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 :چکیده 

 یم توزیع و خدمات مشترکین، در نیروگاه ها، انتقال برق یشامل چهار بخش، بهای سوخت، تبدیل انرژبرق بهای تمام شده  

عث از طرف دیگر با و بهای تمام شده باالی برق ایران در مقایسه با قیمت جهانی در برق پایین فروش یمتق به توجه با. باشد

است که سرمایه گذاری در صنعت برق با مشکل اساسی مواجه گردد. همچنین عالقه سرمایه گذاران بخش خصوصی به  شده

 و بهبود فرآیندها و مکانیزهاصالح نیکهای مدیریت هزینه، است. لذا استفاده از تک شده کمرنگ ده بودن این صنعتخاطر زیان

حائز اهمیت میباشد. یکی از حوزه های ، در کنار سیاست های دولت برای تعیین نرخ قیمت فروش این صنعت کردن آنها در 

با  5(BABCازمدل فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت ) که در این تحقیق می باشدبخش انتقال  موثر در محاسبه بهای تمام شده 

قال بهای تمام شده انترویکرد سیستم های اطالعاتی یکپارچه جهت محاسبه بهای تمام شده استفاده شده است. در این سیستم 

تا  ،است اسبه شدهمحانتقال و فوق توزیع به همراه فرآیند ها و فعالیت ها  پستهای و خطوط تفکیکبرق به صورت میانگین و به 

مدیریت ظرفیت دارایی ها و و فعالیت ها و از طریق مدیریت زمان فرآیندهاشرکت منابع  برای مدیریت را از این طریق زمینه

 .تجهیزات فراهم آورد

 33/154 با برابر 1335آذربایجان در سال  ای منطقه برق شرکت میانگین بهای تمام شده انتقال ،به محاسبات انجام شده توجه با 

ی انتقال و فوق توزیع به همراه مسیر های مختلف خطوط و پست هاشده کلیه  بهای تمام .البته عالوه بر این ریال می باشد 

هم محاسبه شده است.در پایان پیشنهادات الزم برای استقرار  1333و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد برای سال  انتقال انرژی

 خروجی های پروژه معماری سازمانی و مستند سازی فرآیند های شرکت ارائه گردیده است .سیستم های یکپارچه بر اساس 
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 : مقدمه

جهت رسیدن به بهره وری و کارایی باال ، صنعت برق بایستی به صورت یک بنگاه اقتصادی به فعالیت ادامه دهد . حمایت های 

اگرچه در بسیاری از کشورها از برق به عنوان یک خدمت عمومی یاد  دولتی منجر به حیات اقتصادی این صنعت نخواهد شد .

می کنند ولی قطعًا منابع مالی داخلی صنعت بایستی به صورتی باشد که ادامه فعالیت ها را ممکن سازد . تنها ابزاری که می 

 ستفاده از رویکرد های کاهشو ا تواند متضمن کفایت منابع مالی باشد ، نظام قیمت گذاری صحیح و مبتنی بر مسائل علمی

 عنوان هب صنعت این. کرد نگاه  قتصادیا  کاالی  یک  بعنوان  برق  که به این منظور باید بهباشد هزینه و مدیریت فرآیند ها

 اداره اقتصادی هبنگا یک صورت به باید دارد، برعهده را مشترکان برای مطلوب کیفیت با و پایدار برق تأمین مسئولیت که صنعتی

ی کشور، داقتصا توسعه و رشد و اجتماعی رفاه در برق کنندهتعیین نقش و زیربنایی ماهیت دلیل به اگرچه دیدگاه این با. شود

سودآوری هدف اولیه تشکیل این صنعت نیست اما ادامه فعالیت آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی قطعًا در گرو کفایت درآمدها و 

 ت.اس و مدیریت هزینه منابع مالی

نقش صنعت برق در اعتال و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر هیچ کس پوشیده نبوده و این در حالیست که رشد 

و نبود سیستم های مدیریت هزینه و بهبود فرآیند   ها تعرفه  تعدیل  جهت در موانع و  مالی  منابع  محدودیت ، مصرف  سریع

 بر ورمذک عوامل. برد  نام  صنعت  این  فراروی  مشکالت از  بخشی  بعنوان توان می ها و توجه کمتر به سیستم های یکپارچه را

 .ستا نموده مواجه جدی  های چالش با را برق  صنعت و بوده گذار تاثیر مشترکین به مطلوب کیفیت با رسانی خدمت استمرار

طور شده و نرخ فروش برق و بههاست گریبانگیر صنعت برق ایران است، اختالف قیمت تمامکی از مشکالت خطیری که مدتی

هاست که این مساله الینحل باقی مانده و همچنان ضربات پیاپی خود را بر پیکر صنعت برق و فعاالن کلی اقتصاد برق است. سال

طور کلی نحوه تنظیم اقتصاد برق مبحثی چالشی و جدی شده و فروش و بهوضوع اقتصاد برق و قیمت تمامم .آوردآن وارد می

شده بیش از قیمت تکلیفی های تولید و عرضه برق تعادل نداشته و قیمت تماماست. براساس ادعای وزارت نیرو درآمدها و هزینه

رق در کشور و قیمت فروش پایین و تکلیفی آن هست . عالوه بر افزایش که این خود ناشی از بهای تمام شده باالی بفروش است. 

