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مقدمه

کتاب راهنمای هنرآموز به همراه کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بسته آموزشی 
تلقی می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و… کامل می کند. کتاب راهنمای 
هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی و 
تدوین شده است. این کتاب براساس کتاب درسی حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم 

رشته تحصیلی ـ حرفه ای  حسابداری تنظیم شده است.
 هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

1 در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه اهداف و ساختار کتاب درسی، معرفی واحدهای 
یادگیری، تدریس موفق، راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردی و 
محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، 
منابع یادگیری، نکات مهم هنرآموزان در اجراء، فرایند اجراء و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی 
زمانی و صالحیت های حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و آشنایی با استاندارد فضا و تجهیزات آموزشی 

و دیگر موارد آورده شده است.
2 ارزشیابي در درس پرورش مهارت های شناختی و خالق براساس ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
است، این درس شامل 5 پودمان است و براي هر پودمان، ارزشیابي مستقل از هنرجو صورت مي گیرد. 
همچنین یك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یك نمره مستمر و یك 

نمره شایستگي است.
ارزشیابي پیشرفت تحصیلي  با جداول استانداردهاي  این درس مطابق  از پودمان هاي  ارزشیابي   3
تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي صورت مي گیرد.
هنرآموز گرامی به خاطر داشته باشید تدریس شما تالش دوجانبه ای بین شما و هنرجوی شما است. 
قرار  اختیار  در  یادگیری  واحدهای  گرفتن  یاد  و  دادن  یاد  برای  را  مدونی  برنامه  هنرآموز  راهنمای 
می دهد که با آن خواهید توانست با استفاده از فنون و ابزارهای آموزشی هنرجو را درگیر آموزش 
کنید. او باید، به عنوان گیرنده فعال و همراه شما، مهارت های یادگیری، مهارت اتکای به خود، ارتباط 
تجربه  را  تعاون  و  انسانی، همکاری، مشارکت  روابط  اندیشه، خردورزی، حل مسئله،  تفکر،  کالمی، 
این روش را در  آنها را در زندگی روزمره خود به کار گیرد و خود در آینده  تا به دان حد که  کند 
مورد کودکان اجرا کند. بنابراین، تا حد امکان برای او فرصت تمرین و تجربه فراهم کنید و نوآوری و 

خالقیت او را ارج بگذارید
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



موضوع و عنوان های درسی هفته ماه

طبقه بندی واحدهای اقتصادیـ  تعریف واحد های تولیدیـ  تعریف موادـ  مواد مستقیمـ  مواد غیرمستقیمـ  
مستندات خرید اول

مهر
سیستم های نگهداری و ثبت موجودی مواد ـ ثبت خرید مواد ـ ثبت هزینه حمل مواد دوم

کاردکس ـ کاردکس ریالی خرید ـ حساب معین خرید سوم

مواردی که باید هنگام تکمیل برگ سفارش خرید مواد رعایت گرددـ  حدتجدید سفارشـ  حداقل موجودی ـ 
باصرفه ترین مقدارسفارش ـ تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه ـ دفعات گردش موجودی ـ دوره گردش 

موجودی ـ حداکثر موجودی
چهارم

مفهوم هزینه ـ طبقه بندی هزینه ها )5 نوع طبقه بندی( ـ دوایر تولیدی و خدماتی ـ مرکز هزینه ـ درخواست 
مواد ـ حواله انبار اول

آبان

روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد ـ ثبت مواد صادره در کاردکس مواد )فایفو ـ میانگین 
متحرک( موزون  دوم

موجودی مواداول دوره ـ مصرف مواد ـ ریالی کردن حواله انبار ـ محاسبه و قیمت گذاری حواله انبار مواد 
)صادره به خط تولید( ـ حساب کاالی در جریان ساخت ـ ثبت حسابداری مصرف مواد ـ ثبت برگشت مواد 

از تولید به انبار 
سوم

حساب معین انبار ـ تطبیق کاردکس ریالی مواد با حساب معین موجودی مواد ـ محاسبه بهای تمام شده 
مواد مصرف شده طی دوره و بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره چهارم

