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 محیط زیست استان بوشهر

 تمدید گواهینامه ISO/IEC17025 

 توسط واحد آزمایشگاه

  نل از پرس سرکار خانم ندا حسنیانتصاب

به عنوان نائب رئیس انجمن  فعال شرکت

 تیراندازی کارگران استان تهران

  احتمال رفع ممنوعیت استفاده از خمیر

 مرغ در فرآورده های گوشتی

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 اخذ موافقت اصولی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

 

 

 در این شماره می خوانید:
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 هزینه یابی بر مبنای فعالیت-2
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زیست استان بوشهر، جهت انجام پروژه پرورش ماهی در قفس در منطقه چاه پهن از شهرستان تنگستان با ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست با عنایت به لزوم دریافت مجوز اداره کل محیط 

اهی در قفس در منطقه مجوز اداره کل محیط زیست استان بوشهر در خصوص پرورش م 62/01/59( و طرح توجیهی شهرک آبزیان و با پیگیری های به عمل آمده در تاریخ EIAمحیطی )

 مورد نظر اخذ گردید.

یا  Sea bassتن در منطقه چاه پهن استان بوشهر، راه اندازی خواهد شد. ماهی پرورشی مورد استفاده  0911و با ظرفیت  0952پرورش ماهی در قفس در سال فاز اول الزم به ذکر است که 

د شد. در حال حاضر زمین مورد نیاز جهت تاسیسات پشتیبانی برای استقرار واحد پرورش ماهی نخواه لشانک آسیایی است که بچه ماهی ها نیز از کشور استرالیا خریداری و به قفس ها منتق

 و تجهیز کارگاه در حال انجام می باشد. شدهتهیه منطقه در قفس در همین 

 

 

دبیر انجمن فرآورده های گوشتی ایران گفت: بررسی آزمایشگاهی درباره استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های 

در سازمان استاندارد شروع شده و احتماال مشکل آن تا پایان سال حل خواهد  ماه سال جاری آذر 66غذایی از 

 شد. 

آذر ماه سال جاری  66با بیان اینکه بررسی های کارشناسانه، علمی و آزمایشگاهی در این زمینه از  دکتر افالکی

در سازمان ملی استاندارد آغاز شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو 

ارچوب کارخانجات فرآورده های نقطه نظرات خود را در زمینه تولید و استفاده از این محصول فقط در چ

گوشتی ارائه کرده اند و این بحث تقریبا دارد به نتیجه نهایی می رسد. بنابراین امیدواریم تا پایان سال جاری مساله 

 خمیر مرغ به طور کلی حل شود.

 

 

ت و ت محصوالامروزه نقش آزمایشگاههای آزمون وکالیبراسیون بر صحت، دقت و کیفی

 و شرکت مرتبطی پوشیده نیست، جهت تحقق این مهم شرکت بر هیچ سازمان ،خدمات

با کنترل خذ نماید که را  ا ISO/IEC 17025 تا استاندارد بین المللی شدآن  بر گوشتیران

وی فرآیندهای جاری شرکت نسبت به کیفیت محصول یا خدمات خود اطمینان ر بیشتر بر

که آزمایشگاههای آزمون و شامل کلیه الزاماتی است این استاندارد حاصل نمایند. 

کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار 

 .گرفته و از نظر فنی صالحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر هستند

ه تبادل هیل و ببه کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاهها و سایر سازمان ها را تس

 .داطالعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی کمک میکن

 

 گستر سینا )سهامی خاص(شرکت پروتئین 
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     توسط واحد آزمایشگاهISO/IEC 17025  تمدید گواهینامه
 

 مهندس هماهنگی سرکار خانم تزیین غذا با محصوالت گوشتیران وبا عنوان تهیه و  فجر، مسابقه آشپزی به مناسبت دهه مبارک

با حضور مدیر تولید، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر انفورماتیک،  69/00/59)مسئول برگزاری مسابقه( در روز شنبه مورخ  امیرحسینی

از بین قه در پایان این مساب .برگزار گردیدمسابقه  به عنوان داوران مسئول فنی و و توسعه ماهیران، مدیر تحقیق مدیر پروژه ماهیران

)به ترتیب خانم نیل فروش زاده، خانم مهری و خانم نیک بین( نفر اول انتخاب 9 بر اساس شاخص های تعیین شده ،شرکت کننده 06

 و نیز هدایایی دریافت نمودند.شدند 
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ایی ست و با روش هاجرای این مدل نیازمند پشتیبانی مدیران ارشد ا 

ف، پایین آوردن ناسازگاری و تعارضات و ایجاد یوظانظیر تفکیک 

مشارکت تیمی می توان به بهبود اجرای این مدل در سازمان ها و 

 شرکت ها کمک نمود.