قیمت فروش برق ، کاهش بهای تمام شده و اصالح و بهبود فرآیند ها و میکانیزاسیون فرآیند ها هم می تواند به طور چشمگیر 

 باشد .   بر سودآوری و افزایش کیفیت وپایداری برق  درحوزه تولید و انتقال و توزیع تاثیر داشته

در واقع این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که شرکت برق منطقه ای آذربایجان عالوه بر افزایش قیمت تکلیفی برق 

توسط دولت )که با مقایسه از طریق شاخص برابری قدرت خرید ، تفاوت قیمت فروش با کشور های توسعه یافته خیلی زیاد نمی 

اندک هزینه های برق در سبد خانوار تا حدودی قابل افزایش هست ( از چه طریقی می تواند بهای  باشد .ولی با توجه به سهم 

( و PAM)3چگونه می تواند سیستم مدیریت فرآیند ها و اصالح آنها و حسابداری فرآیندی و تمام شده خود را کاهش دهد ؟ 

مفهوم واقعی با رویکرد سیستم های یکپارچه پیاده سازی  همچنین سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را به

 نماید ؟ 

کاهش و مدیریت بهای تمام شده در صنعت برق از طریق اصالح و بهبود فرآیند ها و مکانیزه کردن فرآیندها از طریق ایجاد 

می تواند عالوه  می باشد که یکی از گام های اساسی 7جریان فرآیند ها ماژول های مبتنی بر سیستم های یکپارچه سفارشی با 

منجر به کاهش و مدیریت هزینه در حوزه های ستادی و  ،بر استقرار سیستم بهای تمام شده و بودجه عملکردی به مفهوم واقعی

 (2114گردد )بروک و سونن برگ، ، پشتیبانی و عملیاتی 

 الزامات قانونی این تحقیق به شرح زیر می باشد:

                                                           
6 -process accounting model  

7 -customized ERP with workflow modules  
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قانون برنامه ششم توسعه به بهایابی  7بر اساس بند پ ماده سسات دولتی و شرکت های دولتی وزارتخانه ها و موالزام  -1

 و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 

 1337قانون بودجه سال  21آیین نامه اجرایی بند ج تبصره  و  1331 و1337بخشنامه بودجه  -2

سیاست های کالن   32مبنای عملکرد(  در بند تاکید بر تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی) بر  -3

برنامه پنجم توسعه کشور طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که نشان دهنده توانمندی این سیستم در ابعاد کالن 

 و کشوری است.

 قانون خدمات کشوری و تاکید بر محاسبه بهای تمام شده  13ماده  -4

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور  213ماده  -5

 ) استقرار معماری سازمانی (بخشنامه دولت الکترونیک  12ماده  -3

 .ابالغ شده است توسط سازمان برنامه و بودجه 33دستورالعمل اصالح فرآیند ها و روش های انجام کار در سال  -7

 

 پژوهش روش

منطقه  برقشرکت در موردکاوی صورت  بهو  یلیتحل -یفیتوص یوهبه ش کهاست  یکاربرد یقاتپژوهش از نوع تحق این

آذربایجان در زمینه انتقال برق از طریق پست ها و خطوط انتقال و فوق برق منطقه ای  شرکت انجام شده است.ای آذربایجان ،

خدمات شرکت شامل انتقال برق به .توزیع در استان های آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل و مشترکین عمده فعالیت می کند

ت ها و تنوع پس می باشد .برق پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع ، انتقال برق به مشترکین عمده  صورت میانگین ، انتقال

این در حالی است  .است شده بهای تمام دقیق محاسبه اهمیت افزایش موجب ،خطوط انتقال و فوق توزیع و تنوع خروجی ها 

 همچنین بهای تمام شده باالی برق بهندارد،  سربار صتخصی و بها محاسبه جهت درست مبنایی سنتی یابیهزینه سیستم که

خاطر وجود فرآیند های پیچیده و دستی منجر شده که در این تحقیق ما به دنبال استقرار فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت 

 ایهداده سایر یا و مالی مدارک و اسناد شرکت، مالی تراز های مورد نیاز پژوهش ازداده با رویکرد سیستم های یکپارچه باشیم .

