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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 



و سیستم های بهایابی تکامل سیستم های تولید 

 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.



مراحل استقرار سیستم بهای تمام شده
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cost

بها•

استهالک ، حقوق پرسنل–مانند •

Costing               

sys

سیستم بهایابی•

بهایابی یکسان ، متفاوت، بر مبنای فعالیت•

Cost  object

موضوع بها•

مانند محصول، خدمت ، مشتری  •



(  ABC)بهایابی بر مبنای فعالیت
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نبیرابطهبهحسابدراینویسندگانبرخی،۱۹۷۰دههاوایلو۱۹۶۰دههاواخردر•

نارساییوهاضعفانعکاسدنبالبه۱۹۸۰دههدراما.نمودنداشارههزینهوفعالیت

حافلمدرجدیتوجههزینه،دقیقاطالعاتارائهدرحسابداریرایجهایسیستمهای

.گردیدجلببیشتررابطهاینبهایحرفهودانشگاهی



:باشدمیزیرشرحبهنورنوگاریسوننظرازفعالیتمبنایبربهایابیسیستماستقرارمراحل•
هافعالیتشناسایی-۱•
فعالیتتحلیلوتجزیه-2•
هاهزینهتخصیص-3•
فعالیتنرخمحاسبه-4•
بهاموضوعبههزینهتخصیص-5•
مدیریتیگزارشتهیه-۶•
•

• - Garrison and Noreen
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(  ABC)بهایابی بر مبنای فعالیت



(  ABC)بهایابی بر مبنای فعالیت
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 1(: مد   ست     سیستم بهایابی ب  م  ای   الی  کل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ه ی   ها

 ه ی    ی  مست یم ه ی   مست یم

 م زن هزینه

()2  

 م زن هزینه

()1  

 م زن هزینه

()3  

 فعالیت های س     تیبانی کار انه

 فعالیت های س     تیبانی محصول

 فعالیت های س   دسته محصول فعالیت های س   واحد محصول

 مو و  بها )محصول یا  دمت(
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 (ه مدت برنامه کوتا) یکپارچهبهای تمام شده بدون سیستم های
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مدل استقرار بهایابی بر مبنای فعالیت *



ABCروش روش سنتي

.هدف اصلی آن ارائه اطالعاتی در زمینه سودآوری، رضایت مشریان و رقابت در سطح بین المللی است.هدف اصلی آن ارائه اطالعات در زمینه سودآوری می باشد

.برای جریان های تولیدی ساده و پیچیده و غیراستاندارد كاربرد دارد.برای جریان های تولیدی ساده، استاندارد و معمولی به كار گرفته می شود

م و سربار بهای تمام شده محصول را با استفاده از مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقی
.ی كنندكارخانه محاسبه می كنند و رسماً اثرات تکنولوژی پیشرفته را منظور نم

كنند و هزینه های بهای تمام شده را با استفاده از مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار كارخانه محاسبه می
.مربوط به تکنولوژی و كنترل كیفیت و رقابت در سطح جهانی را در نظر می گیرند

عالیت های بهای تمام شده را برای یك دایره، محصول یا خدمت بدون توجه مستقیم به ف
.الزم جهت تولید و توزیع محاسبه می كنند

دمت و ارزش جهت محاسبه بهای تمام شده رابطه علیت بین فعالیت های الزم جهت تولید و توزیع محصول یا خ
.اقتصادی منابع به كار گرفته شده را بطور مستقیم و با مبالغ كمی ایجاد می نمایند

ت یا دایره دارای یك یا حداكثر چند مركز هزینه برای تخصیص هزینه ها در سطح شرك
.می باشد

.از مراكز هزینه های متعدد كه با توجه به میزان فعالیت ها تعیین می گردند استفاده می كند

.از مبناهای مناسبی برای هر مركز فعالیت استفاده می كند و دارای مبناهای چندگانه است.فاده می كننداز یك مبنا یا حداكثر چند مبنا جهت تقسیم هزینه های سربار كارخانه است

و معلولی تمام از مبناهای تقسیم سرباری استفاده می كنند كه الزاماً براساس روابط علت
.اقالم سربار سازمان نیستند

عیین و مورد استفاده برای هر فعالیت صرفاً براساس روابط علت و معلول، مبنای مقتضی تسهیم سربار كارخانه را ت
.قرار می دهد

.از مبناهای مالی و غیرمالی جهت تسهیم هزینه های سربار بهره می گیرند.عمدتاً از مبناهای مالی جهت تسهیم هزینه های سربار استفاده می كنند

ین همچن. هزینه ها را به دو گروه، هزینه محصول و هزینه دوره تقسیم          می كنند
.هزینه های ثابت را از هزینه های متغیر متمایز     می سازند

غیر در نظر می كلیه هزینه ها را هزینه های محصول تلقی می كند و با توجه به دید بلندمدت، كلیه   هزینه ها را مت
.گیرد