 ABCاین مدل برای کاربردهای خاص . مدل اختصاصی: 2

ارائه می شود و زمان کمتری برای اجرای آن نیاز است، در اجرای 

تری است و تصمیم گیری در سطوح این مدل نیاز به کارمندان کم

در اجرای این مدل  .مدیریت میانی و پایینی صورت می گیرد

مفاهیم راهبردی کمتری به چشم می خورد و نیازی به پشتیبانی 

تصدیق فعالیت ها  باالی سازمان و شرکت جهتمدیریت رده 

 نیست. 

 ABC نظام اجراي مراحل

 :باشد می زیر مراحل دارای نظام این

 عبارتست از هزینه موضوع :هزینه موضوعات شناسایی.1

 گیری اندازه پی در فعالیت مبنای بر هزینه یابی نظام یک که آنچه

 .باشد می آن

 .است مطلوب نهایی نتایج منظور  :خروجيهایی شناسا.2

 خروجیهایبه  دستیابی برای که عالیتهاییف فعاليتها: شناسایی.3

 .شود می انجام نظر مورد

 

                                               انیمیالد توغ  وری:آگرد

 مالیکارشناس  

     

  

 

   
 

 

   

 

در روز چهارشنبه  مرکز ملی تایید صالحیت ایران،توسط  ISO/IEC 17025ممیزی استاندارد 

گروه ممیزی در موضوعات متعددی رضایت و در جلسه اختتامیه، انجام شد  12/00/59مورخ 

خود را از کیفیت عملکرد کیفی و کمی آزمایشگاه ابراز داشته و ضمن ارائه توصیه هایی برای 

شرکت را برای استفاده مجدد از گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه  بهبود، شایستگی

 سال آتی تمدید گردید. 9برای  02169گواهینامه ایزو و بدین منظور ندمورد تایید قرار داد

 
 

  

ان تهران، از سوی رئیس هئیت ورزش کارگری استاندازی کارگران استان تهران و طی حکمی ، بنا به پیشنهاد رئیس انجمن تیربه گزارش روابط عمومی هئیت ورزش کارگری استان تهران

ر د .دقدیم گردیط رئیس هیئت به ایشان ترئیس انجمن تیراندازی توسنائب حکم  هدر پایان جلس. ندصوب شدزی کارگران استان تهران منخانم ندا حسنی به عنوان نائب رئیس انجمن تیراندا

  .ترش این رشته در میان کارگران شریف و خانواده محترم آنان موفق و موید باشیده خداوند متعال در امر اشاعه و گسبخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل ب

 . امید است با تالش همه همکاران شاهد پیشرفت شرکت در تمام سطوح باشیم ضمن تبریک به این موفقیت چشمگیر افزودند:محترم عامل پروتئین گستر سینا،  مدیریتهمچنین 
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به عنوان نائب رئیس انجمن تیراندازی کارگران استان تهران از پرسنل فعال شرکت خانم ندا حسنی انتصاب سرکار   

 

 (ABCمفهوم هزینه یابی برمبناي فعاليت )

بیانگر تخصیص هزینه ها از منابع به فعالیت ها و از  ABCسیستم 

 این سیستم از جمله سیستم های .فعالیت ها به اهداف سازمان می باشد

مدرن هزینه یابی محصوالت و خدمات است که نیاز شرکت ها 

سازمان ها در جهت محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام شده   و

محصول، بهبود کیفیت فرایند تولیدات، حذف فعالیت های اضافه و 

بی ارزش، شناسایی فعالیت های ارزشمند و محرک های هزینه و 

 تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی فراهم می سازد.