 شناسایی به مربوط هایداده و اطالعات چنینهم. است استفاده گردیده مالی حوزه با مرتبط اطالعاتی هایسیستم در موجود

 با مصاحبه با میدانی روش به موجود افزارینرم هایسیستم و فعالیت و منابع هایمحرک عملیاتی، هایفعالیت و فرآیندها

 .گردید آوریجمع شرکت،بهره برداری  و ریزیبرنامه واحد اطالعاتی هایفایل از استفاده و مربوطه مسئولین و کارشناسان

فرضیه نیست. با توجه به هدف تحقیق حاضر که  تعریفاز آنجاکه روش تحقیق موردکاوی است، بنابراین محقق مجاز به  

های منتسب به این نظریه را تحت گزاره یمتوانیدر یک بستر جدید است، میابی بر مبنای فعالیت ی هزینهی نظریهآزمون دوباره

 :از عبارتندتحقیق عنوان کنیم که  تعنوان مورد مطالعاتی خود در قالب سؤاال

مدل استقرار بهای تمام شده با رویکرد فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت برق منطقه ای  .1

 آذربایجان چگونه است ؟

 ؟فرآیند ها چگونه است  و بهبود راهکار های کاهش هزینه از طریق اصالح .2

استفاده از سیستم های یکپارچه و مکانیزه کردن فرآیند ها چگونه می تواند در افزایش دقت بهایابی و  .3

 مدیریت هزینه و افزایش کارایی و اثر بخشی خدمات شرکت نقش داشته باشد ؟

 

نقشه راه جدید استقرار سیستم فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت با رویکرد سیستم های یکپارچه در شرکت 

 برق منطقه ای آذربایجان 
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 بخشنامه دولت الکترونیک  12اس ماده استقرار پروژه معماری سازمانی براس -

( با استفاده از Best practice) بهترین شیوه انجام کار( و تهیه BPMNمستند سازی فرآیند های کسب و کار ) -

توسط  33) دستورالعمل اصالح فرآیند ها و روش های انجام کار در سال سایر استاندارد ها ...و   APQCاستاندارد 

 بودجه ابالغ شده است (سازمان برنامه و 

( مبتنی بر جریان فرآیند های مستند شده Customized ERPایجاد سیستم های یکپارچه سفارشی سازی شده  ) -

، سیستم مدیریت  BPMSاستاندارد ) مانند :سیستم تعمیرات و نگهداری ، سیستم های زیر ساختی ، سیستم های 

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

استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و سیستم های بودجه بندی به عنوان زیر سیستم های اساسی  -

Customized ERP 
استقرار هوش تجاری و سایر تکنیک های الزم برای ایجاد گزارشگری بهنگام از قبیل استفاده از ابزار موبایل ، رایانش  -

 ابری و....

 با توجه به معماری سازمانی پیاده شده در شرکت های برق منطقه ای، زنجیره ارزش این شرکت ها به شرح زیر می باشد: 

 

 ( زنجیره ارزش شرکت های برق منطقه ای 1شکل 

 
مطالعات آینده پژوهی و برنامه های کالن شرکت توانیر  ، برنامه های استراتژیک با توجه به  معماری برنامه ریزی استراتژیکدر 

 شرکت های برق منطقه ای تدوین می شود .
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 گام ولی مستمر و بهم صورت گا تاحد امکان باید به (ساختار، فرآیندها، خدمات)وکار  تغییرات در کسب معماری کسب وکاردر 

بهبود  قراردادن صورت کلی در اولویت هب .از تغییرات رادیکال و یکباره که امکان تحقق ندارد، پرهیز شود شود واجرا طراحی  قابل

 یه میبانی و ستادی توصشود بر فرآیندهای پشتی که منجر به ارایه خدمت به ذینفعان بیرونی می (عملیاتی)فرآیندهای اصلی 

طراحی و  .باید به توسعه و تسهیل خدمات مشترک و پرکاربرد اولویت بیشتری نسبت به سایر خدمات داده شودهمچنین  . شود

وکار  سازی کسب سپاری فعالیتهای غیرضروری و چابک برون با سازی ساختار وکار باید براساس متناسب بهبود معماری کسب

 .انجام شود

فرآیند های شناسایی شده به عنوان بهترین شیوه انجام کار در معماری کسب و کار شرکت های برق منطقه ای به شرح تعداد 

 زیر می باشد:

 رآیند های شناسایی شده در معماری کسب و کار ( لیست ف1جدول 

 تعداد فرآیند های شناسایی شده  عنوان گرو فرآیند 

 1 ریزی شبکهبرنامه

 7 توسعه شبکه

 11 بهره برداری شبکه

 9 خرید و فروش برق

 5 توسعه چشم انداز و استراتژی

 4 مدیریت انطباق پذیری و انعطاف

 8 مدیریت کسب و کار

 4 مدیریت ارتباطات خارجی

 3 مدیریت دارایی ها

 7 مدیریت زنجیره تامین

 9 مدیریت منابع انسانی

 11 مدیرت فناوری اطالعات و ارتباطات

 11 منابع مالیمدیریت 

 97 جمع فرآیند های معماری

  

 معماری اطالعات و داده ها

ها سازمان، بادقت، مدیریت و استفاده  های سازمان یک دارایی باارزش و حساس هستند که باید مانند سایر دارایی و داده اطالعات