.ی سازداتخاذ تصمیم گیری صحیح و مناسب با استفاده از اطالعات سیستم حسابداری مدیریت ممکن  م.می توانند برای تصمیم گیری مدیران گمراه كننده باشند
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فرآیند محاسبه بهای تمام شده 
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و محاسبه بهای تمام شده PBBبخشنامه های دولت در زمینه 

استقرار سامانه محاسبه بهای تمام شده مبنی بر 1398قانون بودجه سال 20الف تبصره بند 

استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبنی بر1398قانون بودجه سال 20ج تبصره بند 

قانون خدمات کشوری 16برنامه چهارم توسعه و ماده 144و 138ماده 

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

کالن برنامه پنجم توسعه 

قانون برنامه پنجم توسعه کشور  با تاکید بر استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 219ماده 

1394به استقرار حسابداری تعهدی از سال و الزام قانون برنامه ششم توسعه کشور 7بند پ ماده 
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گزارش  بهای تمام شده در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 



صل 
1ف 

صل 
2ف 

صل 
3ف 

صل 
4ف 

صل 
صل 5ف 
5ف 

صل 
1ف 

پایداری محیطی
ROA معیارحسابداری

دارزیابی عملکر

94و93و92بهای تمام شده و بودجه شده برنامه های دانشگاه در سه سال ( 1جدول 

توجود رابطه مثب

ROE

دتایی

یدتای

30

بهای تمام شده عنوان برنامهکد برنامهردیف
92سال 

بهای تمام شده درصد هزینه 
1393شش ماهه 

بهای بودجه شده درصد هزینه
(PBB ) 1394سال

درصد 
هزینه 

برنامه آموزش130106
کاردانی 

26,090,66285/02%31,802,47083/41%39،530،37286/45%

برنامه آموزش230107
کارشناسی

44,715,78914/98%48,178,49316/59%49،570،23713/55%
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شرکت پاالیش نفتگزارش  بهای تمام شده در



بهایمحاس  باآنم ایس وABCبهایابیسیستمم  ایب  ن ژیحاملهای دهتمامبهایمحاس  
سا  طالعات ساسب ت  ی نف پاالیش  ک   لیبهایابیحسابد  یسیستمتوسط دهتمام
1390مالی

محصوالتردیف
(بهای تمام شده)مقایسه سیستم بهایابی 

فعلیبر مبنای سیستم حسابداری صنعتیABCبر مبنای سیستم 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

برق
ب ار

آب صنعتی
آب  نک کننده

آب مق ر
آب  ام وآشامیدنی

هوای ف رده
آب بازیافتی

یآب آت ن انی و کارگاه

1770
152072
29000

967
5823
9808
449

40061
34178

430
94314
47269

588
6908
6280
688

19982
5343

23
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گاز شرکت گزارش  بهای تمام شده در



بهای تمام شده هر متر مکعب گاز مصرفی به شرح زیر می باشد

تعداد  خروجی بر نام خروجی
حسب میلیون متر

مکعب

ر بهای توزیع  هر مت
مکعب

بهای خرید هر متر 
مکعب 

بهای تمام شده کل

ان توزیع گاز به مصـرف کنندگـ
خانــگی

852.31111.3ریال2941259

852.3869.3ریال275317توزیع گاز به صنـــایــــع

توزیع گاز به مــراکـز 
تــجـــاری

852.3969.3ریال973117
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بانک ملت گزارش  بهای تمام شده در



بهای تمام شده در بانك 
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 س  

     س    

۱3۸3 ۱3۸4 ۱3۸5 ۱3۸۶ ۱3۸۷ ۱3۸۸ 

 2۸/۷ 22/۸ 4۶/۷ ۰۷/۷ ۷4/5 45/4         ن    ر 

 44/۱۶ 4۰/3۱ ۶۰/۸ ۷/۸ 3۸/۱۱ ۹/۹         ن          

 3۰/۱۰ 2۰/۱2 ۶۰/۹ 4۰/۸ 24/۸ ۷5/۸ س         ر           

 ۸۰/۱2 ۸۰/۱۶ ۱۰/۱۷ - - - س         ر            و   

 

 س         ر 

 

   ن     

       ۶۹/۱3 ۰۹3/۱3 ۱3/۱4 ۶5/۱5 ۱۸/۱5 ۶۸/۱4 

 54/۱5 ۰۹/۱۶ ۶3/۱5 2۹/۱5 2۱/۱۶ ۷3/۱۶  وس   

 3۹/۱۶ 5۹/۱۷ ۰2/۱۶ ۹5/۱5 ۱۹/۱۷ 24/۱۷ س  س   

 ۰۰۸/۱۷ ۰۰4/۱۸ ۸۱/۱5 ۷5/۱5 ۹2/۱۶ ۶5/۱۷ چهار ساله

 ۶۷/۱۸ 54/2۰  ۹5/۱۶ ۹۷/۱۶ ۸۰/۱۷ ۷۶/۱۷ پنج ساله
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