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                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت
 (EDO)دانشکده پزشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (course planی طرح  دوره  ترم
 نیمسال تحصیلی  *.                                  اصول حسابداری  و حسابهای ملی سالمت       نام درس:*

 داشتارشد اقتصاد به  رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                             2       * تعداد واحد:

 علوم مدیریت و اقتصاد سالمت*.گروه آموزشی:                                                                              بهداشت           دانشکده: *

 دکتر بهرام نبی لون: مدرسینام 

 03342722400روزهای تماس با مسئول درس:                                      دکتر بهرام نبی لو     ل درس: مسئونام 

 nabahram@yahoo.comپست الکترونیک  03342722400تلفن:  پردیس نازلو دانشکده بهداشتآدرس دفتر: 

آشنایی دانشجویان با حسابداری گزارشهای مالی و اهمیت آنها برای ذینفان داخل و خارج سازمان و همچنین حساابهای  : هدف کلی درس

 ملی سالمت در کشور

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

با اصول و فنون حسابداری و نقش آن در نظام سالمت و همچنین اطالع از حسابهای ملی سالمت و اهمیت آنها در ارزیاابی مناابع   آشنایی 

 ارف آننظام سالمت و مص
 

 

 مجازی -حضوریشیوه تدریس: 

 دانشجویان ارائه توسط –بحثهای گروهی  –سنخنرانی 

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 در طول ترم و آزمون پایانی

 

 کسر نمره  –حضور در تمام جلسات  –مشارکت کامل و فعال در جلسات نمره برای  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 ارائه کالسی  –حضور در تمام جلسات  –مشارکت کامل و فعال در جلسات 

  ---* تاریخ امتحان میان ترم: 

 ......     تاریخ امتحان پایان ترم: 

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 

 

 

 یمنابع اصل

 

 

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
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 ..... یندی برنامه درسجدول زمان ب

  

آمادگی الزم مالحظات /  مدرس عنوان جلسه ردیف

 دانشجویان قبل از شروع کالس

   طرح درس و ارائه معارفه اول  .1

   اهمیت حسابداری و استفاده کنندگان گزارشهای مالی دوم  .2

   یحسابداري  ها هیو فرض، اصول  اديیم بنیمفاه سوم  .3

   ي معادله حسابدار چهارم  .4

   ثبت حساب و انواع حسابها پنجم   .5

   معین کل و دفاتر دفاتر  روزنامه، ششم  .6

   انتقال حسابها بین دفاتر هفتم  .7

   یه زیان و صورتحساب سرما و صورت سود هشتم  .8

   ترازنامه تراز آزمایشی نهم   .9

   ی حسابداریمبنا دهم  .11

   نظامهای سالمتارزیابی   یازدهم  .11

   ی حسابهای ملی سالمت و اهمیت آنهامعرف دوازدهم  .12

   ماهیت دسته بندی حسابهای ملی سالمت سیزدهم  .13

   جداول حسابهای ملی سالمت چهاردهم  .14

   جداول حسابهای ملی سالمت پانزدهم  .15

   جمع بندی مطالب ارائه شده ترم شانزدهم  .16

 