حل تمرین و رفع اشکال اول

آذر

ارزشیابی فصل یك بر اساس شایستگی دوم

ثبت اوقات کار ـ کارت حضورو   غیاب ـ کارت اوقات کار ـ فوق العاده اضافه کاری ـ فوق العاده نوبت کاری ـ 
محاسبه حقوق و دستمزد ـ کسور قانونی ـ کسورتوافقی ـ تفکیك دستمزد مستقیم و غیرمستقیم سوم

و  حقوق  لیست  تنظیم  ـ  دستمزد  و  حقوق  هزینه  حسابداری  ثبت  ـ  دستمزد  هزینه  تحلیل  و  تجزیه 
دستمزد و  حقوق  هزینه  ـ    تخصیص  دستمزد     چهارم

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

فوق العاده نوبت کاری ـ دستمزد ایام مرخصی ـ دستمزد اوقات تلف شدهدی دوم

ارزشیابی فصل دو بر اساس شایستگی سوم

سربار ساخت ـ برآورد هزینه های سربار ـ هزینه های واقعی سربار ـ طبقه بندی هزینه های سربار کارخانه چهارم

به نام خدا

جدول خالصه درس ساالنه

 نام درس  :  حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی 



حساب کنترل سربار ساخت ـ حساب سربار جذب شده ـ ثبت سربار جذب شده اول

بهمن
مراکز هزینه و ارتباط با هزینه های سربار ـ تسهیم هزینه های سربار ـ تسهیم اولیه دوم

تسهیم ثانویه ـ تسهیم مستقیم ـ تسهیم به روش یك طرفه سوم

تسهیم دوطرفه ـ انجام تمرینات و رفع اشکال چهارم

اهداف برآورد هزینه های سربار ـ جذب سربار ـ  محاسبه نرخ جذب سربار برمبنای ساعات کار مستقیم ـ 
محاسبه سربار ساخت جذب شده ـ ثبت هزینه های سربار ـ ثبت هزینه های واقعی سربار ـ محاسبه کسر 

یا اضافه سربارجذب شده ـ  بستن حساب سربار ساخت دایره ساخت
اول

اسفند
حل تمرین و رفع اشکال دوم

ارزشیابی فصل سه بر اساس شایستگی سوم

مالیات بر ارزش افزودهـ  جایگاه مالیات بر ارزش افزودهـ  گواهینامه مالیات بر ارزش افزودهـ  گواهی ارزش 
افزودهـ   کداقتصادیـ  شناسه ملیـ  خرید کاال و خدماتـ  فروش کاال و خدماتـ  عوارض مالیات برارزش 

افزودهـ  کاالهای غیر مشمول مالیات برارزش افزوده
چهارم

قوانین و مقررات مالیات برارزش افزوده ـ نرخ مالیات برارزش افزوده ـ موارد جرایم مالیاتی ارزش افزوده ـ 
مالیات برارزش افزوده دریافتی و پرداختی سوم

فروردین
اظهارنامه مالیاتیـ  شناسایی اعتبار مالیاتی و تسویه آنـ   مأخذ محاسبه عوارض و مالیات برارزش افزوده ـ 

شیوه محاسبه و ثبت عوارض و مالیات برارزش افزوده چهارم

ارزشیابی فصل چهار بر اساس شایستگی اول

اردیبهشت

مالیات های تکلیفی چیست؟ انواع مالیات های تکلیفیـ  اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفیـ  محاسبات 
مربوط به مالیات تکلیفیـ   مالیات اجاره ملك دوم

نحوه محاسبه مالیات اجاره ـ معافیت های مالیاتی اجاره ـ نحوه پرداخت مالیات بردرآمد اجاره امالک ـ 
مشمولین مالیات بر درآمد امالک سوم

مالیات نقل و انتقال امالک ـ مالیات تکلیفی حقوق ـ تعریف مالیات حقوق ـ انواع درآمد حقوق ـ مقررات 
ناظر بر اجرای تکالیف قانونی ـ جرایم مالیاتی ـ پیگیری جرایم مالیاتی چهارم

تعریف مالیات تکلیفی پرداختنی ـ ثبت های مالیات تکلیفی اول

حل تمرین و رفع اشکالخرداد دوم

ارزشیابی فصل پنج بر اساس شایستگی سوم