بارتی ای تولیدی می پردازد به عبه بررسی جزئیات هزینه ه ،این سیستم

هایی تفعالیت به شناسایی و حذف فعالی روش هزینه یابی برمبنای ،دیگر

که هزینه محصول را باال می برند بدون آن که ارزش  دمی پرداز

 ول ایجاد کند. صافزوده ای برای مح

جهت پياده سازي هزینه یابی بر مبناي دومدل اصلی 

 (ABCفعاليت)

 است ABCاین مدل که جزء مدل های عمومی  . مدل ادغامی:1

د و برای انواع اهداف کاربردی از قبیل در سطوح ویژه طراحی می شو

ن مدل در ای .بهبود عملیات تجاری و بودجه بندی قابل استفاده است

که معموالً این  و بلندمدت تری اشاره می شود به اهداف عمومی تر

 .سال می باشنداهداف بیش از یک

0. Activity Based Costing 

 اص(خ شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 17شیر پاستوریزه ، کوی 

 00223201-00260272تلفن: 

 00262222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

1 

 

 

 نفر اول

 

 نفر دوم

     

  

 

 نفر سوم

     

  

 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.nahavandcement.com/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/news/94/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-17025-2005
http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

   
 

 

2 

فرصتی منحصر به فرد برای تمرکز و حرکت کردن در جهت اهداف شخصی،  کوچينگ

و ساده با نوعی شریک فکری  سازمانی و حرفه ای از طریق کشف ایده ها و گفتگوی صاف

د وجود دارد زیرا تجربه همانند خو کوچينگمعانی بسیار زیادی برای  .منصف و معتمداست

 خواهید بهاید و میرا در زندگی انتخاب کردهفرض کنید که هدفی  ما منحصر به فرد است. 

د سطح خواهیخواهید کیفیت مدیریت و رهبری خود را افزایش دهید یا میآن برسید. مثال می

خواهید در زندگی شخصی خود، کیفیت عملکرد کسب و کار خود را ارتقاء دهید یا حتی می

ید. در این شرایط مشاوره از تان را افزایش دهباالیی را تجربه کنید و قدرت حل مساله

ها معموال اولین انتخاب است. مثال شما از یک متخصص حلمتخصصان برای پیدا کردن راه

خواهید تا روند فروش محصوالت کسب و کارتان را بررسی کند یا از یک مشاور فروش می

هبود را قابل بها و ساختار کسب و کارتان را بازنگری کند و موارد خواهید تا روالمدیریت می

فکار و گیرد، اکوچ یا مربی فردی است که در پروسه رشد و تحول کنار شما قرار می د.بیاب

کند تا با نوع نگاهتان به مسائل آشنا رویکردهای شما را به شما بازتاب می دهد، کمک می

ها صمیمتها را بیابید و بهترین های خود را ببینید، امکانات و فرصتها و ضعفشوید، قابلیت

 .را در جهت رشد کسب و کار و زندگی خود بگیرید

 
 (مربيگري) فرآیند کوچينگ 

  اقدام کردن/  برطرف کردن موانع /کشف کردن ایده ها /  مشخص کردن عنوان یا موضوع

 بهبود بخشیدن و بازخورد دادن/

 کوچينگ براي توسعه 
کوچ ها به ورزشکاران ممتاز  آن هم به این دلیل است که،کوچینگ ریشه در ورزش دارد، 

کوچینگ به اتاق هیئت مدیره راه  .کمک میکنند عملکرد خود را به طور دقیق تنظیم کنند

یافت، جایی که رهبران موجود و آینده به منظور تنظیم دقیق عملکرد، پیشرفت، و مهارت های 

  .رهبری با کوچ کار نمودند و به نتایج خیره کننده دست یافتند

  :ه دو دسته مجزا تقسيم شده استکوچينگ ب

 که بر اهداف حرفه ای و سازمانی تمرکز دارد، :(کوچينگ )اجرایی/عملياتی

 .که بر اهداف و رشد فردی تمرکز دارد:(فردي) کوچينگ

 کوچينگ براي یادگيري

و آموزشی که با کوچینگ همراه  %62گزارشات حاکی از آن است که آموزش کارایی را تا  

افزایش میدهد. کوچینگ در ادامه به شما در به کار گرفتن مهارت های  %22را تا  بوده کارایی