یک واحد که توسط اطالعاتی  د.در سازمان به اشتراک گذاشته شون امکان و بارعایت مسائل امنیتی و محرمانگی باید حد تاو شوند

 طالعاتاتولید میشود فقط متعلق به آن واحد نبوده و دارایی سازمان است، لذا سیاستهای سازمانی تعیین میکند دسترسی به 

 .هایی باشد در اختیار چه واحدها و نقش

 معماری نرم افزار و ماژول های کار بردی

ا باید بدون وابستگی به یک فناوری و برند خاص در بازار باشد و های فاو کاربردی سازمان و سرویسوماژول  افزارها طراحی نرم

دیده و  افزارهای کاربردی را آموزش کاربران باید به سادگی بتوانند نرم .های متنوع میسر باشد گیری از فناوری امکان بهره
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 از موارد مهم در سهولت کار با نرمافزارهای مختلف یکی  ای کاربری در نرم استانداردسازی و یکنواختی واسطهواستفاده نمایند

نجر نباید م (افزارها ها یا تغییر سخت روزرسانی نسخه سیستم عامل برای مثال به)تغییرات زیرساختهای فناوری  .افزارها است

باید از طریق واسط سرویس و بر اساس  افزارها ارتباطات بین نرم .افزارهای کاربردی شود به تغییر در منطق و عملیات نرم

داده دیگر از نظر فنی و امنیتی صحیح  افزار با پایگاه گرا طراحی شود و ارتباط مستقیم یک نرم استانداردهای معماری سرویس

 .نیست

در  هزینه یابی بر مبنای فعالیت فراسویجه به مطالعات انجام شده مدل استقرار سیستم های یکپارچه و استقرار سیستم با تو

 شرکت برق منطقه ای آذربایجان به شرح زیر می باشد :

 ( مدل سیستم های یکپارچه ای با رویکرد فرآیندی  شرکت های برق منطقه ای 2شکل 
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ارائه شده ، سیستم های بهای تمام شده و بودجه ریزی از سیستم های مدیریتی در سازمان می باشد و این با توجه به مدل 

سیستم ها داده های عملیاتی و مالی خود را از زیر سیستم های مختلف در بستر سیستم های یکپارچه دریافت می کنند .در 

یستم های یکپارچه می تواند بهای تمام شده را بصورت خودکار و واقع سیستم فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در قالب س

را به نحو چشمگیری کاهش دهد  برای دوره های کوتاهتر محاسبه نماید و پیچیدگی کار گردآوری داده های مالی و عملیاتی

ماژول کلی جهت استقرار   51این مدل سیستم های کاربردی بر اساس زنجیره ارزش برق منطقه ای طراحی شده است و بالغ بر.

  .سیستم های یکپارچه پیشنهاد شده است

 

های تعامل پذیر و باز که وابسته به برند یا محصول خاصی نبوده و قابلیت  استفاده از فناوری معماری زیرساخت فناوریاصول در

جام ید با ارزیابی شرایط تحریم انها و تجهیزات با انتخاب فناوری .و ابزارها را دارند توصیه میشود سیستم هایکپارچگی با سایر 

ها موجب تأثیرات  ها مورد توجه قرار گیرد تا تحریم های تجاری، شرایط فعلی و آتی تحریم در صورت انتخاب فناوری.شود 

 های فناوری وکار به ابزارها و زیرساخت باتوجه به وابستگی کسبهمچنین  .ها نشود نامطلوب بر تأمین و استفاده از فناوری

های معماری زیرساخت فناوری در  وکار را به عنوان یکی الزامات مهم در طراحی ، معماری سازمانی باید استمرار کسب اطالعات

 .نظر بگیرد

 

 BPMNمستند سازی فرآیند ها با استاندارد 

می تی ه سرنشینان کششبیه ب، ها و ارتباطات آنها با هم بدون داشتن چارچوبی سیستماتیک برای درک فعالیت یک سازمان

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

 .کندپیداخطرناکهایصخرهمیانازراخود

، هستند  ور غوطههای مختلف در دریایی از اطالعات گسسته و جدا از هم ها و مهارتکه کارکنان با تخصص سازمانیدر 

آیا اگر برای هر یک از کارکنان وظیفه مشخص در نظر  ؟مدیران شرکت چگونه باید کسب و کارهای خود را مدیریت نمایند

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

می پردازیم بحرانها و تحوالت پشت  سازمانیوقتی به تفکر درباره آینده هر  رورش داد. پ (سیستم وظیفه ای)رایج گذشته 

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

نند کبرخی از مدیران نوعی سکوت پیشه مینحوه برخورد مدیران در چنین شرایطی متفاوت است. . تنش ایجاد می کنند

خود را در بی حرکتی کامل نگه می دارند.  سازماناین مدیران  .انگار هیچ تنشی به وجود نیامده و هیچ اتفاقی افتاده است

 مدیران  اگر .خود می نمایند سازماندر کاربرخی دیگر از مدیران سعی در ایجاد نظم نوین از جریان اطالعات و جریان 

