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گیری از بهترین نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطالعات ،   شرکت داده پرداز تصمیم ساز با بیش از یک دهه تجربه با بهره

تا با استفاده از    حسابداری ، اقتصاد و با تلفیقی از دانش و تجربه، سازمانی پویا و دانش محور را بنیان نهادهمدیریت ، صنایع ، آمار،  

 . راه یاری می رساند های ایرانی را در این، سازمان (ERP) ریزی منابع سازمانبرترین راهکار برنامه

  "سوق دادن فعالیتها و تصمیم گیریهای لحظه ای و بعضاو    بزرگ و متوسط    سازمانهایدر  چرخش سریع و صحیح اطالعات

مبتنی بر استانداردهای متداول و پذیرفته شده ، یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان    سفارشی  سلیقه ای به سمت سیستمهای

توان در   بایستی مبادله شوند به حدی است که نمی  شرکت های بزرگ که در  دامنه اطالعات و داده هائی  "به حساب می آید. اصوال

جهت اتخاذ تصمیمات   شرکت هااین شرکت به    د. لذا پیشنهاغیاب یک سیستم اطالعاتی یکپارچه به صحت آن اطمینان داشت  

سازمانی هوش  و  بهنگام  گزارشگری  ایجاد  و  ا  ،مناسب  نرم  عنوان ایجاد  تحت  سازمانی  معماری  بر  مبتنی  یکپارچه  های  فزار 

customized ERP with workflow modules     . می باشد 

نرم افزار این شرکت کامال بومی و به دست متخصصان کشور عزیزمان ایران اسالمی ، طراحی ، تولید و در ارگان های مختلف 

 در حال پیاده سازی می باشد .  در قالب دو مدل دولتی و خصوصی   خصوصی  شرکت های  دولتی و 

می  شبیه به سرنشینان کشتی  ،  ها و ارتباطات آنها با هم  بدون داشتن چارچوبی سیستماتیک برای درک فعالیت  یک سازمان 

نقشه  ماند  و  نما  قطب  بدون  باشد  تالش  در  کشتی  ناخدای  و  باشند  شده  گرفتار  سهمگین  طوفان  در  اه ر  ،که 

 . کندپیداخطرناکهایصخره میاناز راخود 

مدیران ،  هستند    غوطه ورهای مختلف در دریایی از اطالعات گسسته و جدا از هم  ها و مهارتکه کارکنان با تخصص  شرکتی  در  

نمایند  را مدیریت  کارهای خود  و  باید کسب  د   ؟شرکت چگونه  از کارکنان وظیفه مشخص  برای هر یک  بگیرند اگر  نظر    ،ر 

آیا می توان تغییرات پرشتاب امروز را در آشیانه های فکری رایج   ؟برقرار می گردد  چگونه  هماهنگی و جریان مناسب اطالعات

می پردازیم بحرانها و تحوالت پشت سرهم و     سازمانی وقتی به تفکر درباره آینده هر  ؟   پرورش داد  (سیستم وظیفه ای)گذشته  

آمیزند و در کسب و کارها تنش ایجاد  با هم برخورد میکنند و در هم می  ، آورندمی  هجومبر کسب و کارها    ،  گاهی نیز همزمان

تنشی    کنند انگار هیچنحوه برخورد مدیران در چنین شرایطی متفاوت است. برخی از مدیران نوعی سکوت پیشه می.  می کنند

خود را در بی حرکتی کامل نگه می دارند. برخی دیگر از مدیران   سازمان این مدیران    . فتاده استنیبه وجود نیامده و هیچ اتفاقی  

ی  بتنبتوانند سیستم مدیریت م  مدیران   اگر  . خود می نمایند سازماندر  کارسعی در ایجاد نظم نوین از جریان اطالعات و جریان 

  .بینی کسب و کار خود در آینده خواهند داشتی پیاده سازی و اجرا نمایند دلیل بسیار خوبی برای خوش بر فرایند را به خوب

سال اول کمی    ( درBPMS) پیاده سازی و اجرای اولیه سیستم مدیریت مبتنی بر فرایند ها  ، اگر چنین باشد که طراحی  حتی  

با کمک متخصصین داخلی اقدام به ایجاد سیستم های      داده پرداز تصمیم سازدر همین راستا شرکت  سخت و دشوار باشد.

