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  :هدف درس

ذ موفقیت هر بنگاه اقتصادی در دنیای رقابتی امروز، نیاز به مدیرانی دارد که بتوانند تصمیمات درست اتخا

گیری امری الزم و ضروری های تصمیمبنابراین آشنایی با تکنیک. گیری استجوهره مدیریت تصمیم. نمایند

های الزم را برای تواند اطالعات و تکنیکحسابداری مدیریت یکی از بهترین دانشی است که می. خواهد بود

ای مختلف مدیریت برای نیل به اهداف هریزی و کنترل در اختیار گروهگیری اثربخش به منظور برنامهتصمیم

 .سازمان قرار دهد

گیری و بندی و مبانی تصمیم، آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم بودجهمدیریتحسابداری مبانی هدف از درس 

گیرندگان درون انجام تجزیه و تحلیل بها، حجم فعالیت و سود به عنوان پاسخی برای نیازهای اطالعاتی تصمیم

 . ها مدیریت سازمان استدر راس آن سازمانی و

  :ساختار درس

-های میان ترم و پایان ترم میهای آموزشی، پروژه و امتحانارائه درس شامل سخنرانی، حل تمرین، ارائه افته

از قبل مطالعه و با دانشجویان باید موضوعات هر جلسه را . های درس در ذیل ارائه شده استسرفصل .باشد

 .کالس شرکت کنند آمادگی کامل در

 تجزیه و تحلیل بها، حجم فعالیت و سود در موسسات چند محصولی  (1)



 

 

 بهایابی تفاضلی  (2)

 بودجه جامع در موسسات تولیدی   (3)

 ای  بندی سرمایهبودجه (4)

 تجزیه و تحلیل سود ناخالص (5)

 حسابداری سنجش مسئولیت     (6)

 بهایابی برمبنای فعالیت  (7)

 گذاری انتقاالت داخلیقیمت (8)

  :ینحوه ارزیاب

 ( نمره 2)کت فعال در کالس و تکالیف درسی مشار (1

ه نظرات خود ، به فرآیند یادگیری از طریق ارائدر کالسفعال رود عالوه بر حضور از دانشجویان محترم انتظار می

-هها، مسائل و افتتمرینهر دانشجو با حل. ، نحوه ارائه و تدریس کمک نمایندها، تمریندر مورد موضوعات درس

 . کالس را داشته باشند در های آموزشی باید آمادگی الزم جهت ارائه

  پروژه (2

 . طول ترم مشخص خواهد شددر  پروژه و نحوه تنظیم آن

 ( نمره 18) امتحان( 3

 ( نمره 8)میان ترم امتحان ( الف

  های شماره یک، دو و بخش اول سرفصل شماره سهسرفصل: دامنه

 (نمره 11)امتحان پایان ترم ( ب

 های شماره چهار الی هشتبخش دوم سرفصل شماره سه و سرفصل: دامنه

زمان امتحان میان ترم در کالس تعیین خواهد شد و امتحان پایان ترم نیز طبق برنامه دانشکده برگزار خواهد 

 . شد
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 موضوع مورد بحث تاریخ 
مسئولیت 

 هئارا

  1هفته 
 استاد زیه و تحلیل بها، حجم فعالیت و سود در موسسات چند محصولیتج

2هفته    

3هفته    
 استاد بهایابی تفاضلی

  4هفته 

5هفته    

 استاد بودجه جامع در موسسات تولیدی
6هفته    

7هفته    

8هفته    

1هفته   دانشجویان های منتخبپروژهو  های آموزشیافته بخش اول ارائه  

11هفته    
 استاد ایبندی سرمایهبودجه

11هفته    

12هفته    
 استاد تجزیه و تحلیل سود ناخالص

   13هفته 

14هفته   استاد حسابداری سنجش مسئولیت  

 استاد بهایابی برمبنای فعالیت    15هفته 

16هفته   استاد گذاری انتقاالت داخلیقیمت  

17هفته   دانشجویان های منتخبپروژهو  آموزشی هایافتهبخش دوم  ارائه  

 