بینی کسب و ی بر فرایند را به خوبی پیاده سازی و اجرا نمایند دلیل بسیار خوبی برای خوشبتنبتوانند سیستم مدیریت م

پیاده سازی و اجرای اولیه سیستم مدیریت مبتنی بر ،اگر چنین باشد که طراحی حتی  .کار خود در آینده خواهند داشت

در همین راستا شرکت توانیر در طی چند سال گذشته پروژه ر باشد.سال اول کمی سخت و دشوا ( درBPMS)فرایند ها 

هم به  1337کار دارد و از سال  ورمعماری سازمانی را، جهت تبدیل شرکت از حالت وظیفه ای به سازمان فرایندی در دست

 است.                                          شدهابالغاجراجهتایمنطقهبرقشرکتهای

بهترین رویکرد این است که مدیران .محدودیت ها تشکیل شده است و  از امکانات  ای سازمان و یا هر شرکتی از مجموعههر 

های سازمان خود را محدودیتو امکانات  ،حرفه ای و سازمانی ،بینی کامل و به دور از تعصب های شغلیبا واقع یهر سازمان

منطقه ای و بین المللی تعریف  ،محلی حوزه های د و جایگاه سازمان خود را در بر اساس نیازهای حال و آینده شناسایی کنن
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با توجه مستند سازی فرآیند های کسب و کار موجود .نمایندهمواررانظرموردجایگاهبهرسیدنراه،کنندسعینمایند و همیشه

)که معموال به صورت زیر فرآیند می باشند(  شرکت برق منطقه ای آذربایجان تعداد فرآیند ها و فعالیت های مستند شده

 به شرح زیر می باشد :

 BPMN2با ( آمار فرآیند ها و فعالیت های مستند سازی شده  3شکل 

 

یکی از گام های اساسی در اصالح و بهبود فرآیند ها تبدیل وضعیت موجود فرآیندی به فرآیند های استاندارد تعریف شده در 

 معماری سازمانی می باشد که این بهبود باید به صورت تدریجی صورت گیرد .  

  یکپارچه سازی ماژول های نرم افزاری سازمان

یندهای با آتواند فرفورم می از طریق این پلت ERP می گویند در واقع  ERPزمان را توسعه شبکه های یک سا مرجعپلت فرم 

بهبود  بااین سیستم  .معاونت یا حوزه ای از سازمان را در قالب ماژول های زیر مجموعه میکانیزه نماید؛  اهمیت هر بخش

فراگیر به وجودآمدن انسجام در فرم  پلت ERPرا ممکن می سازد. رسیدن به بهترین سطح عملکردی  های سازمان،فرایند

 (Best practice)و بهترین شیوه انجام کار  (Integration (باشد و حافظ و حاوی دو مشخصه اساسی یکپارچگیها میعملیات

 (.1313زاده،)حنیفهباشدمی

 مزایای یکپارچگی

متفاوت داده ها در بخش های مختلف از بابت ثبت های  فاتاختال) .دوباره کاری را کم و بهره وری را افزایش می دهد -

 (را حل و اعتماد سازمان بر روی یک منبع مشترک داده را افزایش میدهد
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- ERP گیری را بهبود می بخشد و درک بهتری از مدیریت عملیات افزایش کیفیت بهتر داده ها اثربخشی تصمیم با

 .سازمان ایجاد می گردد

- ERP  سازمان از داده های همدیگر استفاده  یعنی بخش های مختلفت داخل سازمان می گردد.بهبود در عملیاباعث

می کنند و از اهمیت کار خود برای بخش های دیگر آگاه شده و این باعث هم افزایی بیشتر در سازمان می شود 

 ش(.یعنی یکپارچگی در زنجیره ارز)

- ERP های سامانه ی بین سازمان ها هم می شود.هم افزای عالوه بر هم افزایی در درون سازمان باعثERP تواند می

ی یعنی یکپارچه گ انجام دهد )های دیگر را تامین کنندگان و گروه، توانایی ایجاد یکپارچه سازی داده ها با مشتریان 

 ن(.در حوزه زنجیره تامی

 (باید در آن مزرعه کشت شود تا انسجام و یکپارچگی  ITمزرعه ای است که تمام بذرهای پروژه های  ERP در واقع

Integration(و بهترین شیوه انجام )Best practiceهزینه یابی بر مبنای  فراسوی در راستای استقرار سیستم.( تحقق یابد

  می باشد : فعالیت با رویکرد سیستم های یکپارچه نمونه کلی و کارشده آنها به شرح زیر

 مدل سیستم یکپارچه با رویکرد فرآیندی شرکت برق منطقه ای آذربایجان (  3شکل 
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برق منطقه ای به صورت مکانیزه خواهد شد و با یکپارچه  در واقع در این سیستم کلیه فرآیند های مرتبط با زنجیره ارزش شرکت

اساس بر کردن سیستم ها و ایجاد گزارشگری های خودکار و مکانیزه زمینه را برای گزارشگری بهنگام در سازمان ایجاد می شود .