لذا انواع خدمات این شرکت     یکپارچه مبتنی بر اجرای مکانیزه فرآیند ها بر اساس نتایج پروژه معماری سازمانی کرده است .

 برای سازمان های عمومی و دولتی به شرح زیر می باشد :  

 )طراحی نقشه ایجاد سیستم های یکپارچه (  و معماری سازمانی تطبیقی  استقرار پروژه معماری سازمانی  ❑

 . و بهبود آنها    (BPMN2)با استاندارد مستند سازی فرآیند های کسب و کار  ❑
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( مبتنی بر جریان فرآیند های مستند شده  Customized ERPایجاد سیستم های یکپارچه سفارشی سازی شده  ) ❑

سیستم تعمیرات و نگهداری ، سیستم های زیر ساختی ،  ی عملیاتی سازمان ، انبار ، اموال ، سیستم ها استاندارد ) مانند :

 ، سیستم مدیریت پروژه ، سیستم های مالی)حسابداری بخش عمومی ( ، و.....(  BPMSسیستم های 

 . بر مبنای عملکرد  بر مبنای فعالیت و سیستم بودجه بندی  استقرار سیستم فراسوی هزینه یابی ❑

و سایر تکنیک های الزم برای ایجاد گزارشگری بهنگام از قبیل استفاده از ابزار موبایل ، رایانش   سازمانی  قرار هوش است ❑

 ابری و.... 

 استفاده کرد ؟ ERP از سیستم های چه موقع باید

 عدم دید جامع نسبت به حوزه های فرآیندی جزیره ای سازمان         •

 جدید و یا رشد کسب و کار سابقچالشهای کسب کسب و کار          •

 تغییرات سریع در محصول و مشتریان         •

 گسترش و جغرافیای جهانی         •

 رشد سریع کسب و کار          •

 سیستم های جزیره ای بدون پشتیبانی          •

وقتی که ارتباطات یک شرکت یا سازمان ضعیف باشد منجر به عواقبی از قبیل از دست رفتن فرصتهای طالیی ، مشتریان سردرگم  

و ناامید، جستجوهای کورکورانه میشود . ولی برای دوری از این عارضه هاو شکست در کار و انجام یک کسب و کار موفق، مناسب  

ت، دسترسی داشته باشیم . شرکت هایی وجود دارند که به علت عدم برقراری ارتباطات است که به یک سیستم متمرکز اطالعا

ر در سال به همین علت  دال میلیون   62.4 میانگین طور به بزرگ  های  شرکت مناسب، با ریسک و ضررهای مالی مواجه می شوند. 

از دست می دهند. عالوه بر این، وقتی که   دالر در سال 420،000از دست می دهندو همچنین کسب و کارهای کوچک، به میزان 

    .بدهند  دست از را خود وری بهره دقیقه 40 روز  هر کارمندان   از کارکنان آن شرکتها به هدر رفته و موجب شده

  بازدهی رسانندو  می حداکثر به را خود  تالش و وظیفه  و  نقش  دارند،  ERPسازمان هایی که یک راه حل یکپارچه از طریق   

 .  بینند می را بهترش نتیجه  و

 

 : موحب بدست آوردن موفقیتهای ذیل برای سازمانها میشود ERP پیاده سازی

 %14     کاهش هزینه های اداری

 %13   کاهش هزینه های اجرایی

 %17    افزایش انعطاف پذیری و انطباق با برنامه ها 

 %18  کاهش مدت زمان پروسه انجام کار )از شروع خدمات تا پرداخت صورتحساب (

 %33  بهبود بازدهی )افزایش درآمد( 
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 زیر می باشدرت  ویژگی های سیستم یکپارچه تصمیم ساز به صو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERP

انعطاف 
باال

انطباق با 
سازمان

یپشتیبان
از چند 
شرکتی

فرایندی

چند زبانه

تحت 
وب 



 

 Page 5 of 39 شرکت داده پرداز تصمیم ساز 

 

  

 
 

