیتهای مورد نظر در طول ترم

درصدکل از امتیاز

1

حضور فعال در کالس

2

10

2

تکالیف درسی

2

10

3

کوئیز

1

5

4

امتحان میان ترم

5

25

5

امتحان پایان ترم

10

50

جمع

20

100

توضیحات

هفته اول خرداد ماه
برگزار می شود

امضاء مدیر گروه حسابداری  :دکتر پرویز پیری
نسخه اول جهت درج در گروه آموزشی:

امضاء استاد:

13 / /

امضاء معاونت آموزشی :

نسخه دوم جهت ارسال به آموزش دانشکده:

* لطفاً پس از تکمیل فرم پیوست ( دو نسخه ) ،جهت تایید و بررسي در اختیار مدیر گروه رشته مربوطه قرار گیرد.
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