هقدهه
عي ػبلْبي اخيش تأويذ ٍيظُاي ًؼجت ثِ ثْجَد هذيشيت ػبصهبىّبي دٍلتي دس اظْبس ًظشّبي هؼئَليي اسؿذ ًظبم ديذُ ٍ ؿٌيذُ ؿذُ اػت .ايي
تأويذات ثِ ٍيظُ دس ثشًبهِ چْبسم تَػؼِ التلبدي ،اختوبػي ٍ فشٌّگي تحت ػٌَاى ًتيدِ هحَسي ،هَسد تَخِ خبف لشاس گشفتِ اػت.
يىي اص حَصُّبي وليذي دس هَضَع ًتيدِ هحَسي ٍ پبػخگَيي دٍلت ٍ ػبصهبىّبي دٍلتي وِ اص ؿبخقّبي اػبػي يه دٍلت ًتيدِ هذاس
ٍ پبػخگَ ًيض هحؼَة هيگشددً ،ظبم ثَدخِسيضي وـَس اػت.
هٌبثغ هحذٍد دٍلت ثبيذ ثِ ثشًبهِّب ٍ هذيشاًي تؼلك گيشد وِ ًتيدِ هغلَة هيآفشيٌٌذ ،اهب دس ػول ايي اتفبق ًيفتبدُ اػت .صيشا ػبصهبىّب
ثٌذست ًتبيح لبًغ وٌٌذُاي سا وِ تَػظ اػتجبسات ثَدخِاي آًبى لبثل خشيذاسي ثبؿذ تَليذ وشدُاًذ .اًگيضُّبي تـَيمي دس لبلت افضايؾ
ثَدخِ ثشًبهِّبي هَفك ٍ يب هضايبيي اص ايي دػت ثشاي اخشاي هَفك ٍ اثشثخؾ ثشًبهِّب ٍخَد ًذاسد ٍ ٌّگبهيوِ هجبلغ ثَدخِاي ثِ ثشًبهِّب
تخليق هييبثذ ديگش الضاهي ثشاي ثشسػي ايٌىِ آيب اخشاي ايي ثشًبهِّب هٌدش ثِ ًتيدِ ؿذُ اػت يب خيش ،هَخَد ًوي ثبؿذ.
اثش ثخـي ػيبتگزاسيّبي هدلغ ٍ تلوين گيشيّبي هشثَط ثِ هلبسف ثَدخِاي ثذليل غفلت اص ثشًبهِّب ٍ تَخِ ًبوبفي ثِ ًتبيح ٍ ػولىشد
ثشًبهِّب هَسد تْذيذ خذي اػت .ػبختبس ثَدخِ دٍلت ،ؿٌبػبيي وبهل ّضيٌِّبي هشثَط ثِ ّش يه اص ثشًبهِّب سا ًبهوىي ػبختِ اػت .اص
آًدبييوِ دس ثَدخِ دٍلت ّضيٌِّب ثغَس وبهل ؿٌبػبيي ًويؿَد ،سلبثت ثشاي خذهبت ثبالخجبس خبيگضيي فشآيٌذ هدضايي ؿذُ اػت وِ تَػظ
لَاًيي پيچيذُ ٍ هلٌَػي هشثَط ثِ اسصيبثي ّضيٌِّب وِ ثِ ًَثِ خَد ثؼٌَاى هبًؼي ثشاي سلبثت ٍ هٌجغ تؼبسضبت ٍ آؿفتگيّب ػول هيوٌٌذ،
اداسُ هيؿَد.
ثشاي سفغ ايي هؼضل دٍلت ثبيذ اثشثخـي ثشًبهِّب ٍهيضاى پبػخگَيي خَد ثِ هشدم سا ثَػيلِ استمبي ػغح ًتيدِ هحَسي ،ويفيت خذهبت ٍ
سضبيتوٌذي هـتشي ثْجَد ثخـذ .دٍلت ثبيذ ثِ هذيشاى ثوٌظَس ثْجَد ويفيت اسائِ خذهبت ،ثَػيلِ الضام آًبى ثِ ثشًبهِسيضي ثشاي دػتيبثي ثِ
اّذاف ثشًبهِّب يبسي سػبًذ ٍ اعالػبت الصم دسثبسُ ًتبيح ثشًبهِّب ٍ ويفيت خذهبت سا ثِ آًبى اسايِ وٌذ.
دٍلت ثبيذ ثِ هٌظَس تأويذ ثيـتش ثش هَضغ ػولىشد ،الذام ثِ تلفيك اعالػبت هشثَط ثِ ػولىشد ػبصهبىّب ٍ تلويوبت ثَدخِاي وٌذ .ايي
تلفيك خْت تْيِ ٍ تذٍيي ثَدخِّبي ػوليبتي دس ػبصهبىّب اًدبم هيگيشد.

دس ًْبيت ،دٍلت ثبيذ ثشاي تلفيك وبهل اعالػبت ّضيٌِاي ٍ ػولىشد ثشًبهِّب دس يه فشآيٌذ ٍاحذ الذام ًوبيذ .ايي فشآيٌذ ؿبهل ثَدخِسيضي
ثش اػبع ّضيٌِ توبم ؿذُ هٌبثغ ثش اػبع هحل هلشف آًْب ،ثشلشاسي تَاصى ثيي سديفّبي ثَدخِ هشثَط ثِ ثشًبهِّب ٍ فؼبليتّب ٍ ًتبيح
حبكلِ اص آًْب ٍ دس ًْبيت اكالح تٌظين حؼبةّبي ثَدخِاي دس كَست لضٍم هيثبؿذ.
ًمغِ اتلبل ثشًبهِّبيتحَل دس تحمك اّذاف ٍ دػتيبثي ثِ ًتبيح هغلَة ،تحمك ًظبم ثَدخِسيضي ػوليبتي ٍ ًْبديٌِ ػبصي هحبػجِ ليوت توبم
ؿذُ فؼبليتّب ثؼٌَاى پبيِ ٍ اػبع اخشاي ايي ًظبم هيثبؿذً .ظبم ثَدخِسيضي ػوليبتي ثبػث ثْجَد ػولىشد هبلي ػبصهبىّب ٍ هتضوي اػتفبدُ
وبسآهذ ٍ اثش ثخؾ اص ثَدخِ دٍلتي اػت .ػؤال اػبػي دس ًظبم ثَدخِ سيضي ػوليبتي ايي اػت وِ ثَدخِ ثشاي « چِ اّذافي» ّضيٌِ هيؿَد
ًِ ايٌىِ « ودب» ٍ « چِ همذاس» ّشيٌِ هيگشدد .ثِ ػجبست ديگش ثَدخِ ثِ « ّضيٌِ ًتيدِّب» تخليق هييبثذ ًِ ثِ

« ًتيدِ

ّضيٌِّب».
ثشاػبع ثٌذ ة هبدُ  223ثشًبهِ چْبسم تَػؼِ التلبدي ،اختوبػي ٍ فشٌّگي وـَس ،ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي وـَس هَظف اػت ثِ
هٌظَس تمَيت ًظبم ثشًبهِسيضي ٍ ًظبست ثش اخشاي ثشًبهِّبي تَػؼِ ٍ تذٍيي پيـٌْبد ساّىبسّبي اػبػي ثشاي پيـشفت وـَس حذاوثش تب
پبيبى ػبل دٍم ثشًبهِ چْبسم ػبصٍ وبسّبي الصم سا ثشاي تغييش ًظبم ثَدخِسيضي اص سٍؽ هَخَد ثِ سٍؽ ػوليبتي ٍ ّذفوٌذ ٍ ثِكَست
ليوت توبم ؿذُ خذهبت فشاّن وٌذ .پيؾًَيغ ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل ً 1385يض ثش ػوليبتي وشدى ثَدخِ ٍ هحبػجِ ليوت توبم ؿذُ فؼبليتّب ٍ
هحلَالت تبويذ داسد.