     04133866646      تلفن                5 طبقه  1  پالک-شفا خیابان - توحید خیابان اول -یاغچیان شهرک -تبریز   آدرس:
info@Dptsco.ir : Email 

www.Dptsco.ir :    Web 

اجرای مکانیزه فرآیند ها را به عنوان مدل مفهومی سیستم های یکپارچه با رویکرد  به طور نمونهزیر شکل 

 ماری سازمانی به صورت زیر نشان می دهد  یکی یکی از خروجی های پروژه مع
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 صفحه اصلی نرم افزار های یکپارچه 
 

 

 

 

نرم افزاری طراحی و استقرار گردید که این  ماژولهای اولین فاز ایجاد بستر  و زیر ساخت  در معماری سیستم های اطالعاتی 

 زیر ساخت شامل ماژولهای زیر می باشد . 
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 :   گروه سیستم های پایه  و بستر یکپارچه

 

  مدیریت امنیت و  کاربران  ▪

 مدیریت فرایند ها  ▪

 کارتابل مدیریت ارتباطات و  ▪

 سیستم کدینگ جامع  ▪

 آنالین  و متصل به ماژولهای عملیاتی در کل معماری سیستم های اطالعاتی     Web GISزیر ساخت      ▪
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 ماژول مدیریت فرایند ها 
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 مدیریت امنیت و  کاربران  
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 ارتباطات و کارتابل  ت یری مد
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 در کل معماری سیستم های اطالعاتی متصل به ماژولهای عملیاتیآنالین  و    Web GISزیر ساخت   
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 گروه سیستم های مالی  : 

 
 و عمومی )حسابداری تعهدی(   دفترداری و حسابداری جاری ▪

 انبار ▪

 انبار  حسابداری ▪

 اموال و تجهیزات (  –  هاییاموال و دارا تیریمد - امالک و مستغالت)  حسابداری اموال ▪

 حسابداری طرح  ▪

 حسابداری تاسیسات ▪

 خزانه داری  ▪

 قراردادها ▪

 ضمانت نامه و سپرده ها  ▪

 تنخواه گردان   ▪

 قوق و دستمزدح  ▪

 بهای تمام شده بر مبنای فعالیت   ▪

 )بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(  کنترل بودجه و اعتبارات )طرح وجاری (  ▪

 گزارشات به تفکیک ماژولها ی فوق  ▪

 KPIگزارشات  و داشبورد شاخصهای کلیدی عملکرد فرایند های ماژولهای فوق ) ▪
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 فرآیند های سازمانی  بودجه ریزی بر مبنای   – (ABC)  بهای تمام شده بر مبنای فعالیت     –حسابداری  
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شرکت    های  رویکرد فرآیندی و مبتنی بر برنامه اب یزیبودجه ر  

میزان چابکی ها و باال بردن    نهیبهنگام هز  تیریمدیران در جهت مد  یدر تصمیم گیرها   حیبه اطالعات به هنگام و صح  یدسترس

وجود   لیمیدهد. متاسفانه بدل، اهمیت زیادی دارد. گزارشگری به هنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری ساالنه ارائه سازمان

  طیسازمان ها در جهت انطباق با شرا رانیشده است و مد ی( منقضی، دوره ا  ی)مدل سنتیرمدل گزارشگ ن یا ی اقتصاد یبحران ها

  (EA)ی سازمان  یمعمار  یریموضوع ، بکارگ  نیها دارند. با توجه به اهمیت ا  ت یها و فعال  ند یبه اطالعات بروز از فرآ  از یجامعه ن  یاقتصاد

سازمان    یاساس  یها  ازیاز ن   (BPMN)کسب و کار  یها  ندیفرآ  یو مستند ساز  (EAI)سازمان  ینرم افزار  یها  ستمیس  یکپارچگیو  

منابع    یزیازبرنامه ر  ی مختلف با منابع مصرف  ی واحدها  ی هاتیها و فعال  ندیاطالعات فرآ  انیجر  نیارتباط ب  یبرقرار  یباشد . برا  ی ها م

  . شود یاستفاده م   ندهایفرآ انیبر جر یمبتن(ERP) یسازمان

 ستمیو استقرار س  نهیهز  تیریمد  ، یسازمان  ی ندهایکنترل فرآ  یابزارها  نیو موثرتر  نیتر  یاز ضرور  یکیتمام شده به عنوان    یبها

