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حسابداری میانه یک ،یکی از مهمترین دروس تخصصی دوره کارشناسی حسابداری ،به ویژه برای ورود به
حرفه حسابداری کشور میباشد .مطالب ارائه شده در این درس از کمترین انحراف آموزش و عمل برخوردار
و تقریبا تمامی مطالب در حرفه قابل استفاده خواهد بود .بنابراین اهتمام بیشتر دانشجویان رشته حسابداری

در یادگیری مباحث مطرح شده در درس حسابداری میانه از اهمیت فوق العادهای برخوردار میباشد.
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برنامه ارائه مطالب درس
ایام برگزاری
هفته

عنوان فصل

مباحث قابل ارائه توسط استاد

جلسه
1

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

چارچوب نظری گزارشگری مالی

2

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

1

چرخه حسابداری و تهیه صورتهای مالی

سیستم حسابداری و مقدمات تهیه صورتهای مالی

2

چرخه حسابداری و تهیه صورتهای مالی

حل تمرینات و بحث

1

ترازنامه و یادداشتهای توضیحی

شکل ترازنامه ،ماهیت و نحوه ارائه داراییها

2

ترازنامه و یادداشتهای توضیحی

شکل ترازنامه ،ماهیت و نحوه ارائه بدهی ها

1

ترازنامه و یادداشتهای توضیحی

شکل ترازنامه ،ماهیت و نحوه ارائه حقوق صاحبان سرمایه

2

ترازنامه و یادداشتهای توضیحی

حل تمرینات و بحث

1

گزارش عملکرد مالی

صورت سود و زیان  ،طبقه بندی درآمدها و هزینه ها

2

گزارش عملکرد مالی

گردش سود ( زیان ) انباشته و تغییرات حسابداری

1

گزارش عملکرد مالی

تغییرات حسابداری و تجدید ارائه صورت های مالی

2

گزارش عملکرد مالی

حل تمرینات و بحث

1

فصل  9و1

بررسی ارتباط ترازنامه و صورت سود و زیان

2

حسابداری موجودی نقد

تعریف وجه نقد ،صورت مغایرات بانکی و ...

1

حسابداری موجودی نقد

حل تمرینات و بحث

2

سرمایه گذاری کوتاه مدت

حسابداری تحصیل  ،ارزشیابی و فروش سرمایه گذاری

1

سرمایه گذاری کوتاه مدت

حل تمرینات و بحث

نهم

2

حسابها و اسناد دریافتنی

انواع مطالبات ،ارزشیابی مطالبات و حسابداری زیان عدم

دهم

*****

میان ترم

فصل  1الی 1

1

حسابها و اسناد دریافتنی

ادامه درس و حل تمرینات و بحث

2

حسابداری موجودی مواد و کاال

بهای تمام شده و مالکیت موجودیها و روشهای قیمت

1

حسابداری موجودی مواد و کاال

موجودیهابرآوردی موجودیها و
گذاریروشهای
ارزیابی پایان سال مالی و

2
1

حسابداری موجودی مواد و کاال
حسابداری داراییهای ثابت مشهود و هزینه استهالک

حل نحوه
افشاءبحث
تمرینات و
انواع دارایی ثابت مشهود ،بهای تمام شده و روشهای

2

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و هزینه استهالک

تحصیل آنها
معاوضه داراییها ،هزینه استهالک و تجدید ارزیابی داراییها

1

حسابداری داراییهای ثابت مشهود و هزینه استهالک

حل تمرینات و بحث

2

حسابداری دارایی نامشهود

تعاریف ،نحوه شناسایی و اندازه گیری و افشاء

1

حسابداری دارایی نامشهود

حل تمرینات و بحث

2

ذخایر و بدهی های احتمالی

انواع ذخایر ،ذخیره مالیات بردرآمد و بدهی های احتمالی

1

ذخایر و بدهی های احتمالی

حل تمرینات و بحث

2

تمامی فصل های کتاب

مرور کلی

1

تهیه صورتهای مالی با نرم افزار اکسل

-----------

2

تهیه صورتهای مالی با نرم افزار اکسل

-----------
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