یند ها و استفاده از گزارش نتایج ایجاد شده در این تحقیق، یکی از راهکار های اساسی جهت کاهش هزینه ها ، مکانیزه کردن فرآ

های مکانیزه است .با توجه به اهمیت تولید اطالعات بهنگام در صنعت برق و تهیه گزارشات به صورت دستی در معاونت های 

مختلف، یکی از موارد اساسی جهت کاهش هزینه  و بهبود تصمیم گیری تولید گزارشات بهنگام از طریق استقرار سیستم های 

با توجه به مجموعه سیستم های ارایه شده در باال و ایجاد سیستم های زیرساختی می توان بهای تمام زه می باشد.یکپارچه مکانی

شده را به صورت مکانیزه و بهنگام محاسبه کرد .بهای تمام شده ای که با رویکرد فرآیندی و براساس سیستم های یکپارچه 

 ی فعالیت با رویکرد یکپارچه یاد می شود .باشد،از آن به عنوان فراسوی هزینه یابی بر مبنا

  (BABC)بر مبنای فعالیت هزینه یابیفراسوی 

سنتی  تمام شده برای غلبه بر مشکالت استفاده از حسابداری بهای 1311در اواسط سال  (ABC)1 بر مبنای فعالیت هزینه یابی

 هزینه ها  با تاکید بر فعالیت ها می باشد. دراین روش. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، سیستم طرح ریزی ایجادشده است

و فاقد ارزش مورد بررسی قرار میگیرد و برای حذف فعالیت های بی ارزش کوشش الزم بعمل ، شناسایی فعالیت های دارای ارزش

های تمام بکار برد که بمی آید. به بیان دیگر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت را میتوان برای شناسایی و حذف فعالیت هایی 

اما سیستم های  شده  محصوالت و خدمات را باال می برند، بدون اینکه ارزش افزوده ای برای محصوالت یا خدمات ایجاد کنند.

در کنار باال بردن دقت هزینه یابی سیستم هایی هستند که از پایه و اساس طوری طراحی شده اند  تا ( BABC) جدید مانند

ات و فعالیت ها ، بهای تمام شده فرآیند ها را بارویکرد سیستم های یکپارچه محاسبه نماید. همچنین به سازمان محصوالت ، خدم

(. costperform.co2114در راستای اصالح و بهبود فرآیند ها و هم راستا کردن فرایند ها با استراتژی سازمان کمک نماید )

های وظیفه ای از فرایند های سازمانی استفاده میشود و معموال برای تعریف  در این سیستم هزینه یابی به جای تعریف فعالیت

استفاده میشود . در این سیستم بر معماری سازمانی و رویکرد  APQCو  BPMNفرایند های سازمانی از استاندارد هایی همچون 

بنای عبارتی سیستم فراسوی هزینه یابی بر مسیستم های اطالعاتی یکپارچه مبتنی بر جریان انجام فرآیند ها تاکید می گردد.به 

 (.2113فعالیت یکی از ماژولهای حسابداری مدیریت در سیستم های یکپارچه با رویکرد جریان فرآیند ی می باشد )بلفو و تریگو ،

 مدل کلی سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت

به شرح زیر می باشد که ابتدا هزینه های دفتر کل به منابع مورد نیاز ربط داده می شود و سپس از منابع به   BABCمدل کلی 

فعالیت های موجود و سپس به فرآیند های اصلی و پشتیبانی و مدیریتی و در نهایت بهای تمام شده بدنه اصلی ، محصوالت و 

یستم با توجه به اینکه تمامی مراحل بر اساس سیستم یکپارچه و هوشمند خدمات تعیین می شود. الزم به توضیح است در این س

 انجام می شود لذا اکثر موارد محاسبه بهای تمام شده به صورت خودکار انجام می شود.

 ( مدل استقرار سیستم فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت 4شکل

                                                           
8 Activity Based Costing 
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فرآیند های انعطاف پذیر کاربرد دارد در این مدل همانند مدل بهایابی بر مبنای فعالیت این مدل در سازمان ها و شرکت هایی با 

سنتی منابع را به فعالیت ها ردیابی می کند.با این تفاوت که فعالیت ها در داخل فرآیند ها مدل سازی می شود.اجزای فرآیند ها 

ای تمام شده فرآیند ها به صورت جداگانه و هم بهای تمام شامل فرآیند مدیریتی ،پشتیبانی و بدنه اصلی می باشد که هم به

شده خروجی ها و پیامد ها به تفکیک فرآیند ها گزارش می شود.در این مدل تغییرات اساسی در ساختار هزینه ها و تبدیل آنها 

 به ساختار فرآیندی و کدینگ فرآیندی صورت می گیرد.