ضرورت اجرا
سًٍذ ثَدخِسيضي فؼلي ثخؾ آهَصؽ ػبلي هجتٌي ثش هذل ثَدخِسيضي خغي ػٌتي هيثبؿذ وِ هذل ػبدُ ثَدخِ سيضي هجتٌي ثش ؿىؼتي اخضاء
اػتجبس ثِ اخضاء دادُ هي ثبؿذ ٍ ثب اختلبف هجبلغ خضء ثِ سيض دادُّب اػتجبسات سا تَصيغ هيًوبيذ .دس هذل فَق الزوش تَاى ثشًبهِسيضي دساص

هذت هحذٍد ٍ اهىبى دػتيبثي ثِ ػوليبت ٍ ًظبست ثَدخِاي ثش آى ثؼيبس هحذٍد اػت ،ثؼالٍُ ايي ًظبم اعالػبتي سا دس خلَف ػولىشد
ثَدخِ ٍ هيشاى اثش ثخـي ٍ وبسائي ثشًبهِّبي اػتجبسي ثذػت ًويدّذ.

اص آًدب وِ سٍؽ ػٌتي ثَدخِسيضي ،اعالػبتي دس خلَف ًتبيح ّضيٌِ وشد اػتجبسات ٍ هيضاى اثشثخـي ٍ وبسائي ثشًبهِّبي اػتجبسي
ثذػت ًويدّذ ،سٍؽ ثَدخِسيضي ػوليبتي هغشح گشديذُ اػت وِ دس خْت تخليق ّذفوٌذ اػتجبست ثِ ثشًبهِّب ٍ فؼبليتّب ،ؿفبفػبصي
فشآيٌذ ثَدخِسيضي ،ايدبد استجبط ثيي ثَدخِ ( اػتجبسات) ٍ ًتبيح ػولىشد ثشًبهِ ،ووه دس تَخيِ ثَدخِ دػتگبُ اخشائي دس ثشاثش ػبصهبى
ّبي ًبظش ٍ ...گبم ثش هيداسد .ثَدخِسيضي ػوليبتي يه ثشًبهِ تلفيك ػولىشد ػبالًِ ٍ ثَدخِ ػبالًِ هيثبؿذ وِ سٍاثظ ثيي ػغح اػتجبسات
ثشًبهِ ٍ ًتبيح هَسد اًتظبس سا ًـبى هيدّذ.
دس ثَدخِسيضي ػوليبتي ،ػالٍُ ثش تفىيه اػتجبسات ثِ ٍظبيف ،ثشًبهِّب ،فؼبليتّب ٍ عشحّب ،حدن ػوليبت ٍ ّضيٌِّبي اخشايي ػوليبت
دٍلت ٍ دػتگبُّبي دٍلتي عجك سٍؽّبي ػلوي هبًٌذ حؼبثذاسي ليوت توبم ؿذُ هحبػجِ ٍ اًذاصُ گيشي هيؿَد.
دس وـَس هب ّن دس ػبل گزؿتِّ ،يأت ٍصيشاى ثِ پيـٌْبد ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي وـَس ،آئيي ًبهِ اخشائي ًحَُ هحبػجِ ليوت توبم
ؿذُ فؼبليتّب ٍ خذهبت اسائِ ؿذُ تَػظ ٍصاستخبًِ ٍ هؤػؼبت دٍلتي سا تلَيت وشد.
ثش اػبع ايي آئييًبهٍِ ،صاستخبًِّب ٍ هؤػؼبت دٍلتي هَظف ّؼتٌذ ليوت توبم ؿذُ فؼبليتّب ٍ خذهبت خَد سا ثش اػبع دػتَسالؼول اثالغي
ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي وـَس هحبػجِ ًوبيٌذٍ .صاستخبًِّب ٍ هؤػؼبت دٍلتي هىلف ّؼتٌذ ثِ هٌظَس فشاّن ًوَدى اهىبى اخشايي ايي
آئييًبهِ ٍ ّذايتً ،ظبست ،ثْجَد هذيشيت ٍ استمبي ويفيت اسائِ خذهبت دس ايي ٍاحذّب ٍ سػبيت دػتَسالؼول ٍ هؼيبسّبي اثالغي ثش اػبع
وويت ،ويفيت ٍ هحل خغشافيبي اسائِ خذهت ،پغ اص تؼييي ليوت توبم ؿذُ فؼبليتّب ٍ خذهبت اييگًَِ ٍاحذّب ،ثب اخز تؼْذّبي الصم ،وليِ
اختيبسات ٍ هؼئَليتّبي هذيشيتي ،هبلي ٍ اداسي هشثَط ثِ اداسُ ٍاحذ سا ثب سػبيت هؼيبسّب ثِ هذيشات ٍاحذّب تفَيض وٌٌذ.
ايي تلَيجٌبهٍِ ،صاستخبًِّب ٍ هؤػؼبت دٍلتي سا هَظف ًوَدُ اػت وليِ هشاحل هغبلؼِ ،عشاحي ،سٍؽّبي هحبػجِ ٍ ًتبيح ٍ الذاهبت
اخشايي هشثَط سا هؼتٌذ ٍ هذٍى ًوَدُ ٍ يه ًؼخِ اص آى سا ثِ ايي ػبصهبى يب اػتبى خْت ًگْذاسي ٍ ثْشُثشداسي اسػبل وٌٌذ.

