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عضو هیئت علمی دانشگاه

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تبریز

 رئیس شورای اداری و مالی دانشگاه آزاد استان

 رئیس هیات مدیره شرکت داده پرداز تصمیم ساز

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
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سرفصل مطالب 

کلیات حسابداری مدیریت -1•

(Costing systems)سیستم های بها یابی -2•

(......ونرمال –استاندارد -جذبی –بهایابی واقعی ) های بهایابی سنتی  سیستم : 2-1•
سیستم های بهایابی نوین : 2-2•
(  ABC( )Activity based costing)بهایابی بر مبنای فعالیت 2-2-1•
( TDABC)بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا 2-2-2•
( TC)بهایابی هدف 2-2-3•
( QC)بهایابی کیفیت 2-2-4•
(   PFABC)بهایابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر عملکرد2-2-5•
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تولید به هنگام و بهایابی گسسته 2-2-6
تولید ناب و حسابداری ناب و بهایابی جریان ارزش 2-2-7
تولید چابک و فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و گزارشگری بهنگام2-2-8
سیستم های مدیریت هزینه 2-3
(مدیریت فرآیند و مدیریت محصول -مدیریت منابع)مدل جامع مدیریت هزینه 3-2-1
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سرفصل مطالب 



تکامل سیستم های تولید  و سیستم های بهایابی 

 بهایابی های سنتی –دستی تولید

 بهایابی بر مبنای فعالیت -انبوهتولید(ABC )

سیستم تولید به موقع(JIT)-- بهایابی گسسته و هدف وTDABC..

 ا به اندازه تولید ناب، از این رو ناب نامیده می شود که در مقایسه با تولید انبوه، هر چیز ر(نابتولید
بهایابی جریان ارزش -(حذف مودا و اتالف و تاکید بر زنجیره ارزش. مورد استفاده قرار می دهد

ی به تقاضای سیستم تولیدی با توانمندی های فوق العاده و در حالت ایده ال پاسخی آن)تولید چابک
-.(مشتری است

 فراسوی بهایابی و حسابداری مصرف منابع(RCA)
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.د یعنی محاسبه بهای تمام شده موضوعات بهایی که برای  سازمان دارای اهمیت می باشبهای تمام شده 

:روش های محاسبه بهای تمام شده 

 ها جمع آوری داد ه های آن از طریق فرم ها  و یا وب سرویس) بدون سیستم های یکپارچهبهای تمام شده

(.و محاسبه توسط سیستم نرم افزاری

 بهای تمام شده خودکار  با رویکرد سیستم های یکپارچه.



عالیتمعایب و مشکالت  سیستم بهایابی بر مبنای ف
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.دهدنمیوششپرابازارهاضعفوضعیفطراحیپایین،کیفیتبهمربوطمشکالتفعالیتمبنایبربهایابی-1
.داردسازمانیفرهنگومدیریتتفکرایجادبهنیازفعالیتمبنایبربهایابیسیستماجرای-2
.شودروبرونانکارکپذیرشعدمبافعالیتمبنایبربهایابیسیستمایجاداستممکنسازمانی،تغییرهرهمانند-3
بربهایابیزیرا.استسنتییبهایابسیستمبهنسبتبیشتریاطالعاتآوریجمعنیازمندفعالیتمبنایبربهایابیسیستم-4

اندازهازسنتییابیینههزسیستمیکازبیشتربسیارهمچنینواستتریپیچیدهوبیشترجزئیاتدارایفعالیتمبنای
.شودمیاستفادهآماریهایگیری

سیستمتمامکاپالن،تهنوشبه.کندحلرااطالعاتموقعبهارائهمشکلاستنتوانستهفعالیتمبنایبربهایابیسیستم-5
حلرامشکلاینتهنتوانسهمفعالیتمبنایبریابیهزینه.دارندرااطالعاتنبودنموقعبهمشکلصنعتیحسابداریهای
.کند



طوربهفزودهاارزشفاقدوافزودهارزشدارایهایفعالیتومحصوالتبینتمایزفعالیتمبنایبربهایابیدر-6
ساختارمفروضاتبرفعالیتمبنایبربهایابی.شودنمیگرفتهنظردرمدیریتهایمحدودیتوشودمیانجاممطلق
عنوانبهفعالیتنایمببربهایابیتوانبرمحدودیتاین.گیردمینادیدهرامنابعمحدودیتواستمتکیهزینهنسبی
تئوریوفعالیتنایمببربهایابیادغامباتواندمیمشکالتاین.داردمنفیتاثیرمدیریتگیریتصمیمابزاریک

.شودحلهامحدودیت
هایرکتشدرنخست،.استمشکلدودارایخدماتیهایشرکتدرفعالیتمبنایبربهایابیکارگیریبه-7

قابلراحتیهبوهستندمتمایلخدماتکلبهمربوطهایهزینهسمتبهسربارهایهزینهازبزرگیبخشخدماتی،
العاتاطآوریجمعخدماتی،واحدهایدردوم،.نیستندشرکتتوسطشدهارائهگوناگونخدماتبهتخصیص
.دارندباطارتتکراریغیروانسانیکارهایبههافعالیتازبسیاریزیرا.استترسختهافعالیتبهمربوط