جدیدتان کمک میکند و یادگیریتان در موقعیت های زندگی واقعی، همانطوری که هر روز 

 .بخشد افتد، را ثبات می اتفاق می

 )ایجاد تعهد(راههاي استراتژیک کردن نيروهاي انسانی

کنترل و   /ردنکمربیگری کردن و نه مدیریت  /  (انسان)تحول ذهنیساخت ماشین ذهنی 

درصد انرژی خود را صرف نظارت کنید و حاال  51درصد فقط کنترل کنید و  01 : نظارت

مقایسه کنید این تفاوتها را ،چیزی که بسیار حائز اهمیت است خروجی کار و کیفیت انجام 

   :اصل مهم در این مورد عبارتند از 9: تفویض اختیار/ دانش  / کار است و نه کمیت

 تجزیه و تحلیل-ه  وفاداری و ارتباطات موثر-د  ییتحول گرا-ج   دانش-ب  تخصص-الف

 دالیل اهميت بيزنس کوچينگ

مکانیزم مؤثری برای توانا ساختن سازمان جهت مقابله با فشارهای ، (Coaching)مربیگری

در  611۲رقابتی، برنامه ریزی برای موفقیت و ایجاد تغییر است. آرنات و اسپارو در سال 

 : پژوهشی دریافتند که سازمانها مربیگری را به سه دلیل زیر بکار می برند

 پاسخگویی به نیازهای افراد - 9  سعهحمایت از تو -6  حمایت از ابتکار عمل استراتژیکی -0

 

 سواالت متداول کوچينگ

 برد؟فرآیند کوچینگ معموال چقدر زمان می 

 بسته به موضوع مراجع متفاوت است. معموال زمان کوچینگ بین کوچینگمدت زمان 

 ماه خواهد بود.  2تا  9 

 چطور ارتباط موثری با کوچ خود داشته باشم؟ 

 .موثر وجود حس قوی اعتماد استگیری رابطه ترین اصل در شکلمهم

 توانم از خدمات کوچینگ استفاده کنم؟چطور می 

ید خواهشود. شما هدفی دارید که میفرآیند کوچینگ معموال با درخواست مراجع آغاز می

اند شما را در مسیر بتو به آن برسید و به یک مربی نیاز دارید که هفته به هفته کنار شما باشد و

 کندکنید، کوچ درخواست شما را بررسی میشما درخواست خود را اعالم می د.هدایت کن

داد توافق طرفین، قرار نماید. در صورتو درباره چگونگی این ارتباط با شما مصاحبه می

 شود. امضا و جلسات کوچینگ آغاز می

 کوچینگ چه تفاوتی با مشاوره تخصصی دارد؟ 

توانند مشکالت مربوطه در کسب و کار را های مختلف میمشاوران متخصص در زمینه

ی حل ارائه بدهند. اما فرض در رابطهشناسایی کنند، شرایط را آنالیز نمایند و در مواقعی راه

ها را حلاهپتانسیل پیدا کردن ر ،نظر مربی خودشکوچینگ بر این است که فرد یا تیم تحت

 .گیردیا تیم در نظر می دارد و کوچ یک فرآیند اکتشافی / حمایتی را برای فرد

 کوچینگ برای چه کسانی مفید است؟ 

 هدفی دارید که رسیدن به آن برایتان حیاتی است :کوچینگ برای شما مناسب است. شما که

ار و نیاز به اصالح روش در ک/  در کاری به موفقیت و یا به نتیجه ی دلخواهتان نرسیده اید/ 

ر و نیاز دارید خود را بیشت. / ساس توازن نمی کنیدبین کار و زندگی، اح/  یا زندگی دارید