ػيؼتنّبي هختلف ٍ خذيذي دس ػلن حؼبثذاسي ٍحَد داسًذ وِ هيتَاى اص آًْب ثشاي ايي تدضيِ ٍ تحليل اػتفبدُ ًوَد ،وِ ثشاي ايي هٌظَس
ػيؼتن ّضيٌِيبثي ثش هجٌبي فؼبليت (  )Activity Based Costingپيـٌْبد هيگشدد وِ داساي لبثليتّبي صيبدي دس هحبػجِ ثْبي توبم
ؿذُ خذهبت اػت ٍ ًتبيح هثجتي اص ثِ وبسگيشي آى حبكل ؿذُ اػت .ايي ػيؼتن ،يىي اص ػيؼتنّبي ًَيي ّضيٌِيبثي اػت وِ اثتذا ثشاي
هحبػجِ ثْبي توبم ؿذُ خذهبت دس ػيؼتنّبي تَليذي ثِ وبس گشفتِ ؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ لبثليتّبيي وِ ايي ػيؼتن دس كحت هحبػجِ ثْبي توبم
ؿذُ ٍ تْيِ اعالػبت ثشاي تلوين گيشيّبي هذيشيتي داؿت ،وبسثشد آى دس فؼبليتّبي خذهبتي ًيض هغشح گشديذ.
دس ايي ساػتب ٍ ثب تَخِ ثِ حدن ثبالي

فؼبليتّب ،گؼتشٓ هخبعجييً ،يبص ثِ گضاسؽگيشي فشاٍاى دس ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي،

هىبًيضُ وشدى ايي سًٍذ ٍ تْيِ ًشم افضاسي ثذيي هٌظَس اختٌبة ًبپزيش اػت.

هراحل انجام
 .1خوغآٍسي دادُّبي اٍليِ
 .2ؿٌبػبيي للوشٍ ٍ اّذاف ّضيٌِيبثي
 .3ؿٌبػبيي هشاوض ّضيٌِ
 .4تؼييي فؼبليتّبي هَخَد دس هشوض ّضيٌِ
 .5تؼييي هٌبثغ هَسد هلشف فؼبليتْبي ّش هشوض ٍ ّضيٌِّبي هشثَعِ
 .6تؼييي هَضَػبت ّضيٌِ
 .7ؿٌبػبيي هحشنّبي ّضيٌِ
 .8ؿٌبػبيي هخبصى ّضيٌِ

 .9تخليق ّضيٌِ ّش هشوض ثِ هخبصى ّضيٌِ
 .10تؼييي ّضيٌِ يه ٍاحذ هحشن ّضيٌِ
 .11تؼييي ًشخ ثشاي ّش فؼبليت
 .12هحبػجِ ثْبي توبم ؿذُ ّش فؼبليت

شرح خدهات
 .1هزينهيابي بر هبناي فعاليت

يىي اص اثضاسّبي هذيشيتي ثشاي ايدبد تَاًبيي دس تؼييي ّضيٌِّبي ٍالؼي دس استجبط ثب تَليذ يه هحلَل يب خذهت تىٌيه « ّضيٌِيبثي ثش
هجٌبي فؼبليت» اػت وِ تَػظ وَپش ٍ وبپالى ٍ ّوىبس آًبى خبًؼَى ثِ ٍخَد آهذ ٍ سٍيىشد خذيذ سا ثِ حؼبثذاسي ٍ ثَدخِسيضي تحت
ػٌَاى « ّضيٌْيبثي ثش اػبع فؼبليت» ٍ « ثَدخْشيضي ثش اػبع فؼبليت» پذيذ آٍسدّ .ضيٌِيبثي فؼبليت سا ثِ اختلبس ّضيٌِيبثي فؼبليت يب
ً ABCيض هي خَاًٌز .ايي تىٌيه كبحجبى وبس ٍ فشآيٌذ سا ثِ ػوت ؿٌبػبيي ٍ سديبثي ّضيٌِّبي هؼتمين ٍ غيش هؼتمين ٍ تخليق دليك
آًْب ثِ فؼبليتّبيي وِ دس فشآيٌذ تَليذ يه هحلَل يب خذهت ًمؾ داسًذّ ،ذايت هيوٌذ.
ايي تىٌيه فؼبليت ٌّگبهي ؿىل گشفت وِ هذيشاى هتَخِ ؿذًذ اعالػبت حؼبثذاسي ػٌتي وِ ثِ كَست دفتش ول تْيِ هيؿذ ثشاي اسصيبثي
اثش ثخـي تلويوبتي وِ هشثَط ثِ تخليق هٌبثغ هي ثبؿذ ديگش هفيذ ًيؼت ،ثلىِ تٌْب ثشاي حؼبثشػبى ٍ ديگش افشاد خبسج ػبصهبى وِ ثِ
دًجبل پبػخگَيي هبلي خَد ثَدًذ سضبيتجخؾ هيثبؿذ .دس ػبل  1988وَپش ٍ وبپالم اثشاص داؿتٌذ وِ يىي اص خذيتشيي هـىالت ػبصهبىّب دس
سٍؽ ػٌتي تخليق ّضيٌِّبي غيش هؼتمين ( ػشثبس) اػتّ .ش چِ ثِ لشى ً 21ضديىتش هيؿذين ثؼلت ّش چِ پيچيذُتش ؿذى فشآيٌذ تَليذ
هحلَالت ٍ خذهبت ،ثخؾ اػظن ّضيٌِّب هتَخِ ّضيٌِّبي ػشثبس هيؿذ .دس حبليىِ دس لشى

ّ 19ضيٌِّبي ػشثبس ّ ٍ %20ضيٌِّبي

هؼتمين  %80ول ّضيٌِّب سا تـىيل هيداًذ ،دس لشى ّ 21ضيٌِّبي ػشثبس ّ ٍ %80ضيٌِّبي هؼتمين  %20ول ّضيٌِّب سا ؿبهل هيؿذ.
ثٌبثشايي ديگش اهىبى ًذاؿت وِ ّضيٌِّبي ػشثبس سا ّوچَى گزؿتِ ثِ ؿىل يىٌَاخت ٍ گبّي اختيبسي سٍي ّوِ هحلَالت يب خذهبت
ػشؿىي وٌين .ثٌبثشايي اهشٍصُ ّضيٌِّبي غيش هؼتمين وِ ؿبهل ّضيٌِ ّبي اداسي ،ػشثبس هيثبؿذ ،ثخؾ ػوذُاي اص ّضيٌِّبي هحلَل يب
خذهت سا تـىيل هيدّذ .چشا وِ ثِ ايي تشتيت ثؼيبسي اص ّضيٌِّبي ػشثبس اص لجيل ّضيٌِّبي لدؼتيىي ،تَليذ ،ثبصسايبثي ،فشٍؽ ،تَصيغ،
خذهبت پغ اص فشٍؽ ،فٌبٍسي ،اداسي هبلي ،هٌبثغ اعالػبتي ٍ اداسي سا هيتَاى تب سػيذى ثِ هحلَالت يب خذهبت سديبثي وشد .تخليق غلظ
ّضيٌِّبي ػشثبس هيتَاًذ ثبػث اؿتجبُ دس تخوييّبي ّضيٌِاي تَليذ ؿذُ ٍ دس ًتيدِ هذيشاى سا دچبس تلوينگيشيّبي ًبدسػت وٌذ.