  یها ستمیس یها ی دگیچیپ  ،ینرم افزار یها ستمیاطالعات و س یباشد. امروزه با توسعه تکنولوژ یم فرآیند  یبر مبنا یزیبودجه ر

و خودکار    زهیمکان  یها  ستمیکرده است و سازمان ها به سمت استقرار س  دایکاهش پ   تیفعال  یبر مبنا  یابی  نهیهز  لیاز قب  ی ابی  نهیهز

 ستم یس  ن یا  یبه مفهوم واقع  می وانستهست که چرا ما نت  نیا  شرکت های تولیدی و بازرگانی در حوزه    یحرکت کرده اند . سوال اساس

در    یساز  ادهیچرا قابل پ   تیبر فعال  یتمام شده خصوصا مبتن  یبها   یها  ستمی. مشکل کار از کجاست ؟ س  میینما  یساز  ادهیها را پ 

ایرانی ا  ییباشد؟.چرا سازمان ها  ی من  در شرکت های  پ   ستمیس  نیکه  از مزا  یساز  اده یرا  مانند    ستمیس  نیا  یایکردند نتوانستند 

 .     ندیها استفاده نما نهیهز تیریمد ای ها و  تیفعال تیریمد

 در نتیجه موانع اساسی استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:

و ورود اطالعات به صورت دستی و غیر    فرآیندی  ( مناسب جهت استقرار بودجه ریزی  Inputنبوده داده های ورودی) -1

 واقعی  

   فرآیندی عملیاتی و مالی جهت استقرار بهای تمام شده و بودجه ریزی  نبود سیستم های زیر ساختی و  -2

 نبود برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر مطالعات آینده پژوهی و طراحی فرآیند ها بر آن اساس  -3

 1نبود معماری سازمانی و تفکر سیستم های یکپارچه سفارشی سازی شده مبتنی بر فرآیند ها   -4

 

 

 
1 - customized ERP with workflow modules  
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شرکت داده پرداز تصمیم ساز با ارائه راهکار های سیستم یکپارچه 

توانسته است این مشکل را حل نماید و زمینه را برای استقرار سیستم 

 فراهم نماید. فرآیندی و هزینه یابی فرآیندی بودجه ریزی 
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 : ی انسان سرمایه های تیریجامع مد گروه سیستم های 

 جذب و استخدامسیستم  ▪

   ی سازمان التیتشکسیستم   ▪

 پرونده(  -حکم   –)ابالغیه  یپرسنلسیستم  ▪

 اب یحضور و غ سیستم  ▪

 حقوق و دستمزدسیستم  ▪

 ی نظرسنجسیستم  ▪

 پرسنل  آموزشسیستم  ▪

 سیستم  مدیریت جلسات  ▪

 عملکرد کارکنان  یابیارز  سیستم ▪

 التیوام و تسه سیستم ▪

 مهمانسرا مهمان و تردد  مدیریت  سیستم ▪

 سفرسیستم مدیریت  ▪

 مکمل مهیبسیستم   ▪

 یبازنشستگ  سیستم ▪

 ا یمزا تیریمدسیستم   ▪

   خدمات خودروسیستم  مدیریت  ▪

 ی فوقگزارشات به تفکیک ماژولها ▪

 ( KPIگزارشات  و داشبورد شاخصهای کلیدی عملکرد فرایند های ماژولهای فوق ) ▪
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 یانسان سرمایه های تیریجامع مدگروه سیستم های 
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 عملیات و پشتیبانی تیریجامع مدگروه سیستم های 

 مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات  ▪

 PMBOOK  هژمدیریت پرو ▪

 مدیریت سفارشات امانی  ▪

 خرید و تدارک  –مزایده  –مناقصه  ▪

 مهندسی محصول ▪

 برنامه ریزی تولید  ▪

 مهندسی تولید ▪

 تولید و کنترل تولید ▪

 کنترل کیفیت ▪

 بازاریابی فروش  ▪

 سیستم های  الزم  . . . سایر  ▪
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 و پشتیبانی حوزه عملیاتی

 

 

 

 

