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 بنام خدای مهربان

با عرض سالم به دانشجویان خوبم وباا رزووی اوااا س سررااز او ساالممس ومو برای بارای رااا ع یا ان         

رالت ساا   که با مراابی های الوم او خود اان دز ههای رت ای ویاروو کروناا وانشاااز تاط او    ا        

 هدید دز کالو دزو حضوز بهم زسانرم.

ح اابدازی نان مس ه اد دوم انمشاازات سااومان      کماا   ه او برگر ما  2بهایاابس   ه وه دزو ح اابدازی 

 تایاان دز بصاوزت هتمیاس ازا اه مریاردد و     هراه راده اسای و   ح ابرسس ,راای ع ی  عالس وز مس باراد  

کاه باا م ال اه دزو باه زاحماس اابال تاسا         مریردد   دادی سئوا  طار   یاموضوع  صل بخش او هرهر

 م او هارن سئوالت خواهد بود.تایان  رالوم به ذکر اسی اممحات مس بارند 

 اولرن دزو دز هتمه او : یادروزی ومروزی بر ح ابدازی بهایابس 1

1-  ریف ح ابدازی بهایابس)نن مس( : ح ابدازی نن مس راخه ای او ع م و ن ح ابدازی مس بارد که با 

برعهده دارمه  هاع روزی اطالعات مربوط به عوامل ه ینه ومحاسبه بهای  اام رده محصوالت وخدمات زا

وبا  ج یه و ح رل گ ازرها وبرزسس زاههای  ولرد زورهایس برای  ب رل بهای  اام رده  ولردات به مدیران 

 وسرترسمان ودسی اندزکازان دزون ساومانس ههی  صارم گرری وبرنامه زی ی به رنها ازا ه مس دهد.

2-کازبرد اطالعات مربوط به ه ینه ها : گردروزی ,ازا ه و ج یه و ح رل اطالعات مربوط به ه ینه برروزد 

 کننده تنج هدف وبشر  ویر اسی

وبه عباز س او طریق ح ابدازی بهایابس و ج یه  ح رل ه ینه  الف:برنامه زی ی سود او طریق بودهه ها

.زسردون بی به بودهه موزد نظر  هس یا یها مس  وان به سود موزد نظر رگا  

 : کنمر  ه ینه ها او طریق ح ابدازی سنجش م ئولری : ح ابدازی ه ینه ها مسئولیت ثبت ، 

ضبط و گزارش اطالعات مربوط به هزینه های سازمان ها را بر عهده داردکه بدین روش می توان به 

 چگونگی مصارف وهزینه های سازمان را کنترل کرد. 

برانیر بخش عظراس او  )سود دوزه( او ها ه ه ینه یابس موهودی کاال که ج: انداوه گرری سود سالرانه

 دازایرهای ررکمهای  ولردی وباوزگانس  مس بارد

 د:کاک دز ارای گذازی و  ررن ارامهای  روش کاال وخدمات
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و: ازا ه اطالعات ه ینه بانظوز رایندهای  ج یه و ح رل ومراحل  صارم  گرری مدیران 

ها مس باردکه بشر  ویر بران  ح ابدازی ه ینه ررکمهای  ولرد,باوزگانس وخدما س ودسی اندز کازان

 مریردد.

 ؟ ح ابدازی ه ینه ها چر ی

 عهده بر زا ها ساومان های ه ینه به مربوط اطالعات گ ازش و ضبط ، ثبی م ئولری ح ابدازی ه ینه ها

ینه ها و ح ابدازی مدیریی برای  صارم گررندگان داخ س دز نظر ه  ح ابدازی ، موازد ب رازی دز.  دازد

ح ابدازی مالس برای  صارم گرری های خازهس موزد اسمتاده اراز مس گررد . دزک رنچه  -رود گر مه مس 

که دز ح ابدازی ه ینه دخالی دازد مس  واند به راا دز رناسایس زوش ح ابدازی بهرنه برای چالش های 

 ترش زوی راا دز ک ب و کاز کاک کند .

