این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
طرح درس ساالنه درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی
ماه

هفته

پودمان

شهریور

سوم

معارفه

معارفه و صحبت درباره بیماری کرونا

شهریور

چهارم

مرور

مرور درس های سال گذشته

اول

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

دوم

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

سوم

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

کاردکس – کاردکس ریالی خرید – حساب معین خرید

چهارم

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

مواردی که باید هنگام تکمیل برگ سفارش خرید مواد

اول

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

مهر

اهداف کلی درس

طبقه بندی واحدهای اقتصادی – تعریف واحدهای تولیدی –
تعریف مواد –مواد مستقیم – مواد غیر مستقیم – مستندات
خرید
سیستم های نگهداری و ثبت موجودی مواد – ثبت خرید
مواد – ثبت هزینه حمل مواد

رعایت گردد – حد تجدید سفارش – حداقل موجودی – با
صرفه ترین مقدار سفارش – تعداد دفعات سفارش مقرون
به صرفه – دفعات گردش موجودی – دوره گردش
موجودی – حداکثر موجودی

آبان

مفهوم هزینه – طبقه بندی هزینه ها (  5نوع طبقه بندی ) –
دوایر تولیدی و خدماتی – مرکز هزینه – درخواست مواد –

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
حواله انبار
دوم

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

سوم

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

چهارم

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد – ثبت
مواد صادره در کاردکس مواد (فایفو – میانگین – موزون
متحرک )
موجودی مواد اول دوره  -مصرف مواد – ریالی کردن حواله
انبار – محاسبه و قیمت گذاری حواله انبار مواد (صادره به
خط تولید ) – حساب کاال در جریان ساخت – ثبت
حسابدرای مصرف مواد – ثبت برگشت مواد از تولید به
انبار
حساب معین انبار – تطبیق کاردکس ریالی مواد با حساب
معین موجودی مواد – محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد
پایان دوره

اول
آذر

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

حل تمرینات و رفع اشکال

دوم

پودمان اول :خرید و
مصرف مواد

ارزشیابی پودمان یک بر اساس شایستگی

سوم

پودمان دوم :حقوق
دستمزد

ثبت اوقات کار – کارت حضور و غیاب – کارت اوقات کار –
فوق العاده اضافه کاری – فوق العاده نوبت کاری محاسبه
حقوق و دستمزد – کسور قانونی – کسور توافقی – تفکیک

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
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دستمزد مستقیم و غیر مستقیم
تجزیه و تحلیل هزینه دستمزد – ثبت حسابداری هزینه

چهارم

پودمان دوم :حقوق
دستمزد

اول

امتحانات

تعطیل

دوم

امتحانات

تعطیل

سوم

امتحانات

تعطیل

چهارم

پودمان دوم :حقوق
دستمزد

اول

پودمان دوم :حقوق
دستمزد

دوم

پودمان دوم :حقوق
دستمزد

ارزشیابی پودمان دو بر اساس شایستگی

سوم

پودمان سوم :سربار
ساخت

سربار ساخت  -بر آورد هزینه های سربار – هزینه های

چهارم

پودمان سوم :سربار
ساخت

حقوق و دستمزد – تنظیم لیست حقوق و دستمزد –
تخصیص هزینه حقوق و دستمزد

دی

مسائل خاص مرتبط با حسابداری هزینه حقوق و دستمزد –
سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی – هزینه فوق العاده
اضافه کاری

بهمن

فوق العاده نوبت کاری – دستمزد ایام مرخصی – دستمزد
اوقات تلف شده

واقعی سربار – طبقه بندی هزینه های سربار کارخانه
حساب کنترل سربار ساخت – حساب سربار جذب شده –

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
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ثبت سربار جذب شده
مراکز هزینه و ارتباط با هزینه های سربار – تسهیم هزینه

اول

پودمان سوم :سربار
ساخت

دوم

پودمان سوم :سربار
ساخت

تسهیم ثانویه – تسهیم مستقیم – تسهیم به روش یکطرفه

سوم

پودمان سوم :سربار
ساخت

تسهیم دوطرفه – انجام تمرینات و رفع اشکال

چهارم

پودمان سوم :سربار
ساخت

اهداف برآورد هزینه های سربار – جذب سربار – محسابه

اول

تعطیل

------

دوم

تعطیل

تعطیل

سوم

پودمان چهارم :مالیات
برارزش افزوده

اسفند

های سربار – تسهیم اولیه

نرخ جذب سربار بر مبنای ساعت کار مستقیم – محساسبه
سربار ساخت جذب شده – ثبت هزینه های سربار – ثبت
هزینه های واقعی سربار – محسابه کسر یا اضفه سربار
جذب شده – بستن حساب سربار ساخا دایره ساخت – حل
تمرین و رفع اشکال و ارزشیابی

فروردین

مالیات بر اساس ارزش افزوده -جایگاه مالیات بر ارزش
افزوده – گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده – گواهی ارزش
افزوده – کد اقتصادی – شناسه ملی – خرید کاال و خدمات
– فروش کاال و خدمات – عوارض مالیات بر ارزش افزوده –

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
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کالهای غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده
قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده – نرخ مالیات بر

چهارم

پودمان چهارم :مالیات
برارزش افزوده

اول

پودمان چهارم :مالیات
برارزش افزوده

دوم

پودمان پنجم :مالیات
تکلیفی

سوم

پودمان پنجم :مالیات
تکلیفی

چهارم

پودمان پنجم :مالیات
تکلیفی

تعریف مالیات تکلیفی پرداختی – ثبت های مالیات تکلیفی

اول

پودمان پنجم :مالیات
تکلیفی

حل تمرین و رفع اشکال و ارزشیابی پودمان پنج

ارزش افزوده – موارد جرایم مالیاتی ارزش افزوده – مالیات
بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی  -ارزشیابی پودمان
چهار بر اساس شایستگی

اردیبهشت

مالیات های تکلیفی چیست ؟  -انواع مالیات های تکلیفی –
اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی – محسبات مربوط به
مالیات تکلیفی – مالیات اجاره ملک
نحوه محسابه مالیات اجاره – معافیت های مالیاتی اجاره –
نحوه پرداخت مالیات بر درامد اجاره امالک – مشمولین
مالیات بر در آمد امالک
مالیات نقل و انتقال امالک – مالیات تکلیفی حقوق – تعریف
مالیات حقوق – انواع درآمد حقوق – مقررات ناظر بر اجرای
تکالیف قانونی  -جرایم مالیاتی – پیگیری جرایم مالیاتی

خرداد

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل
ویرایش این طرح درس با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی
و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
دوم

تعطیل

امتحانات