.باشدمیبرزمانوبرهزینهوگرانفعالیت،مبنایبربهایابیاجرایکهمعتخقدندبرخی-8
- Theory of Constraints
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عالیتمعایب و مشکالت  سیستم بهایابی بر مبنای ف



(TDABC)گرابهایابی بر مبنای فعالیت زمان 
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آنها . را معرفی کردند( بهایابی برمبنای فعالیت زمانگرا) ABCکاپالن و اندرسون نسل دوم 2004سال در
TDABC  را بدلیل اینکه در حین استفاده ازABC  معمولی با تعدادی از مشکالت عملی مواجه شده بودند، ارائه

:مراحل استقرار این سیستم به شرح زیر می باشد. دادند

شناسایی فعالیت های شرکت برای هر یک از مراکز هزینه-1
ارد مراکز تعیین زمان استاندارد برای انجام هر یک از فعالیت های شرکت و تعیین زمان استاند-2

هزینه
محاسبه نرخ هزینه ظرفیت برای مراکز هزینه-3
محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها از طریق نرخ هزینه ظرفیت-4
محاسبه انحراف زمان و میزان اتالف هزینه از بابت ظرفیت بالاستفاده-5



TDABCمدل 
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 2(: م    ست ر   سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت  ما  ر  ک  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هزینه دایره

 انبار

1 

 هزینه دایره 

 مدیریت

1 

 هزینه دایره

 استحصال

1 

 هزینه های شرکت

فعالیت های 

 استحصال
فعالیت های    

 انبار

فعالیت های 

 مدیریت

 محصو ت و  دمات



مثال 

کارروز22ماهدرمتوسططوربهکهداردوجودکارمندنفر6انباردایرهدرکنیدفرض:(مثا •
کهآنجاازولیباشدمیساعت8روزدرنفرهرکاریساعات.روز66معادلفصلدروکنندمی
فصلدروبودهساعت6.5فردکاریساعاتلذاکندمیناهارواستراحتصرفساعت1.5نفرهر

برآوردیهایهزینهاگربودخواهددقیقه154440نفر6برایونفرهربرایدقیقه25740معادل
باشدنظرموردفصلبرایریالمیلیون320انباردایره

ظرفیت• هزینه نرخ =
ریال 𝟑𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
دقیقه 𝟏𝟓𝟒.𝟒𝟒𝟎 = ریال 𝟐.𝟎𝟕𝟐
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فعالیت

(4(=)3)×نرخ هزینه ظرفیت(3(=)2)×(1)(2)(1)

جمع هزینه هاجمع زمانمقدارواحد زمان

ورود مواد اولیه به انبار

ثبت اقالم ورودی در دفتر انبار

استقرار مواد اولیه در جایگاه تعیین شده

خروج اقالم از انبار

ظرفیت استفاده شده

ظریفیت بالاستفاده

12

9

5

5/4

5،600

4،800

2،200

2،800

67،200

33،200

11،000

12،600

134،000

20،440

139،238،400

89،510،400

22،792،000

26،107،200

277،648،000

42،352،000

154،440320،000،000--جمع



(TDABC)با (ABC)ت تفاوت بین سیستم بهایابی بر مبنای فعالی
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زابسیاریچون.باشـدمـیبهامـوضـوعـاتبـرایهـزینـهمـحـرکنـخسـتـیـنزمـان،-1•
بهنندتوامیکههستندهاییظرفیتدارایامکاناتوتجهیزاتانسانی،نیروینظیرمنابع
.شوندسنجیدهزماناساسبرآسانی

•2-TDABCاجراییفرآیندازمرحلهاولینABCمرحلهاولین).کندمیحذفراسنتیABC
بهراهربخشهایهزینهکلTDABC.(استمتفاوتهایفعالیتبهایبرآوردوتعیین:شامل
لهمرحدراینفعالیتیهیچزمانگرا،روشدرزیرادهد؛نمیتخصیصمختلف،هایفعالیت
.استنشدهوتعیینتعریف



(TDABC)با (ABC)ت تفاوت بین سیستم بهایابی بر مبنای فعالی
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•3-TDABC هت فرآیند هزینه یابی را از طریق حذف نیاز به مصاحبه و بررسی کارکنان درج
رده تخصیص هزینه های فعالیت ها، قبل از هدایت آنها به سمت موضوعات هزینه را ساده تر ک

.است
همچنین ظرفیت استفاده نشده را براساس نرخ هزینه های  TDABCسنتی،  ABCبر الف -4•

رخ و سربار از پیش تعیین شده در ظرفیت عملی و انتخاب هزینه های عملی براساس این ن
.فعالیت های مورد استفاده، مشخص کرده است

•5-TDABC ابع می تواند پیچیدگی تولیدواقعی یا  دمات را تعدیل کند و انحرافات را در من
.مورداستفاده در معامالت مختلف را ثبت کند
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