ولت درک آن و ارتباط نحوه جریان هزینه در سازمان  و انجام مکانیزه آن می ،افزایش سهABCمزیت اصلی این معماری جدید از 

باشد.در این مدل درک مدیران و تحلیل گران از هزینه های کل سازمان و جریان آنها بهتر می باشد. در واقع سیستم فراسوی 

. در مدل معماری انعطاف پذیر ،تمام موارد ( تاکید داردRCA) 3هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر استقرار حسابداری مصرف منابع

بر اساس الیه های سلسله مراتبی بیان می شود.این سلسله مراتب فرآیندی به مدیر سازمان نشان می دهد که فرآیند های یک 

اشد.در بسازمان از چه فعالیت هایی تشکیل شده است.در این مدل نقش  هزینه یابی فراتر از تسهیم دقیق هزینه ها ی سربار می 

 این مدل محاسبه بهای تمام شده فرآیند های جاری سازمان در بین پست های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار هست. 

 مراحل استقرار به شرح زیر می باشد :
موضوعات بها باید بر اساس اهداف .  تعیین موضوعات بها )شامل خدمات و پروژه ها و ..(شناخت سازمان و  -1

 .باشد(سازمان استراتژیک 

طراحی نقشه کالن فرآیندی و معماری سازمانی و تعامل فرآیند های عملیاتی و پشتیبانی و مدیریتی در راستای  -2

 ارائه بهتر خدمات و موضوعات بها جهت رسیدن به اهداف استراتژیک

تقیم که منجر به )ابتدا فرآیند های مسBPMN یبا استفاده از استاندارد ها های اداره کل ندیفرآ مستند سازی -3

 )ضعیت موجود ((و مدیریتی ارائه خدمات و محصول می شوند و سپس فرایند های حمایتی و پشتیبانی 

 عمده شرکت در قالب اجزای تشکیل دهنده بدنه اصلی ،فرآیند های پشتیبانی و مدیریتی  یها تیفعال ییشناسا -4

                                                           
9 -Resource consumption accounting  
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طراحی و استقرار سیستم نرم افزاری فراسوی بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت و سیستم های زیر ساختی مورد  -5

 نیاز 

، شامل زمان استاندارد وزمان انتظار و تعداد خروجی ورود اطالعات مربوط به محرک فعالیت ها و فرآیند ها -3

امل سیستم های یکپارچه و ران خودکار فرآیند ها .)در صورت استقرار کتوسط مالکان فعالیت و فرآیند  فرآیند، 

 ثبت می گردد(.BPMSداده های فوق توسط سیستم 

 ورود اطالعات مربوط به انتساب عملکرد فرآیند ها به فرآیند ها و فعالیت ها و خدمات دیگر  -7

 تعیین منابع مورد نیاز برای انجام ای فرایند ها و فعالیت ها  -1

 تمام شده  یبها سستمیبه سلینک سیستم مالی  -3

 بر اساس فرمت تعیین شده   خدماتبه فعالیت ها و فرآیند ها و  ادارهردیابی و تخصیص هزینه های  -11

 و تحمیلی میمستق ریغ یها نهیو نرخ هز میمستق نهیاز بابت هز  تیتمام شده هر فعال یبها نییتع -11

  ندیشرکت و محاسبه زمان انجام هر فرآ ندیتمام شده فرآ یمحاسبه بها -12

 تخصیص بهای تمام شده فرآیند ها بر اساس درصد انتساب تعیین شده توسط مالکان فرآیند  -13

 سطوح مختلف یها تیها و فعال ندیفرآ به تفکیک خدمات و موضوع بهاتمام شده  یبها نییتع -14

 ارائه گزارشات مدیریتی و تکنیک های کاهش هزینه -15

اف استراتژیک شرکت و بهبود و اصالح آنها و حتی انجام تعدیالت الزم در فرآیند ها جهت همسویی با اهد -13

 مهندسی مجدد فرآیند ها  در صورت لزوم

ارائه دستور العمل و راهکار های الزم جهت یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری  مطابق با چارچوب کالن   -17

 شده انجام می شود()برنامه بلند مدت که موازی با استقرار بهای تمام و استقرار آن.فرآیندی  سازمان 

ه شرح با رویکرد سیستم های یکپارچه بنمونه ای از گزارشات نرم افزاری از استقرار سیستم فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت 

 زیر می باشد:

مربوط  منابع کل سازماندرصد  31بهای تمام شده خروجی ها به تفکیک منابع مصرفی گزارش داده شده است که  5در شکل 

درصد  21به پروژه های عمرانی )تملک دارایی های سرمایه ای(و درصد آن مربوط  41به انتقال برق به شرکت های توزیع و 

 مربوط به بهای تمام شده  مشترکین اختصاصی می باشد .

