« دوره حسـابداری مدیـریت »
هذت آهَصش  60 :سٍص



فصل اول  :روشهاي نوين هديريت
حسابداري



سفتي ساُ صذ سبلِ دس يل ضت
هقبيسِ اي ثيي حسبثذاسي هذيشيت ٍ هبلي
استبًذاسد ّبي حسبثذاسي هذيشيت
ٍظبيف هذيشيت
هفَْم ّضيٌِ ّبي تَليذي ٍ هذيشيت
حسبثذاسي
ّضيٌِ ّبي هحصَل دسهقبثل ّضيٌِ ّبي
پشيَد هبلي
صَست حسبة ثْبي توبم مبال ٍحسبة
سَدٍ صيبى
صَست حسبة تشاصًبهِ



فصل دوم  :هسينه يابي برهبناي فعاليت



هقذهِ
سيستن ّضيٌِ يبثي سٌتي
ّضيٌِ يبثي ثشاسبس فعبليت (سٍش) ABC
چِ هَقع اص سٍش  ABCاستفبدُ مٌين؟



فصل سوم  :تجسيه و تحليل نقطة



















ّ ضيٌِ ّبي ثبثت
ّ ضيٌِ ّبي هتغيش
 آًبليض سشثسشي
 تصوين گيشي ثش اسبس ًقطِ سشثسشي
 فصل چهارم  :برناهه ريسي خطي
 هقذهِ
 هثبل اٍل
 هذلسبصي
 حل ثِ فشٍش تشسيوي
 فشٍش هَاد ٍ يب تَليذ؟
 حل هسبئل ثشًبهِ سيضي خطي ثِ مول ًشم افضاس
 فصل پنجن  :كنترل و ارزشيابي هوجودي
 هقذهِ
ّ ضيٌِ ّبي مٌتشل هَجَدي
 طجقِ ثٌذي اقالم هَجَدي
 استفبدُ اص رخيشُ احتيبطي
 مٌتشل هَجَدي ثب دس ًظش گشفتي ّضيٌِ موجَد
 سيستن تَليذ ثِ هَقع
 سٍش ّبي اسصيبثي هَجَدي مبال ٍ هَاد

سربسري

 فصل ششن  :هفاهين اساسي بودجه بندي

هقذهِ
ثخص ّبي هختلف ّضيٌِ ثْبي توبم ضذُ

 هقذهِ
 اصَل ثَدجِ سيضي
 اثشات اًگيضضي ثَدجِ

 تْيِ ثَدجِ عوليبتي
 تعييي ثَدجِ هبلي
 فصل هفتن  :كنترل بودجه
 پيطگيشي اص ضَك النتشيني
 هفَْم مٌتشل ثَدجِ
 گضاسش ثَدجِ ّبي ايستب
 ثَدجِ ثب اًعطبف
 هفَْم حسبثذاسي هسئَليت
 فصل هشتن  :آناليس تجويعي

 پزيشش يل پيطٌْبد تحت يل ًشخ هطخص
 ثخشين يب ثسبصين
 فشٍش دس ضشايط هتفبٍت
ً گْذاسي ٍ يب تعَيض تجْيضات
 حزف يل ثخص غيش سَدُ
 فصل نهن :ارزيابي عولكرد به روش استاندارد
 هقذهِ
ّ ضيٌِ ّبي استبًذاسد
اًحشاف اص استبًذاسدّب

 فشآيٌذ تصوين گيشي هذيشيتي
 سٍ ش آًبليض تجويعي
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