وَپش ٍ وبپالى ؿيَُ ّضيٌِ يبثي فؼبليت هَػَم ثِ  ABCسا ثِ ػٌَاى خبيگضيٌي ثشاي ػيؼتنّبي ػٌتي حؼبثذاسي وشدًذ .ثش اػبع تىٌيه
 ،ABCفشآيٌذ تَليذ هحلَل يب خذهت ثِ كَست هدوَػِاي اص فؼبليتّب ديذُ هيؿَد .هٌبثؼي وِ تَػظ ايي فؼبليتّب هلشف هيؿًَذ تؼييي
هيگشدد ٍ ػپغ فؼبليتّب ثِ هحلَالت ،خذهبت يب هـتشيبى تخليق دادُ هيؿًَذٌّ .گبهيوِ ساثغِ ثيي يه فؼبليت ٍ يه هحلَل يب خذهت
يب هـتشي ثذػت آهذ ،آًگبُ هيتَاى ّضيٌِّبي غيش هؼتمين ( ػشثبس) سا ثِ ؿىل دسػتي ثِ آى هحلَالت ،خذهبت يب هـتشيبى تخليق داد .ثِ

ثيبى ػبدُتش اثتذا ثبيذ داًؼت وِ چِ فؼبليتّبيي ثبيذ ثشاي تَليذ يه هحلَل يب خذهت اًدبم ؿَد ػپغ ّضيٌِّبي آى هحلَل يب خذهت هحبػجِ
گشدد.
وَپش ٍ وبپالى دس ػبل  4 ،1991دػتِ فؼبليت سا ثِ تفىيه هؼشفي وشدًذ:

 .1فؼبليتّبي ًگْذاسي تدْيضات ( صهيي ٍ ػبختوبىّب ،هذيشيت وبسخبًِ)
 .2فؼبليتّبي ًگْذاسي تدْيضات ( هٌْذػي فشآيٌذ ،ثْجَد هحلَل)
 .3فؼبليتّبي ػغح دػتِ ( ساُاًذاصيّب ،حول ٍ ًمل هَاد اٍليِ ،خشيذ ػفبسؿبت ،ثبصسػيّب)
 .4فؼبليتّبي ػغح ٍاحذ ( دػتوضد هؼتمين ،هَاد اٍليِ ،خضيٌِّبي هبؿيي ،اًشطي)
ػشؿىي وشدى ّضيٌِّب ثِ ؿيَُ  ABCهذيشاى سا لبدس هي ػبصد اػتشاتظيّبي وبّؾ ّضيٌِّب سا ثِ دسػتي تذيي وٌٌذ .پيؾ اص ايي ثيـتش
اػتشاتظيّبي وبّؾ ّضيٌِّب سا ثِ تفىيه دس دػتِ هشثَط ثِ خَد لشاس دٌّذ ٍ اص تخليق ّضيٌِّبي دػتِ اٍل ٍ دٍم ثِ ّش يه اص
ٍاحذّبي هحلَل يب خذهت اختٌبة وٌٌذ .ثِ ٍيظُ ّضيٌِ ّبي دػتِ اٍل ًجبيذ ثِ ّش يه اص هحلَالت يب خذهت تخليق دادُ ؿَد.
تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت ّضيٌِّبي هؼتمين ٍ غيشهؼتمين سا تب هٌبثغؿبى سديبثي هيوٌذ .دس حبليىِ حؼبثذاسي ػٌتي ثِ اسصيبثي هَخَديّب
ثشاي تْيِ گضاسؽ اص داساييّبي ػبصهبى هيپشداصد ،تىٌيْبي ّضيٌِيبثي فؼبليتّب هٌبثغ هلشفي سا ثِ فؼبليتّبي دس حبل ػول دس ػبصهبى
هشتجظ ػبختِ ٍ ػپغ ثيي ايي فؼبليتّب ٍ هحلَالت ٍ خذهبت تَليذ ؿذُ استجبط هؼتمين ثشلشاس هيػبصد ( ؿىل صيش) .دس ًتيدِ تىٌيه
ّضيٌِيبثي فؼبليتّب اػبع ليوتگزاسي اػتشاتظيه ثش سٍي وبال يب خذهبت اػت وِ ثَػيلِ دػتيبثي ٍ دسن سٍاثظ هؼتمين ثيي ّضيٌِّب،
فؼبليتّب ٍ هحلَالت ( خذهبت) اًدبم هيؿَد.
خشيبى ّضيٌِ ثيي هٌجغ ،فؼبليت ،هَضَع ّضيٌِ تَػظ ػٌبكش ّضيٌِ ػبص (هحشوْبي ّضيٌِ) دس ؿىل صيش ًـبى دادُ ؿذُ اػت:

هٌجغ :آًچِ وِ خْت اًدبم فؼبليت كشف هيگشدد.
هحشن هٌجغٍ :احذ ثيبًگش اًذاصُ تٌبٍة ٍ هيضاى تمبضي فؼبليت اص هٌجغ
فؼبليت :هدوَػِ وبسّبيي وِ تَػظ هٌجغ خْت تحمك هَضَع ّضيٌِ كَست هيگيشد.
هحشن فؼبليتٍ :احذ ثيبًگش اًذاصُ تٌبٍة ٍ هيضاى هضَع ّضيٌِ اص فؼبليت
هَضَع ّضيٌِ :آًچِ وِ دس ّضيٌِ يبثي ثذًجبل تؼييي ثْبي توبم ؿذُ آى ّؼتين.
ثؼالٍُ تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت هىبًيضهي سا ثشاي اكالح فشآيٌذّب ثَػيلِ تؼييي فؼبليتّبي پشّضيٌِ وِ فشآيٌذ تَليذ سا ًيض پـتيجبًي
ًويوٌٌذ ،اسائِ هيًوبيذ .ايي خبكيت ثَيظُ صهبًي وِ ػٌبكش اكلي ّضيٌِاي هؼتميوبً لبثل سديبثي ثِ ػوت هحلَالت ( خذهبت) اػت اص
اّويت ٍيظُاي ثشخَسداس اػتّ .وبًغَس وِ اؿبسُ ؿذ ،اهشٍصُ ثيـتش ّضيٌِّب دس ؿشوتّبي كٌؼتي ،ػبصهبىّبي خذهبتي تدبسي ٍ خذهتي
دٍلتي غيش هؼتمين ّؼتٌذ .دس ًتيدِ تىٌيهّبي حؼبثذاسي ػٌتي ثِ ؿىل غيشلبل اختٌبثي هٌدش ثِ تلويوبت ًبدسػت خَاّذؿذ.
تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت فبوتَسّبي ووي ( ػٌبكش ّضيٌِ ػبص) سا دس هشوض تَخِ خَد لشاس هيدّذ يؼٌي ػَاهلي وِ يه ػبصهبى سا هتحول
ّضيٌِ هيػبصد .ثِ ػجبست ديگش تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت فبوتَسّبيي سا وِ ثبػث تخليق ّضيٌِّب اص يه حؼبة ثِ حؼبة ديگشي هيؿَد
سا دس ًظش هيگيشدٌّ .گبهيوِ ايي فبوتَسّب ؿٌبػبيي ؿذًذ ،تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت (  ) ABCاص اعالػبت ّضيٌِاي ػٌتي ثشاي تؼييي اثش
ّضيٌِاي آًْب ثِ ٍػيلِ هـخق وشدى استجبط ثيي ػٌبسيَّب يب ّش يه اص ػٌبكش ّضيٌِ اػض هَسد اسصيبثي لشاس گيشًذ.