 

   ( بهای تمام شده خروجی های نهایی شرکت برق منطقه ای 5شکل
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درصد مربوط به منبع  14نقش انواع مختلف منابع هزینه ای در بهای تمام شده به صورت درصدی بیان شده است که  3در شکل 

 مربوط به منابع پروژه ای می باشددرصد  37درصد مربوط به اپراتور پست ها و  11تجهیزات و دارایی های ثابت و 

   ( بهای تمام شده به تفکیک منابع استفاده شده  3شکل

 

به صورت مقایسه ای بهای تمام شده انتقال برق به ارمنستان از دو مسیر نیروگاه تبریز و سیکل ترکیبی سبالن با  1و 7در شکل 

ریال به  115453شده است . در صورت وجود شرایط فنی ، بهای انتقال از نیروگاه تبریز به اگاراک ارمنستان برابر با  هم مقایسه

 13311ازای هر مگاوات ساعت می باشد .این در حالی است که بهای انتقال هر مگاوات ساعت از سیکل ترکیبی سبالن برابر با 

 با رویکرد بهای تمام شده مقرون به صرفه می باشد . به ارمنستان ریال می باشد که انتقال از سیکل سبالن



15 
 

 ارمنستان( -( بهای تمام شده مسیر های مختلف انتقال برق )نیروگاه تبریز7شکل

 

 ارمنستان( -( بهای تمام شده مسیر های مختلف انتقال برق )سیکل سبالن1شکل

 

 



16 
 

 نتیجه گیری :

 ایدداد  ب خواهد رخ آینده درحوزه سازمانی آنها   در که تغییراتی و پژوهی مطالعات آینده به توجه باشرکت های برق منطقه ای  

 فرآیندهای است الزم اهداف آن به نیل برای سپس. خود را مشخص نماید استراتژیک اهداف و استراتژیک های ریزی برنامه

 تاس الزم این حوزه ، در گسترده تغییرات با شدن همسو و هدف این به رسیدن برای. شود طراحی باز یا و بهبود سازمان داخلی

 برای سپس نمایند، شناسایی APQC استاندارد و BPMN2 استانداردهای با را خود موجود کار و کسب فرآیندهای شرکت

ه ب نسبت با استفاده تکنیک های مدیریت فرآیند ها و کند محاسبه را فرآیندها خدمات و شده تمام بهای خود موجود وضعیت

 . نمایند اقدام خود های فرایند مستمر بهبود و طراحی باز

 فرایندهای کردن مکانیزه جهت یکپارچه سیستم است در تصمیم گیری های مدیریتی الزم از اطالعات  استفاده صحیح برای

 ریتمدی مالی، منابع مدیریت شامل مالی) و پشتیبانیماژول های قبیل از افزاری نرم مختلف های ماژول به آن تبدیل و سازمان

 و.....( و ماژول های عملیاتی )مانند عملکرد ارزیابی استراتژیک، ریزی برنامه مانند مدیریتی)و ...( و ماژول های انسانی منابع

. کنند ..(.سایر سیستم های عملیاتی بر اساس فعالیت های آن سازمان ریزی و برنامه پروژه ، سیستم جامع بهره برداری و مدیریت

 :رددگ زیر حل شرح به سازمان مشکالت که گردد می باعث کار و کسب فرآیندهای مدیریت همراه به یکپارچه سیستم استقرار 

 هستند. ارزش فاقد که سازمان در ایسلیقه هایفعالیت و کارها حذف -

 .ابتکار عمل و خالقیت در سازمان تکراری و توسعه  و موازی هایفعالیت و کارها حذف -

 یابد. می کاهش سازمان در گوناگون تصمیمات اتخاذ و هاعملیات یکپارچگی و ضعف در انسجام -

 می کاهش ارزش فاقد و گوناگون های فعالیت انجام در تاخیر ها و ها کندی یکپارچگی، و انسجام در ضعف کاهش با -

 گردد.می سازمان عملیات ازمشتریان و مردم  رضایت افزایش باعث خود این و یابد

نتایج حاصل از استقرار این سیستم بیانگر این بود که فرآیند های تهیه گزارشات دستی در شرکت، سهم باالتری از 

منابع شرکت را به خود تخصیص داده است که با مکانیزه کردن آنها می توان بصورت قابل مالحضه ای بهای تمام شده 

ی تمام شده پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع بهای تمام مسیر های را کاهش داد .همچنین با توجه به محاسبه بها

مختلف انتقال برق ، محاسبه شده است که با توجه به لحاظ کردن شرایط فنی مدیران بهره برداری می توانند مسیر 

کی هستند.  ی های بهینه در انتقال برق را انتخاب نمایند که نسبت به مسیر های دیگر دارای بهای تمام شده پایین

،محاسبه بهای تمام شده فرآیند ها و محاسبه هزینه ظرفیت دیگر از گزارشات فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت 

بالاستفاده پست ها و خطوط می باشد .در همین راستا پیشنهاد می گردد که با انتخاب مناسب مشترکین عمده و 

و خطوط در مناطق مختلف بر اساس میزان مصرف ، اقدامات اساسی   افزایش آنها و همچنین انتخاب تجهیزات پست ها

 در زمینه استفاده بهینه از ظرفیت دارایی ها و تجهیزات انجام شود.
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