 سیستم های عملیاتی 
 

 

 

 

 

محصول  مدیریت  
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 مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات 
 

 

 مدیریت کیفیت 
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 (BI) سازمانی  حوزه مدیریتی و هوش
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 وب  های تحت افزار نرم در رفته کار به نویسی برنامه های تکنولوژی     :   افزارها نرم  فنی  مشخصات

   :     C#  ,  .NET Core  نویسی  برنامه   های  زبان •

 MY یا  و  Oracle  با ارائه قابل شما درخواست صورت در افزار نرم داده  پایگاه) MS SQL Server 2017   داده پایگاه  •

SQL باشد می  نیز ). . 

• (SSO) on-ignSSingle  :  ها  ن برای انجام امور در سایت با دهبخشی از احراز هویت ویندوز است که در آن کاربرا

 .شوندمواجه نمی  loginیا ورود  صفحه

• Security Authentication  :  Token Based Authentication 

• : Cross Platform   کلیه سرور ها با  سیستم عامل های  مختلف    قابلیت اجرا بر روی(Windows ,  Linux 

,Unix … ) 

 :    BPMS  Built-in     )کارتابل(و    (Work Flow) گردش کارموتور   •

 کار های تاخیر دار خارج از استاندارد و پیگیری  با قابلیت پیگیری و گزارش گیری              

    : چند الیه   MVC Core: معماری   •

 این براساس افزارهانرم تولید مزایایاز    Service Oriented  (Micro Service)ازی شده با تکنیک  سپیاده 

 :نمود اشاره ذیل موارد به توانمی معماری

 الیه  هر  هایوفایل اجزا به جدابودن باتوجه افزارهانرم ترآسان توسعه و بروزرسانی .1

  فراهم متعدد  سرورهای روی رابر سیستم توزیع امکان ( که  Scalability) افزارنرم بودن پذیرگسترش  .2

 سازد می

 آنها توسعه  و نگهداری برای هزینه کاهش  و  کدها کیفیت افزایش نتیجه در و  ها برنامه سورس خوانایی افزایش .3

 دیگر مرتبط هایبخش در تاثیر حداقل  با مختلف هایالیه در تغییرات اعمال .4

 مختلف های الیه در متخصص  نیروهای بکارگیری امکان .5

 امکان تبادل اطالعات بین سیستم های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی.  .6

 )امکان افزودن گزارشات نا محدود به درخواست کاربر(  به همراه گزارش ساز Stimulsoft : گزارشات •

 .امکان توسعه نرم افزار بنا به درخواست کاربر و ایجاد زیر سیستم های متنوع وجود دارد : امکان توسعه نرم افزار •

 از طریق ارتباطات متداول مانند  امکان ارتباط با انواع سیستم ها  : امکان یکپارچه سازی با دیگر سیستم های سازمان •

Web Server   وجود دارد. 

نیازهای آتی و تغییرات  رفع بمنظور افزار نرم در توسعه و تغییرات امکان ، مشتریان درخواست به بنا  بروزرسانی :  و  توسعه •

 . داشت خواهد وجود سازمانی 

• Responsive Design    : ها سیستم سایر و  تبلت ، همراه تلفن در افزار نرم از استفاده امکان . 
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 ) (exportافزارها   نرم سایر به دادن خروجی و)  import     (افزارها نرم سایر از گرفتن وردی امکان •

  توسط شده  اعمال تغییرات ردگیری و نامحدود  صورت به عضو کاربران و کاربری های گروه تعریف : سطوح دسترسی •

 . (LOG)  سیستم در کاربران

 .   به درخواست کاربر ع ظاهر مختلفانوامکان ارائه نرم افزار با : ا امکان بومی سازی ظاهر نرم افزار •

 .و قابلیت طراحی داشبورد های مورد نیاز به درخواست کاربرکلیه  حوزه ها دارای انواع داشبورد های مدیریتی  : داشبورد •

در حال حاضر زبان های فارسی و انگلیسی در نرم افزار به صورت همزمان ارائه شده است در عین حال امکان افزودن    :زبان •