 . 

 ح ابدازی مالس و ح ابدازی ه ینه چه  تاو س با یتدییر دازند ؟

ح ابدازی مالس بر  نظرم ، خالنه کردن و ازا ه اطالعات ح ابدازی به ارخاص خازهس  ارک  دازد. 

 ابدازی ه ینه بر م امالت و داده های مالس دز یک ساومان نظازت مس کند . ح ابدازان ه ینه دزنوز رته ح

زا برای اطارنان او اینته ساومان به اهداف  مدیران ساومان زا او یا مه های خود م  ع کنند و برنامه هایس

 خود دسی یابد ،  وس ه مس دهد .

 یابس ه ینه انواع

 
 کاز به ساخی هریان دز کاالهای و رده ساخمه کاالی رده  اام بهای مر ان   ررن برای یابس ه ینه انواع

 با مر بط مدازک و ناداس نیهدازی مانند هایس م ئولری که اسی ای دایره یابس، ه ینه دایره زود. مس

 و  وویع  ولرد، به مربوط های ه ینه  اام  ولردی، های واحد  ح رل و  ج یه با و دازد برعهده زا ح ابدازی

 ح ابدازی انواع اهاری دهد. مس اراز اطالعات این کنندگان اسمتاده اخمراز دز و کند مس روزی هاع زا  روش

 واحد رینده دز دارق، های گرری  صارم برای یابس ه ینه یرهدا های   الری که اسی دلرل این به نن مس

 او: اند عبازت که روند مس  ب رم دسمه ۶ به نن مس ح ابدازی های زوش انواع دازد. مهاس نبش اامصادی

 هذبس یابس ه ینه 



 

 

3 

 

 ممغرر یا م مبرم یابس ه ینه 

 اسماندازد یابس ه ینه 

 کاز ستازش یابس ه ینه 

 الری نایبرمب برروزدی یابس ه ینه   

 ای مرح ه یا  ولرد مراحل یابس ه ینه 

 هذبس یابس ه ینه -1

 م مبرم، دسما د م مبرم، مواد مانند  ولرد های ه ینه  اام ناودن منظوز رده  اام بهای محاسبه برای

 های ه ینه دازند، کازبرد ساخی هریان دز کاالی رده  اام بهای دز که ساخی ممغرر سرباز و ساخی سرباز

 گویند. مس هذبس

 ممغرر یا م مبرم یابس ه ینه -2

 روند. مس منظوز کنند مس  غررر  ولرد حجم مبداز با م ابق ساخی های ه ینه م مبرم یابس ه ینه زوش دز

 بهروند. مس منظوز دوزه هر تایان رده  اام ی بها ا ای دز و ساخی هریان دز کاالی ح ا  دز ها ه ینه این

 محصو  رده  اام ارای ه و ساخی ثابی سرباز رن دز که اسی زورس مبرمم  یابس ه ینه دییر عبازت

 رود. مس   بس دوزه ه ینه ب ته نبوده

 اسماندازد یابس ه ینه -۳

 با سپط کنند؛ مس برنس ترش زا الوم های ه ینه ابمدا اسماندازد، یابس ه ینه زوش دز بهایابس ح ابدازان

 کنند. مس  ح رل و  ج یه زا رن دالیل مغایرت نوزت دز و کنند مس مبای ه زا رن واا س عا ترد

 کاز ستازش یابس ه ینه -۴

 ستازرس محصو  رن به که کنند مس  ولرد مشمریان نراوهای براساو زا خود محصوالت ها ررکی او برخس

  خصرص و ثبی   خرص، روزی، هاع برای که اسی اوانرن او ای مجاوعه کاز ستازش یابس ه ینه گویند. مس

 ستازش هر  ولرد های ه ینه زوش این دز رود. مس منظوز  ولرد انمهای  ا ابمدا او ها ستازش  ولرد های ینهه 