 .بهتر بشناسید: تا با شناسایی نقاط قوت خود، آنها را به بهترین نحو بکار ببرید

 یک کوچ (coach) چه کمکی به افراد می کند؟ 

در مورد / تالش های شما در مسیر پیشرفت متمرکز گردد :شما کمک می کند تابه کوچ 

ف دارای اهمیت که باید بر طرف شوند و نقاط ضعف فاقد اهمیت که تفاوت بین نقاط ضع

وقت و انرژی خود را فقط صرف فرصت های مفید و  / باید نادیده گرفته شوند، آگاه شوید

در مسیر رسیدن  B به نقطه A در حرکت از نقطه .مزیت رقابتی بدست آورید/  مثمر ثمر کنید

موضوع به شما کمک می کند تا خود را از سایر  به اهداف خود، سریع تر حرکت کنید. این

 /رقبا متمایز کنید. در نتیجه می توانید در بازه زمانی کوتاه تری حرفه خود را ارتقا دهید

از  مهارت هایی را بدست آورید که/ مهارت های رهبری سازمان و پروژه را بدست آورید

  .کسب و کار امروز دارای اهمیت بسیار هستند نظر رهبری و مدیریت در دنیای

 شود؟چطور موفقیت کوچینگ ارزیابی می 

فاکتورهای  .برای ارزیابی کیفیت رابطه کوچینگ دو فاکتور درونی و بیرونی وجود دارد

کنید، احساس رضایت، احساس پیشرفت و مواردی درونی مانند درکی که از خود پیدا می

از این دست است. فاکتورهای بیرونی شامل رسیدن به هدف تعریف شده، رسیدن به درآمد 

 .باشدمی …باالتر، کسب موقعیت کاری بهتر و 

 نتایج حاصل از کوچينگ 

ه است که بر دست یابی ب (شخصی)تک به تک کوچینگ یک سری جلسات محرمانه  

 :هدف کالینت )مراجع( تمرکز دارد. این هدف میتواند یکی از موارد زیر باشد

ردی ف افزایش کیفیت زندگی/  مدیریت بحران و استرس/  افزایش قدرت گوش دادن و ارائه

  /هیجانیش بهبود هو/  افزایش یکپارچگی شخصیتی و همسو سازی رفتار و گفتار/  و کاری

یدا پذیری و تمرکز بر پافزایش مسئولیت/  های کاریبازیابی انرژی روحی بعد از بحران

 بهبود / هاتوانایی شناخت استعدادها و/  افزایش توان مدیریت و رهبری/  حلکردن راه

مساله و  بهبود قدرت حل/  بهبود همکاری تیمی، کارسپاری و انگیزش/  ارتباطات کیفیت

 ...و  تفکر کالن
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 هایهزینه  یا مستقیم هزینه های براساسمنابع  تخصيص منابع و ایجاد مخازن هزینه:.4

 .یابد هزینه اختصاص مخازن به مستقیم غیر

 عوامل تعیین و هزینه ایجاد مخازن از پس :خروجيها به فعاليتها هزینه تخصيص.5

 هر از آنها از استفاده میزان مبنای بر مذکور در مخازن شده انباشته هزینه های هزینه،

 .شود می داده تخصیص هزینه به موضوعات فعالیت،

 تحلیل و شامل تجزیه نهایی، مرحلهشده:  تمام بهاي گيري گزارش و تحليل.6

 و فعالیت مبنای بر هزینه یابی نظام از بکارگیری شده حاصل تمام بهای به مربوط اطالعات

 باشد. می مربوط گیری های نتیجه

 انواع هزینه هاي غيرمستقيم

 که برای تولید محصول ( بر فعالیت هایی تاکید داردABCفعالیت )سیستم هزینه یابی برمبنای 

انجام شود. هزینه ها با توجه به میزان استفاده هر محصول از فعالیت ها، به  ایدیا خدمات ب

امل محرک شناسایی عومحصوالت تسهیم می شود این سیستم با تجزیه و تحلیل فعالیت ها و 

 صورت سلسله مراتبی طبقه بندی می نماید:های غیرمستقیم را به  هزینه، هزینه

. هزینه های غیرمستقیم در سطوح واحد محصول مثل مواد کمکی تولید، سوخت و انرژی 0

 که فعالیت های مرتبط با آن برای تولید یک واحد محصول، هر بار انجام می شود.