 ..(… و آلمانی زبان دلخواه کاربر نیز وجود دارد ) مانند ترکی ، 

م افزار به امکان ویرایش عناوین موجود در نر Data Dictionary به دلیل استفاده از : اصالح عناوین و برچسب ها •

 .عناوین دلخواه کاربر وجود دارد

 و (Security By Field) دارای امنیت بر مبنای فرم و فیلد :امنیت •

 و   (Security By Data) امنیت براساس اطالعات 

 (User Log & Audit Trail) سیستم ردگیری تغییرات کاربری

 کاربر  میلیون 2عدم افت سرعت با بیش از    :کاربری همزمان •

 شبانه روزی    Onlineدارای تیم فنی مجرب  جهت پشتیبانی   •
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 خالصه رزومه  شرکت

  جانیمس آذربا بدنیمول یمعدن یشرکت صنعتدر  تیفعال یبر مبنا یابیبهاء یفراسو ستمیاستقرار س

 ( اهر دراتهیامور کارخانه و معدن کارخانه آهک ه)
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 در مجموعه ارزش آفرینان کردستان شامل   BABCاستقرار سیستم 

 کارخانه قند کردستان  ▪

 کارخانه قند فردوس ▪

 قند ورامین  ▪

 شرکت مژده  ▪

 چای تینو   ▪
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همکاری در استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد  

 اسالمی کشور 

 واحد تبریز   ▪

 واحد ایالم ▪

 واحد سردرود  ▪

 واحد عجب شیر   ▪

 واحد سراب   ▪

 

 

 همکاری در استقرار سیستم حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری کالن شهر تبریز و مناطق ده گانه آن 

 1شهرداری منطقه  ▪

 2شهرداری منطقه  ▪

 3شهرداری منطقه  ▪

 و.............  4شهرداری منطقه ▪
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مشاوره در استقرار بهایابی برمبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه فنی و حرفه ای  کل  

 دانشکده( از جمله :  167کشور)

 سازمان مرکزی دانشگاه فني و حرفه ای  ▪

 تبریز   1دانشكده فني  ▪

 دانشكده شریعتي تهران  ▪

 دانشكده شهید منتظری مشهد   ▪

 دانشكده کشاورزی مراغه  ▪

 دانشكده مهاجر اطفهان و ........    ▪
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و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم های    (BABCاستقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت )

 درشرکت برق منطقه ای آذربایجان  یکپارچه 
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 توزیع برق تبریز   (درشرکت BABCفراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت )استقرار سیستم 
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 مشاور پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت هزینه در شرکت گاز استان اذربایجان شرقی 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Page 34 of 39 شرکت داده پرداز تصمیم ساز 

 

  

 
 

     04133866646      تلفن                5 طبقه  1  پالک-شفا خیابان - توحید خیابان اول -یاغچیان شهرک -تبریز   آدرس:
info@Dptsco.ir : Email 

www.Dptsco.ir :    Web 

ماه)در  18استان کرمان به مدت  واحد از دستگاههای دولتی  13همکاری در  پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در  

 ( 85سال 

 سازمان مسكن و شهرسازی  ▪

 سازمان جهاد کشاورزی کرمان و جیرفت  ▪

 سازمان بازرگاني  ▪

 بنیاد شهید و امور ایثارگران ▪

 اداره هوا شناسي  ▪

 اداره گمرك  ▪

 اداره تعاون  ▪

 محیط زیست ▪

 دامپزشكي   ▪

 سازمان صنایع و معادن  ▪

 اداره کل راه و ترابری  ،و .....  ▪
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 سال   1همکاری در  پیاده سازی سیستم هزینه یابی و مدیریت هزینه در شرکت مخابرات استان کرمان به مدت 

 
 

 

 همکاری  و مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی در شهرداری قزوین

 

 

 توزیع برق شمال غرب استان کرمان همکاری در زمینه پیاده سازی سیستم هزینه یابی محصوالت و خدمات شرکت 
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 94در شهریور   دبیر علمی اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
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 همکاری در پروژه های تحقیقاتی: 

   ، ملت  بانک در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

 ( خواهران)تبریز  سما دانشكده در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

 ، اجتماعي تامین حسابرسي موسسه در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