 .2هفاهين اصلي تكنيك هزينهيابي بر هبناي فعاليت

اكَل اػبػي تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت ايي اػت وِ فؼبليتّب ّضيٌِ هبلي داؿتِ ٍ سديبثي فؼبليتّب اص صديبثي ّضيٌِّبي هؼتمين اص لجيل
ّضيٌِّبي پشػٌلي ٍ ّضيٌِّبي ػشثبس ٍ اداسي اثش ثخؾتش اػت .اػتفبدُ اص ايي تىٌيه ثِ ػبصهبىّب اخبسُ هيدّذ توبم فؼبليتّبي دس حبل
اًدبم دس ػبصهبى سا وِ تلويوبت هذيشيت سا هتأثش هيػبصد ؿٌبػبيي ٍ هَد تدضيِ ٍ تحليل لشاس دٌّذ.
تدضيِ ٍ تحليل فؼبليتّب يب ّوبى دسن آًچِ وِ ػبصهبى اًدبم هيدّذ ،دس ػبصهبىّبي اهشٍص تمشيجبً سايح اػت .اهب غبلجبً ثب ؿيَُّبي
حؼبثذاسي وِ ّضيٌِّب سا ثِ كَست ثخـي ( ثخؾ ّبي ػبصهبًي) هحبػجِ هيوٌٌذ ،ساثغِاي ًذاسد .تلفيك « تدضيِ ٍ تحليل فؼبليت» ٍ
تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت» هؼتميوبً ثِ هحذٍيتّبي اكلي آى ػيؼتنّب هيپشداصد.
ثشاي هثبل اػتخذام وبسهٌذ هوىي اػت ًيبص ثِ كشف صهبى اص ػَي افشادي خبسج اص ٍاحذ پشػٌلي داؿتِ ثبؿذ .تدضيِ ٍ تحليل فؼبليتّب ثِ
ؿوب اخبصُ هيدّذ تب فؼبليتّبيي سا وِ دس ػبصهبى ؿوبس ٍالغ هيؿَد سا اص صٍايبي هختلف ؿٌبػبيي وشدُ ،سٍاثظ ثيي آى فؼبليتّب سا ًيض
ثذػت آٍسديذ .تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت ؿوب سا هلضم هيوٌذ ّضيٌِ ٍالؼي اًدبم يه فؼبليت سا ثِ ٍػيلِ خوغآٍسي ٍ هحبػجِ ّضيٌِّب ثِ
كَست فشاثخـي يؼٌي توبم ثخؾّبيي وِ فؼبليتّب دس آًْب ٍالغ هي ؿًَذ تؼييي وٌيذ.

 )1-2ػٌبكش ّضيٌِػبص
ػٌبكش ّضيٌِػبص ،وِ تحت ػٌَاى «هحشنّبي ّضيٌِ» ًيض ًبم ثشدُ هيؿًَذّ ،وبًغَس وِ اص ًبم آى پيذاػت ،ػٌبكشي ّؼتٌذوِ ثبػث
ايدبد ّضيٌِ ثشاي يه فؼبليت ٍ يب يه هٌجغ هيؿًَذ ،ػٌبكش ّضيٌِػبص ثبػث هيؿًَذ وِ يه فؼبليت اًدبم ؿَد ٍ يب ّضيٌِاي ايدبد ؿَد ثشاي
هثبل ،فؼبليت «تؼييي هشاحل صهبًي (صهبًجٌذي) دسخَاػت هَاد اٍليِ» سا دس ًظش ثگيشيذّ .ضيٌِ فؼبليت ،ثب تغييش خذٍل صهبًجٌذي تَليذ تغييش
هيوٌذ .ثٌبثشايي «تؼذاد تغييشات دس خذٍل صهبًجٌذي» هَخت تغييش دس ّضيٌِ ول فؼبليت «تؼييي هشاحل صهبًجٌذي دسخَاػت هَاد اٍليِ»
خَاّذ ؿذ.
ثب تَخِ ثِ هثبل ثبال ،ثشاي ّش فؼبليت ثبيذ يه ػٌلش ّضيٌِػبص ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .دس هَاسدي وِ ثشاي يه فؼبليت چٌذيي ػٌلش ّضيٌِػبص
ٍخَد داسد ،فؼبليت هضثَس ثبيذ ثِ صيش فؼبليتّبيؾ ثِ ّوشاُ ػٌلش ّضيٌِػبص هشثَط ثِ ّش يه اص فؼبليتّب تدضيِ ؿَد ثشاي هثبل دس

ثؼيبسي اص ػبصهبىّب تؼذاد هحلَالتي وِ دس يه ػفبسؽ دسيبفت هيؿًَذ ثؼيبس هتغيش اػتّ .ضيٌِ فؼبليتي هبًٌذ «ثشسػي اػتجبس» ثشاػبع
تؼذاد ػفبسؿبت ،دس حبليىِ ّضيٌِ فؼبليت «ثجت هحلَالت ػفبسؿي» ثشاػبع تؼذاد خغَط ػفبسؽ ( ) order linesتغييش هيوٌذ .ايي دٍ
فؼبليت صيشفؼبليتّبي «دسيبفت هحلَالت» اػت .ثبلؼىغ اگش تٌْب ّذف تدضيِ ٍ تحليل فؼبليت اكلي ثبؿذ ،ديگش ًيبصي ثِ تدضيِ ثيـتش
فؼبليتّب ًخَاّذ ثَد.