  روند. مس ثبی و روزی  هاع هداگانه
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 :   الری ه ینه یابس بر مبنای زوش -۵

دز هر  الری  ابمدا   الرمهای عاده رناسایس وه ینه سربازبه  ناسب مناب س کهدر هزینه یابی برمبنای فعالیت 

به رن   الری  خصرص داده مرشود.تط او  خصرص سربازساخی به   الرمها , محرک های   مصرف رده

ه ینه )مبانس  خصرص (مربوط به هر   الری رناسایس رده و ه ینه هر   الری به ن بی مبدازمصرف رده 

 او محصوالت , به این محصوالت  خصرص داده مرشود . محرک ه ینه دز هریک

  
 ای مرح ه یا  ولرد مراحل یابس ه ینه -۶

 هارن به اسی؛ ب د مرح ه خام مواد مرح ه یک دز رده  ولرد محصوالت نن مس، های ررکی او برخس دز

 م اوال ها ررکی این رود. مس اسمتاده ای مرح ه یابس ه ینه زوش او رن رده  اام بهای محاسبه برای ع ی

 دازند. هانبس و عس ر  ولردات با هاراه ممنوع محصوالت

 سر ماهای ه ینه یابس:

: 

1-سر مم ه ینه یابس واا س: دز این زوش ک ره ه ینه ها ی انجام رده ههی ساخی محصو  

رامل)مواد,دسما د,سرباز(عبازت اسی او ه ینه های واا س مصرف رده وبهای  اام رده محصو   ااما 

 .باه ینه های واا س محاسبه مس رود.

2-سر مم ه ینه یابس نرما :دز این زوش ه ینه های مواد ودسما د  م ابق ه ینه های واا س به ح ا  

کنمر  کاالی دز هریان ساخی بدهتاز مس رود ولس ه ینه سرباز ساخی با دز نظرگر من نرخ او ترش   رن 

رده سرباز )ان الحا نرخ هذ  سرباز (وبرمبنای دزندی او ه ینه های مواد ویا دسما د محاسبه وبه ح ا  

بدهتاز کاالی دز هریان ساخی منظوز مریردد  وضرح اینته دز تایان دوزه وتط او مشخص ردن ه ینه های 

واا س سرباز اخمالف ه ینه های سرباز واا س وه ینه های سرباز هذ  رده زا به ح ا  ک ر ویا اضا ه 

هذ  سرباز منظوز ناوده واو رن طریق مابه المتاوت زا اگر مب غ ناچر  بود به بهای کاالی  روش ز مه منظوز 

وبا ثبی دز ح ابها انال  مس کنرم اما اگر مب غ اخمالف عاده بارد زام رن زا برن سه ح ا 1- کازدز 

هریان ساخی تایان دوزه 2-موهودی کاالی ساخمه رده تایان دوزه ۳-وح ا  کاالی  روش ز مه منمبل 

وبدین زوش بهای  اام رده کاالی ساخمه رده زا انال  مس ناایرم.وبدین طریق نوزت سود وویان دوزه زا 

 انال  مس کنرم..
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۳- سر مم ه ینه یابس اسماندازد:دز این زوش ک ره ه ینه ها رامل مواد ,دسما د,سرباز براساو 

اسماندازد واو ترش   ررن رده  به بدهتاز ح ا  کنمر  کاالی دز هریان ساخی منظوز مریردد.ودزتایان 

دوزه انحرا ات برن مب غ ه ینه اسماندازد ومب غ ه ینه واا س زا محاسبه ومب غ  حانل او مغایرت زا به 

ح ابهای مربوطه  که رامل 1-ح ا  مواد2-ح ا  دسما د ۳-ح ا  سرباز ولرد ۴- ح ا  سرباز ثابی 

منظوز مس ناایرم  وضرح اینته اگر مب غ انحراف ناچر  بارد رن زا  بط به ح ا  کاالی  روش ز مه منظوز 

 مس ناایرم.

  تاو های ه ینه وویان:

 ا دز امدوسود یک دوزه مالس واحد ک ب کاز زا بهبود  ه ینه دزمبابل دز رمدها اراز مس گررد-1

ناایددزنوز رته ویان اودسی دادن ازوش یک دازایس اسی که واحد ک ب وکاز به اصد انمتاع خریدازی 

 ناوده اسی اما ب  ی نابود ردن واو برن ز من موزد بهره بردازی اراز نیر مه اسی

ی نس باعث کاهش سود خالص  سود خالص دازنداگرچه هم ه ینه وهم ویان  اثرر مشابهس بر -2

 مس روند اما دز نوز های مالس بصوزت هداگانه نشان داده مس روند ا ماهری رنها ررتاز گردد.

ه ینه ها رن دسمه او ااالم بهای  اام رده زا رامل مس روند که دز  رریند ک ب سود ضروزت دازند .دز -۳

وغرر ضروزی دز ههی ک ب سود مس بارد..نوز رته ویان حانل یک  رریند غرر عادی   

 انواع ه ینه حال وح ابهایس که به ثبی وبدهتاز مس روند.

ثبی مس که دز بدهتاز ح ا  ه ینه مواد خریدازی رده  ولرد  ه ینه حال مواد خریدازی رده-1

 کنرم.

ولرد یا )مثال او محل انباز به واحدهای  ه ینه حال وهابجایس کاال ومواد دز داخل کازخانه-2

ثبی مس رود.  ولردهابجایس برن مراحل  ولرد( که به بدهتاز ح ا  سرباز  

دز مواع  وویع و روش کاال که به دز بدهتاز  ه ینه حال کاال ومحصوالت به خازج او کازخانه-۳

 ح ا  ه ینه های عا را س ثبی مس ناایرم.

 دزو هدید: ه ینه یابس محصوالت مشمرک و  رعس
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حصوالت مس  وان راهد بوهود رمدن سه نوع محصو  بشر  ویر باررمدز رریند  ولرد م  

محصوالت ان س که ه و اهداف ان س ررکی بوده ودز مبراو با سایر محصوالت  ولرد -1

مثل برداری گندم که هاراه با کاه  رده او ازوش اامصادی باال ری برخوزداز مس بارند

. ولرد مس رود  

که ه و اهداف ان س  ولرد نبوده ب ته  ولرد رنها  محصوالت  رعس :محصوال س ه مند-2

با محصو  ان س او ازوش ناچر ی هاراه با محصوالت ان س بوهود مس رید ودز مبای ه 

مثل کاه که هاراه با کاری و ولرد گندم کاه نر   ولرد مریردد. برخوزدازه مند  

رد بواوع مس ضای ات  ولرد: که با هدز ز من بخشس او مواد,دسما د, سرباز  ول-۳

 ترونددورامل دونوع مس بارد 

الف: ضای ات عادی)مواد وا د( که طبق   ریف  ولردا س ه مند که به طوز غرر اابل 

اهمنا  دز  رریند  ولرد ایجاد مس روندو ااد ازوش  روش ه مند ودز ه ینه یابس 

 رریندر  نارس او   هرچیونه ه ینه ای به رنها  خصرص داده ناس رود ) مثل بخازات

لبنس ویا بخازر   ولردی دز کازخانجات  ولرد اند ورتر(  ولرد محصوالت  

 :ضای ات غرر عادی که طبق   ریف ضای ا س ه مند که انمظاز ندازیم طس  رریند  ولرد 

ه ینه به رنها  خصرص داده مس رود  ,بوهود ریند ودز نوزت ایجاد ردن دز ه ینه یابس

مصر س  ولرد ب  ی  اسد ردنمثل به هدز ز من بخشس او مواد   

ه ینه یابس محصوالت  رعس:برای ه ینه یابس محصوالت  رعس به دوحالی وبشر  ویر 

 عال مس کنرم.