د، تولی. هزینه های غیرمستقیم در سطح دسته محصول از قبیل هزینه آماده سازی خط 6

تخصیص مواد و برنامه ریزی تولید و کنترل کیفیت )در صورتی که در انتهای هر دسته 

محصول واقع شود( که مرتبط با فعالیت هایی است که برای تولید یک گروه از محصوالت 

 هر بار انجام می شود.

ا به ر. هزینه های غیرمستقیم در سطح محصول که هزینه های آن ثابت بوده و می توان آن 9

 محصوالت تخصیص داد مثل هزینه های برنامه ریزی و مهندسی تولید.

. هزینه های غیرمستقیم در سطح فعالیت های کارخانه، که فرآیند تولید عمومی کارخانه را ۲

پشتیبانی می کند. سه گروه اول با هزینه هایی سروکار دارند که می توان آنها را مستقیماً به 

ما گروه اخیر شامل هزینه هایی است که برای انواع محصوالت محصوالت تخصیص داد. ا

مبنای اختیار می توان آنها را بین محصوالت تسهیم کرد مثل روشنایی  مشترک است و تنها بر

 و نظافت کارخانه.

 سنتیبی ای تفاوتهاي عمده سيستم هزینه یابی برمبناي فعاليت و روش هزینه

سفارش کار یا مرحله ای با استفاده از نرخ سربار یکپارچه، روش های سنتی مانند هزینه یابی 

یا نرخ سربار از پیش تعیین شده براساس هزینه کار مستقیم یا ساعات کار ماشین آالت با 

ر اشاره ی توان به موارد زیمبنای فعالیت تفاوت های عمده ای دارد که م سیستم هزینه یابی بر

 .نمود

برمبناي فعاليتروش هزینه یابی  روش سنتی  

. برای تصمیمات مدیر گمراه کننده است.0  
اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب را با استفاده از 

 اطالعات سیستم حسابداری مدیریت ممکن می سازد.

. هدف: ارائه اطالعات در زمینه سودآوری6  
هدف: ارائه اطالعات در زمینه های سودآوری، 

المللرضایت مشتریان و رقابت در سطح بین   

براساس مواد اولیه  را . بهای تمام شده محصوالت9

ستقیم و سربار کارخانه محاسبه مستقیم، دستمزد م

نند.کولوژی پیشرفته را منظور نمیاثرات تکن و کنندمی  

بهای تمام شده محصوالت براساس مواد اولیه مستقیم 

و سربار کارخانه محاسبه می کنند و هزینه های مربوط 

کنترل کیفیت و رقابت در سطح جهانی  به تکنولوژی،

 را در نظر می گیرد.

. برای جریان های تولیدی ساده، استاندارد و ۲

 معمولی به کار گرفته می شوند.

برای جریان های تولیدی ساده، غیراستاندارد و پیچیده 

 به کار گرفته می شود.

و « . هزینه ها را به دو گروه، هزینه های محصول9

های دوره تصمیم می کند.  هزینه  
تلقی می کند.« هزینه محصول«کلیه هزینه ها   

. برای برنامه ریزی و کنترل مدیران چندان مناسب 2

 و دقیق نیست.

برای برنامه ریزی و کنترل مدیران بسیار مناسب و دقیق 

 می باشد.

 

 

 : ABCمزایا و معایب برخی از 

 مزایا

 شناسایی و محاسبه دقیق تر بهای تمام شده و در نتیجه سود ناخالصی هر محصول .1

. تفکیک فعالیت های دارای ارزش افزوده از فعالیت های فاقد ارزش افزوده در نتیجه امکان 6

قال های بازاریابی را به منظور انتحذف فعالیت های بی فایده که با این کار می توان برنامه 

تقاضای مشتری به سمت محصوالت سودآور گسترش داد و همچنین تصمیمات آگاهانه تری 

در زمینه موضوعاتی مانند قیمت گذاری، ترکیب تولید، سرمایه گذاری ها و تغییر سازمانی 

 اتخاذ نماید.