 )2-2فؼبليتّب
فؼبليتّب ثب ّذف تَليذ ٍ اسائِ «هَضَع ّضيٌِ » اًدبم هيؿًَذ .هَضَع ّضيٌِ هوىي اػت هحلَالت يب خذهبتي ثبؿذ وِ ثِ هـتشيبى اسائِ
هيؿَد ٍ يب هوىي اػت خذهبت داخلي اص لجيل «آهَصؽ داخلي» يب تؼييي خب ٍ هىبى فشٍؿگبُ ثبؿذ.
«فؼبليتّب»« ،هَضَع ّضيٌِ» سا تَليذ هيوٌٌذ ٍ ثشاي ايي وبس اص «هٌبثغ» هلشف هيوٌٌذ .ثشاي تؼييي ّضيٌِ يه فؼبليت ،هٌبثؼي سا وِ
فؼبليت هضثَس اص آًْب اػتفبدُ هيوٌذ سا ثبيذ ؿٌبػبيي وشد .هؼألِ هَسد تَخِ تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت ايي اػت وِ هٌبثؼي وِ دس استجبط ثب يه
فؼبليت ؿٌبػبيي هيؿًَذ هبًٌذ صهبًي وِ يه خشيذاس ثشاي اسصيبثي فشٍؿٌذگبى كشف هيوٌذ ،دس دفتش ول ثؼٌَاى ّضيٌِ ثجت ًويؿَد .هٌبثؼي
وِ دس دفتش ول ؿٌبػبيي هيؿًَذ ،تٌْب ثِ حمَق دػتوضد ٍاحذ خشيذ هحذٍد هيؿَد.
تدشثِ ًـبى دادُ اػت وِ تخليق ّضيٌِّب ثيي هٌبثغ گًَبگَى ثشاي ثذػت آٍسدى يه ؿوبي دليك اص ّضيٌِ هٌبثغ الصم ٍ ضشٍسي اػت.
ثشاي هثبل ؿوب هوىي اػت اص «حمَق دػتوضد» ٍ «هضايب» ٍ ثِ حؼبثي ثب ًبم «ّضيٌِ ّش فشد دس ٍاحذ خشيذ» تخليق دّيذ.
ّضيٌِ ّش فشد دس ٍاحذ خشيذ ثبيذ ثيي ًمـْبي هختلفي وِ افشاد دس ثخؾ فشٍؽ ثِ ػْذُ داسًذ تؼْين ؿًَذ هبًٌذ هأهَس خشيذ ،هؼئَل خشيذ،
هزاوشُ وٌٌذُ ٍ ...
ٌّگبهيوِ ّضيٌِيبثي فؼبليت ثشاي كالح فشآيٌذّب هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشد ،فؼبليتّب ثِ اسصؽآفشيي (اسصؽ افضٍدُ) ٍ
غيشاسصؽآفشيٌي (غيش اسصؽ افضٍدُ) دػتِثٌذي هيؿًَذ .ايي دػتِثٌذي تَػظ اّذاف ّضيٌِّبي هٌبػت ثب تدضيِ ٍ تحليل هَسدًظش
تؼييي هيؿَد

.

ّ )3-2ضيٌِّبي هؼتمين ٍ غيشهؼتمين
ّضيٌِّبي هؼتمين ّضيٌِّبيي اص لجيل هَاد اٍليِ ٍ پشػٌل هيثبؿذ وِ هيتَاى آًْب سا ثِ ؿىل دليمي ثِ ّش يه اص هحلَالت يب خذهبت ًؼجت
داد .ايي ّضيٌِّب سا هيتَاى ثَػيلِ تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت خوغ ٍ هحبػجِ وشد ٍ اسصؽ افضٍدُاي ثشاي فشآيٌذ تلوينگيشي ايدبد وشد.
ّضيٌِّبي غيشهؼتمين ّضيٌِّبيي ّؼتٌذ وِ ًويتَاى ثِ عَس دليك ثِ يه هحلَل يب خذهت ًؼجت داد .دس ػبصهبىّبي اهشٍصي ّضيٌِّبي
غيشهؼتمين ثخؾ ػوذُ ّضيٌِّب سا تـىيل هيدّذ .ايي ًَع ّضيٌِّب ّذف اكلي تىٌيه ّضيٌِيبثي فؼبليت اػت.

 .3تشريح سناريوي پيشنهادي براي انجام طرح

هتذٍلَطي  ABCهـتول ثش دٍ هشحلِ فشآيٌذ تخليق ثِتشتيت صيش هيثبؿذ:


تخليق ّضيٌِّبي هٌبثغ ثِ فؼبليتّبيي وِ آًْب سا هلشف هيوٌٌذ.



تخليق ّضيٌِّبي فؼبليتّب ثِ هَضَػبت ّضيٌِ

ثش ّويي اػبع هيتَاى گبهْبي اًدبم  ABCسا ثِتشتيت صيش فْشػت ًوَد:

 )1-3خوغآٍسي دادُّبي اٍليِ


ًوَداسّبي ػبصهبًي ٍ ؿشح ٍظبيف ّش يه اص ثخؾّبي ػبصهبى تْيِ گشدد.



خظهـي ،اّذاف ٍ هأهَسيت ػبصهبى ٍ وليِ اػٌبد هشتجظ هَسد هغبلؼِ ٍ ثشسػي لشاس گيشد.

 )2-3ؿٌبػبيي للوشٍ ٍ اّذاف ّضيٌِيبثي
اثتذا للوشٍ ّضيٌِيبثي سا ؿٌبػبيي هيوٌين يؼٌي تؼييي هيوٌين وِ ّضيٌِيبثي سا ثشاي ول ػبصهبى هَسد ثشسػي ،ثخؾ خبف يب ٍاحذ هؼيٌي
اًدبم هيدّين .ػبصهبى ثبيذ ثِ سٍؿٌي اّذاف ثشسػيّبي ّضيٌِاي خَد سا تؼشيف وٌذ.

 )3-3ؿٌبػبيي هشاوض ّضيٌِ
هشوض ّضيٌِ ػجبست اص ّش يه اص ٍاحذّبي ػبصهبًي هيثبؿذ وِ ػْذُداس اًدبم يه ثخؾ اص ٍظبيف دس خْت سػيذى ثِ اّذاف ول ػبصهبى
اػت ٍ ثب يِ ػجبستي اص ديذگبُ ّضيٌِيبثي خبيي اػت وِ هؼئَل وٌتشل ّضيٌِّبي هشثَط ثِ خَد ثبؿذ .ثشاي ؿٌبػبيي هشاوض ّضيٌِ يه
ػبصهبى (يب ؿشوت) ثبيذ اص دادُّبي اٍليِ (ًوَداس ػبصهبًي ٍ  ) ...هشحلِ لجل اػتفبدُ ًوَد.

 )4-3تؼييي فؼبليتّبي هَخَد دس هشوض ّضيٌِ
فؼبليت :ػولي اػت وِ خْت اًدبم ٍظبيف ّش هشوض ّضيٌِ تَػظ پشػٌل (ٍ يب هبؿييآالت هَخَد دس ّش هشوض) اًدبم هيؿَد .پغ اص
ؿٌبػبيي فشآيٌذّبي والى ّش هشوض ّضيٌِ ،دس ػِ ػغح ؿشح دادُ ؿذُ دس صيش ،هدوَػِ فؼبليتّبي ّش فشآيٌذ سا ؿٌبػبيي هيوٌين .روش
ايي ًىتِ لبثل تَخِ اػت وِ آًچِ سا وِ فؼبليت هيًبهين ،ؿبيذ خَد فشآيٌذي هتـىل اص فؼبليتّبي ديگش ثبؿذ ،اهب ثب تَخِ ثِ هحذٍيتّبي
اًدبم پشٍطُ ،آًْب سا ثؼٌَاى فؼبليت دس ًظش هيگيشين ٍ ثيؾ اص ايي آًْب سا تفىيه ًويًوبيين.
ايي ػغَح ثِ ؿشح صيش هيثبؿٌذ:


دس ػغح كفش ثشاي ّش هشوض ّضيٌِ فؼبليتّبي ػغح ول ػبصهبى يؼٌي فؼبليتّبي اًدبم ؿذُ دس خْت
پـتيجبًي وليِ ٍاحذّبي ػبصهبى ؿٌبػبيي هيگشدًذ.



دس ػغح يه ثشاي ّش هشوض فؼبليتّبي ػغح پـتيجبًي يؼٌي فؼبليتّبي اًدبم ؿذُ دس خْت پـتيجبًي
ٍاحذّبي ػوليبتي ػبصهبى ؿٌبػبيي هيؿًَذ.



دس ػغح دٍ ،ثشاي ّش هشوض ّضيٌِ فؼبليتّبي ػغح هَضَع ّضيٌِ (خذهت اًدبم ؿذُ ثشاي ّش هـتشي)
يؼٌي فؼبليتّبي اًدبم ؿذُ دس ٍاحذّبي ػوليبتي ؿٌبػبيي هيگشدًذ.

تؼذاد ػغَحي سا وِ دس ايي ػلؼلِ هشاتجي فؼبليتّب ؿٌبػبيي هيوٌين ،هوىي اػت ثيـتش اص ايي تؼذاد ثبؿذ ٍ ثؼتگي ثِ هحذٍديت هٌبثغ ٍ
اهىبًبت پشٍطُ پيبدُػبصي  ABCدساد .ثؼذ اص هـخق ؿذى ّضيٌِ ّش فؼبليت ثشاي ايٌىِ ثتَاى ّضيٌِ ّش فؼبليت سا ثِ ّش ٍاحذ هحلَل يب
خذهت اًدبم ؿذُ تخليق داد ،ثبيذ ػغَح فؼبليت هـخق ثبؿذ.

 )5-3تؼييي هٌبثغ هَسد هلشف فؼبليتْبي ّش هشوض ٍ ّضيٌِّبي هشثَعِ
هٌبثغ هدوَع ػٌبكش التلبدي اػت وِ خْت اًدبم فؼبليتّب هلشف هيگشدًذ .آًْب دس ٍالغ هٌـأ ايدبد ّضيٌِ ّؼتٌذ هٌبثغ دس يه ػبصهبى
ؿبهل ًيشٍي اًؼبًي ،هَاد هلشفي ،تدْيضات ٍ  ...اػت .ايي هشحلِ يؼٌي تؼييي ّضيٌِّبي اًدبم ؿذُ دس ّش هشوض ثب هشاخؼِ ثِ ػيؼتن هبلي
ػبصهبى اهىبىپزيش اػت صيشا هؼوَال دس ػيؼتن هبلي ّضيٌِّب ثِ تفىيه هشاوض هـخق ؿذُاًذ ٍ ،يب هوىي اػت ّضيٌِّبي تٌْب دس ول ػبصهبى
هـخق ؿذُ ثبؿٌذ.
خْت ػَْلت وبس ّضيٌِّبي سا دس ػِ ثخؾ صيش ؿٌبػبيي هيوٌين:

ّ )1-5-3ضيٌِّبي ٍاحذ وبس
ّضيٌِّبي ٍالؼي ّؼتٌذ وِ ثِ ٍاحذ وبس تخليق دادُ هيؿًَذ ٍ تَػظ ٍاحذ وبس پشداخت هيؿٌَد .ايي ّضيٌِّب ثبيذ ثِ فؼبليتّب تخليق
دادُ ؿًَذ .حمَق ٍ دػتوضد ٍ هَاد اٍليِ ًوًَِّبيي اص ّضيٌِّبي ٍاحذ وبس هيثبؿذ.
ّ )2-5-3ضيٌِّبي هشتجظ ثب ٍاحذ وبس
ّضيٌِّبي ٍالؼي وِ ثِ ٍاحذ وبس هشتجظ اػتٍ .لي خبي ديگشي تَػظ ٍاحذ وبسي يب ثخؾ ديگشي پشداخت هيؿَد.هبًٌذ ّضيٌِّبي هشثَط
ثِ ػيؼتنّبي پشداصؽ اعالػبت هشثَط ثِ يه فؼبليت ،ايي ّضيٌِ هبّيتب " ؿجيِ ّضيٌِّبي ٍاحذ وبس اػت ثِ اػتثٌبي ايٌىِ دس خبي ديگشي
پشداخت هيؿًَذ .ايي ّضيٌِّب ًيض ثبيذ ثِ فؼبليتّب تخليق دادُ ؿَد.

ّ )3-5-3ضيٌِّبي ثخـي ٍ دٍلتي
ّضيٌِّبي ٍالؼي ّؼتٌذ وِ هتؼلك ثِ ٍاحذ وبس هيثبؿذ ٍ ثشاي ثخؾ يب ٍلت ًمؾ هْن داسد .هبًٌذ هضايبي ؿغلي ،ثيوِّ ،ضيٌِّبي اداسي وِ ثِ
افشاد دسگيش دس فؼبليتّب تخليق دادُ هيؿَد .ثشاي ّش يه اص ايي دٍ ًَع ّضيٌِ هَاسد صيش سا هيتَاى هثبل صد:
ّ )1-3-5-3ضيٌِّبي ثخـي


دفتش هذيشػبهل ٍ هذيشاى



ٍاحذ پشػٌلي



ٍاحذ تبيپ



ٍاحذ پشداصؽ اعالػبت



ٍاحذ هبلي



ٍاحذ حؼبثذاسي



ٍاحذ خشيذ

ّ )2-3-5-3ضيٌِّبي دٍلتي


هضايبي وبسهٌذاى



خجشاى وبسي



پبداؽّب

 )6-3تؼييي هَضَػبت ّضيٌِ
چيضي وِ دس ّضيٌِيبثي ثِدًجبل تؼييي ثْبي توبم ؿذُ آى ّؼتين ،اكغالحب " هَضَع ّضيٌِ ًبم داسد .ثٌبثشايي هَضَع ّضيٌِ هيتَاًذ يه
پشٍطُ ،يه فؼبليت ،يه هحلَل ،يه هـتشي ،يه دپبستوبى يب ثخؾ ٍ اهثبل آى ثبؿذ .هَضَػبت ّضيٌِ ثغَس ػوذُ هـتول ثش هحلَالت
ٍالؼي تحَيل دادُ ؿذُ ثِ هـتشيبى داخل يب خبسج اص ػبصهبى ّؼتٌذ.

 )7-3ؿٌبػبيي هحشنّبي ّضيٌِ
هحشنّبي هٌبثغ :ثَػيلِ ايي ًَع هحشنّبّ ،ضيٌِّبي هٌبثغ سا ثش هجٌبي همذاس هلشف ثِ فؼبليتّب تخليق هيدّين.
هحشنّبي فؼبليت :ثَػيلِ ايي ًَع هحشنّبّ ،ضيٌِّبي فؼبليتّب سا ثش هجٌبي همذاس هلشف ثِ هَضَػبت ّضيٌِ تخليق هيدّين.

 )8-3ؿٌبػبيي هخبصى ّضيٌِ
هخبصى ّضيٌِ هدوَع فؼبليتّبيي ّؼتٌذ وِ يه هحشن ّضيٌِ داؿتِ ثبؿٌذ.

 )9-3تخليق ّضيٌِ ّش هشوض ثِ هخبصى ّضيٌِ
تخليق ّضيٌِّبي ّش هشوض ّضيٌِ ثِ هخبصى ّضيٌِ هغبثك ثب هبتشيغ صيش اًدبم هيؿَد.
هحشن هٌبثغ
ّضيٌِّب
هشوض A
ّضيٌِ 1
Z

Y

X

ّضيٌِ 2
هشوض B
ّضيٌِ 1
ّضيٌِ 2

S

خوغ

 Xهـخق وٌٌذُ ايي هَضَع اػت وِ  Xدسكذ اص ّضيٌِ سا هشوض  Aداساي هحشن فؼبليت ػبػبت وبس هيثبؿذ.
ثؼذ اص هـخق ؿذى دسكذ ّضيٌِّب ،دس هبتشيغ خذاگبًِ اكل ّضيٌــِّب آٍسدُ ٍ هحبػجِ هيؿَد.
تخليق ّضيٌِّب دس دٍ ثخؾ اًدبم هيؿَد.

 )1-9-3تخليق ّضيٌِّبي هؼتمين
دس ّ ABCش چِ ّضيٌِّبي ثيـتشي سا ثتَاى هؼتميوب " ثِ فؼبليتّب تخليق دادّ ،ضيٌِيبثي آػبىتش هيؿَدّ .ضيٌِّبي هؼتمين فؼبليتّب ؿبهل
«ّضيٌِّبي ٍاحذ وبس» ٍ ثخـي اص «ّضيٌِّبي هتؼلك ثِ ٍاحذ» وبس هيثبؿذ.
ايي ّضيٌِّب يب ثِ ٍاحذ وبس تخليق دادُ هيؿًَذ ٍ تَػظ ٍاحذ وبس ًيض پشداختِ هيؿًَذ ٍ يب ثِ يه ٍاحذ وبس ديگشي تخليق دادُ هيؿًَذ وِ هتؼلك
ثِ ٍاحذ وبسي هَسدًظش اػتّ .ش دٍ ايي ّضيٌِ هؼتميوب" ثِ فؼبليت تخليق دادُ هيؿًَذ.

 )2-9-3تخليق ّضيٌِّبي غيش هؼتمين
ّضيٌِّبي صيبدي ٍخَد داسًذ وِ ًويتَاى هؼتميوب ثِ فؼبليت تخليق يبثٌذ .ايي ّضيٌِّب اثتذا ثبيذ ثشسػي ؿًَذ ٍ ػپغ ثِ فؼبليتّب تخليق يبثٌذ.
اػبع تخليق آًْب ثؼتگي ثِ هبّيت ّضيٌِّب داسد.
ثشاي تخليق ّضيٌِّبي غيشهؼتمين ثِ فؼبليتّب دٍ تىٌيه ٍخَد داسد وِ ّش يه ثِ همتضبي ّذف هب اص ّضيٌِيبثي فؼبليتّب هتفبٍت اػت( .ثِ خذٍل
كفحِ ثؼذ تَخِ وٌيذ)

ّذف ّضيٌِيبثيABC

اّذاف ػبصهبى اص اًدبم ABC

وليِ ّضيٌِّب ( توبم ّضيٌِّبي هؼتمين ٍ
ليوتگزاسي يب ستجِثٌذي

تىٌيه هَسد اػتفبدُ
ّضيٌِيبثي خبهغ
)( FULL COST

غيشهؼتمين)
ول ّضيٌِّبي لبثل اختٌبة
ـ تؼييي سلبثيت ثَدى ػبصهبى

( توبم ّضيٌِّبي هؼتمين ٍ غيشهؼتمين هٌْبي

ـ تأهيي هٌبثغ اص ثيشٍى ػبصهبى

ّضيٌِّبيي وِ دس تأهيي هٌبثغ خذهت هَسدًظش اص

ـ خلَكيػبصي خذهبت

ثيشٍى اص ػبصهبى اًدبم هيگشفت اختٌبةًبپزيش

ّضيٌِيبثي خبهغ
)( FULL COST

ثَدًذ)
ـ آگبّي ولي اص ّضيٌِّب
ـ اكالح فشآيٌذ
ـ هٌْذػي هدذد

ّضيٌِيبثي هدوَع
ّضيٌِّبي لبثل همبيؼِ

دػتوضد هؼتمين)(KIS

ـ الگَ ثشداسي
ّضيٌِيبثي هدوَع
ثَدخِسيضي ثشاػبع فؼبليت

تخويي ثَدخِ

دػتوضد هؼتمين)( KIS

اص آًدبييوِ ّذف هب اص ّضيٌِيبثي فؼبليتّب ًيل ثِ ػوت ثَدخِ ػولىشدي ٍ اكالح فشآيٌذّب اػت ،عجك خذٍل فَق اس سٍؽ ّضيٌِيبثي هدوَع دػتوضد
هؼتمين اػتفبدُ هيوٌين وِ دس ايي گضاسؽ آهذُ اػت.

 )10-3تؼييي ّضيٌِ يه ٍاحذ هحشن ّضيٌِ
ثشاي تهته هحشنّبي ّضيٌِ هٌبثغ ٍ فؼبليتّ ،ضيٌِ يه ٍاحذ هحشن ّضيٌِ هحبػجِ يب پيؾثيٌي هيگشدد

 )11-3تؼييي ًشخ ثشاي ّش فؼبليت
ايي ًشخ فؼبليت وِ ثب اػتفبدُ اص اعالػبت هٌذسج ّش هبتشيغ هشحلِ  9ثذػت هيآيذ ،اص عشيك تمؼين هدوَع ّضيٌِّبي هٌظَس ؿذُ ثِ ّش هخضى ّضيٌِ
ثش همذاس ٍالؼي يب پيؾثيٌي ؿذُ هحشن فؼبليت هحبػجِ هيؿَد.

 )12-3هحبػجِ ثْبي توبم ؿذُ ّش فؼبليت
ايي وبس اص عشيك ضشة ًشخ فؼبليت دس حدن فؼبليت اػتفبدُ ؿذُ دس ػبخت يه هحلَل يب اًدبم يه خذهت يب ثؼجبستي تَليذ يه هَضَع ّضيٌِ ،اًدبم
هيؿَد.