حالی او :برای محصوالت  رعس هرچیونه سهاس او ه ینه های مشمرک  ا نب ه  تترک 

وویان دز نظر گر مه ناس رود اما مبداز رنها تط او  روش به چهاز زوش دز نوزت سود 

 من تط مس کنرم.
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زوش او  : محصو   رعس بتروش مررسد ودز رمد حانل او  روش رنها زا تط او 

ک ره ینه های  روش محصو   رعس مب غ بااس مانده زا دز نوزت سودو ویان دز بخش 

  روش محصوالت ان س من تط مس رود.

زوش دوم:محصو   رعس بتروش مس زسانرم ودزرمد حانل او  روش رنها زا تط او 

ب د او ک ره ینه های  روش محصو   رعس مب غ بااس مانده زا دز نوزت سودو ویان 

  ثبی و من تط مس کنرم رمدهاسود عا را س ررکی  حی عنوان سایر دز 

زوش سوم: محصو   رعس بتروش مس زسد ودزرمد حانل او  روش رنها زا تط او 

او ه ینه های عا را س  ولرد  زاک ره ینه های  روش محصو   رعس مب غ بااس مانده 

 ک رمس کنرم.

زوش چهازم: محصو   رعس بتروش مس زسد ودزرمد حانل او  روش رنها زا تط او 

بهای  اام رده کاالی  روش او زا ک ره ینه های  روش محصو   رعس مب غ بااس مانده 

.ک رمس کنرم ز مه  

 روش محصوالت  رعس دز  مثا  دز از باط با حالی او  واهرای چهاز زوش ان تاو خالص

 نوزت سودوویان ررکی: 

کر وگرم رتر  ولردوبه ازوش ۶0000ررکی نرشتر خووسمان طس یک دوزه   الری مبداز 

کر و  تاله نرشتر به 120000زیا  بصوزت نبدی بتروش مررساند ومبداز 2۵00هر کر و 

تازو  روخمه زیا  به کازخانه کاغذ ۳00عنوان محصو   رعس  ولرد وبه ازوش هر کر و 

زیا  80000000اسی. هاع ه ینه های  ولرد رامل مواد, دسما د ,سرباز  ا نب ه  تترک 

زیا  ه ینه  تارل برای محصو  ان س تط او نب ه  تترک 20000000اسی هاچنرن مب غ 

زیا  ه ینه برای  روش محصو  2000000وهاچنرن مب غ  و ا مرح ه نهایس ثبی رده اسی

.گردیده رعس رناسایس وثبی   
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به م  و  اسی: ثبی ح ابدازی و هره نوز ح ا  سود وویان ررکی نرشتر خووسمان 

 چهاز زوش

 حل:

زیا  ازوش  روش محصو  ان س ۶0000*2۵00=1۵0000000  

زیا  ازوش  روش محصو   رعس  120000*۳00=۳۶000000  

ه های  روشزیا  خالص ازوش  روش محصو   رعس تط او ک ر ه ین2000000-۳۶000000=۳۴000000  

زیا  بهای  اام رده محصو  ان س 20000000+80000000=100000000  

محصو   رعس هاانند محصو  ان س دز دز این زوش ن تاو  روش محصو   رعس به زوش او  )ا-1

 محل  روش دز نوزت سودوویان ثبی ومن تط مس رود(

 نوزت سود وویان ررکی نرشتر خووسمان به زوش او 

1۵0000000 روش محصو  ان س   

  روش محصو   رعس  ۳۴000000

زیا 18۴000000هاع  روش   

(زیا 100000000ک ر مس رود بهای  اام رده محصو  ان س)  

زیا 8۴000000سود عا را س   

 وضرح اینته مالحظه مس رود او مب غ کل  روش  بط بهای  اام رده محصو  ان س که نشان دهنده 

زیا  ه ینه محصو  ان س ب د او 20000000 ه  تترک باضا ه زیا  کل ه ینه های  ولرد  ا نب80000000

