بنام خدا

« فرم طرح درس »
دانشکده :عمران ،معماری و هنر

رشته :مهندسی عمران

نام درس :مدیریت مالی و حسابداری پروژه
نام مدرس :افشین فیروزی بویاغچی

گرایش :مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد واحد نظری3 :

تعداد واحد عملی- :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز- :

محل برگزاری :کالس  آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :معرفی اصول حسابداری و مدیریت مالی پروژه های عمرانی
رئوس مطالب
هفته اول

اهمیت حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران پروژه ساخت

هفته دوم

آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری و تعاریف آن

هفته سوم

فرضیات و اصول حسابداری ،استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی

هفته چهارم

معرفی انواع گروه های حساب شامل دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام ،درآمد و هزینه و نحوه ثبت رویداد های مالی

هفته پنجم

معرفی انواع دفاتر حسابداری شامل دفتر روزنامه ،دفتر کل و معین

هفته ششم

معرفی صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد

هفته هفتم

تهیه صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد و ارتباط آنها با یکدیگر

هفته هشتم

برگزاری آزمون میان ترم

هفته نهم

روش های حسابداری قراردادهای بلند مدت مطابق با استاندارد شماره  9حسابداری ایران

هفته دهم

نحوه ثبت رویدادهای مالی طی مراحل مختلف از شرکت در مناقصه تا تحویل قطعی یک پیمان

هفته یازدهم

ویژگی های حسابداری پیمانکاری در ارتباط با شناسایی و تخصیص هزینه ماشین آالت و نیروی انسانی سیار بین پروژه ها

هفته دوازدهم

هزینه های غیرمستقیم در شرکت های پیمانکاری ،نحوه شناسایی و تخصیص آن

هفته سیزدهم

آشنایی با گزارش های حسابرسی و کنترل های داخلی

هفته چهاردهم

تجزیه و تحلیل صورت های مالی ،نسبت های مالی و تحلیل دوپانت بسط یافته

هفته پانزدهم

آشنایی با ساختار بهینه حاکمیت شرکتی از دیدگاه مالی و حسابرسی

هفته شانزدهم

روش های برنامه ریزی ،بودجه ریزی و تامین منابع مالی

توجه:

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 :آزمون میان ترم ،سمینار و پروژه درسی ،آزمون پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 )1جزوه و پاورپوینت ارائه شده در کالس
 )2فیروزی ،وحدت منش ،حسابداری و مدیریت مالی پروژه های عمرانی ،انتشارات سیمای دانش
 )3فیروزی ،سلطانی ،ضیایی ،دانش مالی برای مهندسان ،جلد اول،ا نتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
 )4علی مدد ،ملک آرایی ،اصول حسابداری ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی

