
 به نام خدا

 حسابداری صنعتی کاردانش هایتحلیل فصل 

 :فصل اول 

مطالب ارائه شده در فصل اول جهت آشنایی مقدماتی با مفاهیم حسابداری صنعتی ) بهای تمام شده( می باشد با توضیحات الزم در 

مورد شاخه های حسابداری هنرجویان را با هدف حسابداری صنعتی و اهمیت حسابداری بهای تمام شده با به کار گیری سیستم ها 

د مدیریت را جهت برنامه ریزی و کنترل و ارزیابی نتایج عملیات یاری می کند آ شنا میسازد و شیوه های متداول مخصوص به خو

و با مثال ارائه شده در مورد  حساب تولید ) حساب کاالی در جریان ساخت و یا حساب کنترل کاالی در جریان ساخت( و هزینه 

تقیم , دستمزد مستقیم و هزینه های غیر مستقیم( به وضوح هایی که بهای تمام شده محصول را تشکیل می دهند ) مواد اولیه مس

نشان داده می شود که به ازای هر یک از هزینه هات ) عوامل  تولید (  در ساخت محصول به مصرف می رسند  حساب کنترل 

ی در س از ساخت و از این حساب خارج و به عبارت دیگر حساب کنترل کاالپکاالی در جریان ساخت بدهکار می شود و 

 جریان ساخت معادل بهای تمام شده کاالی ساخته شده بستانکار می شود .

 

 فصل دوم:

ضرورت طبقه بندی هزینه ها با نظر به اطالعات جمع آوری شده مربوط به هر طبقه از هزینه ها به مدیران امکان می دهد تا ماهیت 

 گیری نمایند .شناسایی کرده و نسبت به میزان مصرف آن هزینه تصمیم  هزینه را

طبقه بندی هزینه ها در رابطه با ارتباط با تغییر حجم تولید بسیار جزئی اشاره شده است  و تفکیک شناسایی هزینه های ثابت و متغیر 

متغیر در کل محصول اشاره نشده است بهتر است تغییرات مبلغ هزینه  چه تابث چه متغییر و چه نیمه متغیر در یک واحد نیمه  و 

 با رسم نمودار های مربوط به وضوح بیان شود . تولید

 

 فصل سوم:

و تهه کارت انبار و طریقه نگهداری  در  پایان دورهی کاالی هدف از  آ موزش این فصل , آموزش روش های ارزیابی موجود

 احدهای تولیدی دارد.انبار  که دارای اهمیت زیادی است  و تاثیر قابل مالحظه ای در وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات و

و کارت انبار ارائه مسائل در پایان فصل که به صورت تکراری و تعداد  دورهدر زمینه  روش های ارزیابی موجودی کاالی پایان 

 زیار ارائه گردیده که برای دانش آموزان تکراری و وقت گیر می باشد.



ائه شده  و مسئله ای در این رابطه در متن درس و در آخر در مورد مبحث کسر و اضافات انبار فقط به صورت تئوری مطالب ار

 فصل )مسائل( ارائه نشده و هدف آموزش از این بحث مشخص نیست .

 

 فصل چهارم:

با توجه به اینکه مطالب فصل چهارم برای شاخه کاردانش به صورت تکراری می باشد و چون این مطالب که به صورت خالصه و 

ای مربوط به هر مبحث ارائه شده است و فقط زمانی را که برای فصل های دیگر می شود اختصاص داد بدون در نظر گرفتن مثال ه

را تلف می کند و چون این مطالب در کتاب حسابداری حقوق دستمزد به طور کامل ارائه می  گردد اگر از کتاب حسابداری 

 ن بیشتری به بقیه فصل ها اختصاص داده می شود .صنعتی حذف گردد هیچ مشکلی  پیش نمی آید بلکه با حذف این فصل زما

 

 فصل پنجم :

در این فصل هزینه ها را به دو دسته  هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم طبقه بندی کرده و چگونگی محاسبات و سرشکن 

 ی متعددی از جمله : دوره مالی را به هنرجویان آموزش می دهد و به روش ها کردن و تسهیم این هزینه ها در پایان

                     قابل(تتسهیم ثانویه به روش دو طرفه ) م-3تسهیم ثانویه به روش یکطرفه        -2        تسهیم ثانویه به روش مستقیم    -1

نشده به نظر ولی فقط روش یک طرفه را همراه با مسائل در آخر فصل گنجانده است و مطالبی که مسائل برای آنها در نظر گرفته 

 من باید از متن کتاب حذف شود .

 

 فصل ششم :

یکی از مهمترین بخش های حسابداری صنعتی که از وظایف اصلی این شاخه از حسابداری هم به شمار  می آید  محاسبه بهای 

 . تمام شده محصوالت ساخته شده موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره و قیمت تمام شده ضایعات می باشد

این سیستم در کارخانه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که محصوالت تولید شده آنها باهم تفاوت داشته باشند و محصوالت 

 مشابه به هم تفاوت خواهند داشت .

نکته قابل توجه در این فصل ثبت سند روزنامه هزینه های واقعی و چیزی که در ذیل ارائه شده مشخص نیست سند حسابداری 

 ت یا ثبت روزنامه .اس

 اگر منظور سند حسابداری است پس در باالی آن نوشته شده معین کل جزء بذهکار و بستانکار 



 اگر منظور ثبت دفتر روزنامه است چرا معین دارد؟

 اگر منظور دفتر معین است چرا بدهکار و بستانکار و باقی مانده ندارد ؟

ین و سند حسابداری است و فهم آن برای کسی که تازه با مفهوم سربار آشنا می شود و در واقع این مخلوطی از دفتر کل , دفتر مع

 سخت خواهد بود .

 

 فصل هفتم:

هزینه یابی مرحله ای که به هزینه یابی مراحل عمل یا هزینه یابی واحدی هم معروف است و در کارخانه هایی کاربرد دارد که 

 محصوالت مشابه تولید می کنند .

اینکه مطالب فصل هفتم تا تهیه گزارش معادل  آحاد و گزارش هزینه تولید و تهیه گزارش معادل آحاد  تکمیل شده در  با توجه به 

سطح دانش آموزان شاخه کاردانش می باشد و اما ادامه فصل مطالب مربوط به ارزش ضایعات ،ضایعات عادی و غیر عادی و 

سورن آبنوس در سطح دانشجوی کاردانی و کارشناسی می باشد که در این  2و1حسابداری مربوط به ضایعات که از کتاب صنعتی 

 باید در این مورد تجدید نظر گردد.انش آموزان می باشد و دفصل گنجانده شده غیر قابل درک و تفهیم برای این گونه 

 

 سرگروه رشته حسابداری شهرستان نقده –نعمتی                                                                   

 گروه آموزشی استان آذربایجان غربی                                                                         