نب ه  تترک ک ر گردید که برانیر این اسی برای  ولرد محصو   رعس ههی  ولرد ه ینه ای دزنظر 

 گر مه نشده اسی
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تط او سودعا را س ب نوان   محصو   رعس به زوش دوم دز نوزت سود وویان ررکیان تاو -2

 سایردزرمدها

وویان ررکی نرشتر خووسمان به زوش دومنوزت سود   

1۵0000000 روش محصو  ان س   

 ک ر مس رود بهای  اام رده محصو  ان س)100000000(زیا 

زیا ۵0000000سود عا را س   

 اضا ه مس رود سایردزرمدها۳۴000000 زیا 

زیا  8۴000000سود ناخالص   

تط او ک ر مب غ  روش محصو  ان تاو محصو   رعس به زوش سوم دز نوزت سود وویان ررکی  -۳

  رعس او ه ینه های عا را س  ولرد دز نب ه  تترک

 نوزت سود وویان ررکی نرشتر خووسمان به زوش سوم

1۵0000000 روش محصو  ان س   

 بهای  اام رده محصو  ان س)100000000-۳۴000000(=۶۶000000 زیا  

زیا  سود عا را س8۴000000  

 روش محصو   رعس ابمدا او هاع ه ینه های عا را س محصو  ان س  وضرح اینته دز این زوش مب غ 

زیا  ب نوان بهای  اام رده محصو  ان س ثبی مریردد۶۶000000ک ررده ومب غ  

دز نوزت سود وویان ررکی  تط او ک ر مب غ  روش  چهازم ان تاو محصو   رعس به زوش-۴

  رعس او بهای  اام رده محصو   روش ز مه محصو 
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اربا مثل زوش سوم مس بارد ودز نوزت سود وویان به هاان رتل زوش سوم اسی اما ثبی این زوش د

که دز این مبحث ح ابدازی رن وان تاو ه ینه ها دز د ا ر مالس با د ا ر مالس زوش سوم  تاوت دازد

 برشمر با زورهای او  ,دوم, سوم م ا ل زا حل خواهرم کرد.

بشر  ویر اسی. خواهد بود موثرسی و برای تایان  رم سئوال س که دز این بخش او ه وه م ر  ا  

هدف او ایجاد ح ابدازی نن مس )بهایابس( زا بنوی رد.-1  

کازبرد اطالعات مربوط به ه ینه ها زا نام ببرید)تنج موزد(-2  

  دو موزد او کازبردهای ه ینه ها زا  وضرح دهرد.-۳

ح ابدازی ه ینه ها زا  وضرح دهرد.-۴  

بدازی مالس وح ابدازی ه ینه ها زا بنوی رد. تاو های ح ا-۵  

انواع ه ینه یابس زا نام ببرید.-۶  

  وضرح دهرد زا انواع سر مم ه ینه یابس  ومبنای محاسبه ه ینه-7

سه موزد او  تاو های ه ینه وویان زا بنوی رد-8  

انواع ه ینه حال وح ابهایس که ثبی وبدهتاز مس رود نام ببرید-9  

ی ان س و رعس زا با ذکر مثا   وضرح دهردمحصوالت  ولرد-10  

انواع ضای ات  ولرد زا نام ببرید-11  

ضای ات عادی)موادوا د(زا  وضرح دهرد-12  

ضای ات غرر عادی زا  وضرح دهرد-1۳  

دز از باط با حل  ارین دز اممحان هارن مثا  اکمتا مس کند که تط او اینته نوزت م اله گتمه رد -1۴

ان تاو مب غ  روش محصو  ان س و رعس دز نوزت سود وویان  -1: م  و  اسیامتان دازد گتمه رود
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م اله او راا بخواهد او یتس زورها  اینته یا به یتس او زورهای او  یا دوم ویا سوم بدلخواه خود ان و

.که مس گوید نوزت سود وویان زا  هره  رمایرد  
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