 اقتصاد،  مهر بانک در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

 میانه  فوالد شرکت در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

 تبریز در  نسب عالي  بیمارستان  در عملكرد  مبنای  بر ریزی بودجه و  شده  تمام بهای استقرار ▪

 ( قلب  جراحي)

 ( دیالیز بخش)  تبریز بهمن 29 بیمارستان در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

  امیرنیا خودرو  قطعات شرکت در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

  ماهي  پرورش  صنعت در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

 (   انرزی های حامل)  تبریز نفت پاالیش شرکت در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

  قند تولید های شرکت  در (TDABC) گرا زمان فعالیت  مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪

 تبریز در ابگرمكن تولید کارخانه در (ABC) فعالیت مبنای بر  شده  تمام بهای استقرار ▪
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 برگزاری دوره ها 

 برگزار کننده  تاریخ برگزاری  عنوان کارگاه / دوره  ردیف 

1 
برگزاری کارگاهای کاربردی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در  

 استان اذربایجان شرقی   -همایش توسعه استان ایالم
 استانداری ایالم  1393

2 
برگزاری کارگاه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شرکت برق منطقه  

 ای زنجان    
 شرکت برق منطقه ای زنجان  1393

3 
برگزاری کارگاه  بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای  -

 دوره  5عملکرد در شرکت پاالیش نفت تبریز) 
 تبریز شرکت پاالیش نفت  1394- 1390

4 
برگزاری کارگاه حسابداری تعهدی و  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  

 دوه(   10در شهرداری تبریز ) 
 شهرداری کالن شهر تبریز  1392- 1387

 1391 برکزاری کارگاه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شرکت پست تبریز  5
مرکز آموزش استانداری آذربایجان  

 شرقی 

6 
بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در اداره ثبت  برگزاری کارگاه  

 اسناد و امالک تبریز 
1392 

  جان یآذربا  ی مرکز آموزش استاندار

 ی شرق

 اداره خدمات درمانی کرمان  1386 برگزاری دوره استاندارد های حسابداری اداره خدمات درمانی کرمان   7

8 

برگزاری کارگاه بودجه ریزی و بهایابی بر مبنای فعالیت برای کارکنان  

مالی و بودجه دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در واحد  

 مراغه  
 دانشگاه آزاد اسالمی  1394

9 
برگزاری کارگاه بودجه ریز بر مبنای عملکرد در سومین کنفرانس  

 حسابداری مدیریت در واحد علوم و تحقیقات تهران  
 انجمن حسابداری مدیریت  1394

 سازمان مدیریت صنعتی 1394 مدیریت هزینه در شرکت آب و فاضالب     10

 1394 سیستم اطالعاتی مدیریت و حسابداری   11
  جان یآذربا  ی مرکز آموزش استاندار

 ی شرق

 1397 (  BABCسیستم بهای تمام شده ) 12
اداره کل امور اقتصاد و دارایی  

 استان آ.ش

 اداره کل بهزیستی استان   1397 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سنجش عملکرد   13

 شرکت ملی مس ایران   1398 سیستم های مالی و بودجه با رویکرد سیستم های یکپارچه   14

 1398 ( BABCسیستم بهای تمام شده ) 15
- شرکت برق منطقه ای هرمزگان

 مرکز اموزش برق هرمزگان   

 سازمان برنامه و بودجه استان آ.ش   1398 کارگاه معماری سازمانی   16

17 

 فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 

 
1398 

شرکت توانیر و برق های منطقه  

 مرکز آموزش برق مهر شهر    -ای
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 برگزار کننده  تاریخ برگزاری  عنوان کارگاه / دوره  ردیف 

18 
فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت فرودگاهها و ناوبری  

 هوایی 
 آ.ش –مرکز آموزش استانداری  1399

 شرکت برق منطقه ای سیستان   1399 فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  19

 1399 اصول تنظیم بودجه در شرکت های زیر مجموعه توانیر   18
شرکت های توزیع و برق منطقه ای  

 مرکز آموزش برق تهران   –کشور 

 1399 اصول و فنون برنامه ریزی با رویکرد مالی  19
اداره کل   –جهاد دانشگاهی تبریز 

 میراث و صنایع دستی و ..  

 

 

 

 

   