 دیامکان تهیه و ارائه بودجه های صحیح برای یک واحد اقتصا .9

. این سیستم، با استفاده از ردیابی هزینه های عملیاتی به فعالیت های حمایتی و پشتیبانی، ۲

 کند.جهت تصمیم گیری مدیران فراهم می اطالعات اقتصادی مهم و حیاتی را

بر اندازه گیری هزینه های ناشی از ظرفیت تاکید دارد، سیستم های سنتی نه  ABC. سیستم 9

تنها در اندازه گیری هزینه های ظرفیت بال استفاده ناتوان است بلکه در واقع این هزینه ها را 

 از مدیران پنهان می کنند.

 معایب
 جرا نباشد.ا به آسانی برای کل تولیدات قابل. هزینه یابی برمبنای فعالیت ممکن است 0

 . رابطه علت و معلولی بین فعالیت ها و تولیدات همیشه به طور واضح قابل تعیین نیست.6

 . تجزیه و تحلیل جزئیات حساب ها و فرآیند جمع آوری داده ها، فرایند زمان بری است.9

کاری  راینداین معنی که هر تغییری در ف  . هزینه یابی برمبنای فعالیت ایستا )ساکن( است، به۲

  مستلزم بازسازی مدل هزینه یابی برمبنای فعالیت است.

 ABCاهداف سيستم 

 :شدبا می زیر شرح به نظام این اهداف مهمترین
 فعالیت های اضافی حذف هدف با تولید فعالیتهای درباره اطالعات کردن فراهم.0

 ازطریق هاهزینه  و کاهش ارزش افزوده بدون فعالیتهای درباره اطالعات کردن فراهم.6

 به طراح مهندسان برای اطالعات کردن فراهم.9  ،)امکان صورت در(فعالیتها این حذف

 اطالعات فراهم کردن هزینه، ترین پایین و کیفیت باالترینبا  محصول طرح انتخاب منظور

 ،گذاری قیمت راهبرد تدوین منظور به اطالعات کردن فراهم.۲بازار،  انتخاب درباره

 کردن مراهف.2سودآوری محصوالت،  و هزینه تر دقیق هاسبمح و اطالعات کردن فراهم.9

 .آنها ساخت یا خرید درباره گیری منظور تصمیم به قطعات تولید هزینه درمورد اطالعات

 ABCعوامل موفقيت در سيستم 

 سازمان، محیط سیستم در مفهومی طرح بکارگیری در کاربردی دانش :عوامل تکنيکی

 محصوالت، با مرتبط فعالیتهای انتخاب فعالیتها، و هزینه محرکهای مناسب تعداد تعیین شامل

 کامپیوتری سیستمهای قابلیتهای درک و سازمان استراتژیک اهداف و ABCپیوند بین 

 منابع عالی، مدیران حمایت: عوامل سازمانیABC / سیستم اجرای از در حمایت موجود

: شیوه عوامل رفتاري/   فرهنگ و سازمانی ساختار، ABCگیری  ربکا آموزش کافی،

سایر /  فردی کاربران رفتار از آگاهی سیستم و کارگیری به و توسعه فرایند در مشارکتی های

 مدیریتی، تصمیمات با هزینه اطالعات ارتباط و کیفیت وظایف، : رقابت،عوامل موقعيتی

 .پاداش و خدمات جبران سازمان، روش اندازه ی

 نتيجه گيري

سیستم های هزینه یابی سنتی به این دلیل که نمی توانند هزینه های سربار فعالیت های نامربوط 

را ردیابی کنند و این امر مانع از کاهش هزینه ها است، مورد تردید واقع شده است بنابراین 

شرکت هایی که محصوالت متنوع با ویژگی های مختلف تولید می کنند ، هزینه سربار باالیی 

ند و در امر هزینه یابی محصوالت و خدمات خود اگر از روش سنتی استفاده کنند دچار دار

این شرکت ها ناگزیرند برای تعیین هزینه واقعی محصوالت خود از روش  .اشتباه خواهند شد

ABC  که سیستم  ،چنین نتیجه می شود . در کلاستفاده نمایندABC   انقالبی است در سیستم

 د. شوحل مشکالت مدیران به کار برده میهزینه یابی و به عنوان ابزاری قدرتمند جهت 

 

                                               مینا نظریمهندس  وری:آگرد (Coaching) کوچینگ

 مدیر آموزش 
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