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منظور تعيين بهاي تمام شده محصوالت و خدمات واحد تجاري  به هاهزينه صحيح تسهيم و بنديطبقه از ستا عبارت يابيهزينه

که براي راهنمايي مديران و صاحبان واحد مزبور در جهت کنترل عمليات آن قابل  يو تنظيم و ارائه اطالعات مربوطه به نحو

کنترل و نظارت را  يآگاهانه کسب و کار تأکيد دارد و امکان تجهيز کارکردها گيريصميماستفاده باشد. اين امر بر سهولت در ت

 يابي،گردد. بنابراين با استقرار سيستم هزينهمي يق قيمت فروش/ کارمزد خدماتکند. اين مدل باعث تعيين دقفراهم مي يبخوب

س براسا. نمود اقدام استراتژيک ريزي برنامه و هزينه کنترل به نسبت متفاوت ابزارهاي از استفاده با و بيشتر دقت با توانمي

هاي توليد و ها(، هزينه)بانک يسسات خدماتؤم ييابهزينه ي، بعنوان بهترين روش برا(ABC) فعاليت يبر مبنا يمدل هزينه ياب

در اين  .شودهر دوره مالي( تعيين مي ر)به عنوان مثال، تعداد انجام توليد يا خدمات ارائه شده د"فعاليت"ميزان  يخدمت بر مبنا

محاسبه بهاي تمام شده يک واحد حواله ارزي در شعبه )و همچنين يک مدل عملياتي  نظريدوره آموزشي، ضمن ارائه مفاهيم 

، سعي بر ارتقاي سطح آگاهي و آموزش کاربردي همکاران سيستم بانکي است، بطوريکه (ABC بانک نمونه با استفاده از روش

هدف از برگزاري دوره،  .فعاليت بانک باشد /پاسخگوي نياز اوليه ايشان در طراحي و اجراي مدل محاسبه بهاي تمام شده خدمات

هاي نوين هزينه يابي و امکان استفاده آشنايي همکاران سيستم بانکي )بخصوص شاغلين در واحد حسابداري مديريت( با روش

هاي حسابداري مديريـت و هزينه در دو دهه گذشته، بررسي نوآوري ست همانگونه کهاز نتايج جهت تهيه گزارشات مربوطه ا

، دهدنشان ميبه سوي حسابداري مديريـت استراتژيک )مديريت مبتني بر ارزش(  عمدتا  هاي حسابداري تکنيکدهد نشان مي

ريزي استراتژيک )با رويکرد آينده کيفيت برنامهبنابراين يکي از اهداف اصلي حسابداري بهاي تمام شده، بهبود همگرا شده اند. 

باشد. از سوي ديگر، گزارشات مديريتي بايد شامل اطالعات حسابداري هم از منظر منابع مصرف شده )حسابداري نگر( مي

تا مباني  مديريـت( و هم از منظر خروجيها و نتايج بدست آمده يعني هزينه هر فعاليت و ... )حسابداري بهاي تمام شده( باشد،

 گيري در اختيار مديران قرار دهد.  معتبري را براي تصميم

 

  

  

 

 ساعت  6
   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

تمام شده  به روش  یبها یعمليات حسابدار

فعاليت یبرمبنا یهزينه ياب  

  

  
 

 

ن:مخاطبا  

مديران و کارشناسان واحدهای 

 حسابداری

 مديريت و بودجه   

  
 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 یمديريت و هزينه ياب یتاريخچه حسابدار  
 فعاليت یبر مبنا یهزينه ياب مفهوم  
 یهزينه ياب یهاسيستم  
 تمام شده یبها یاجزا یبند طبقه  
 یهزينه ياب یهاسيستم یهاروش یمعرف  
 شامل تعيين مراکز هزينه، شناسايی محرک و نحوه تسهيم هزينه به مراکز یهزينه ياب فرآيند  
 در شعبه ی: محاسبه قيمت تمام شده يک حواحد حواله ارزینمونه عمليات ارائهA) )محصوالت  طبق فايل اکسل

 بانکی و تئوری پرتفوی
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 مدرس دوره:   
   عضو انجمن حسابداران رسمی و خبره انگلستان(ACCA) 

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران 
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 بهمن 26  :مهلت ثبت نام

 14:30 یال 8:30ساعت  اسفند 1: تاریخ برگزاری

 :پیش نیاز

 : آشنايی با

 اصول حسابداری 

 هابودجه بانک /های حسابداریسرفصل 

 حدی آشنايی با خدمات قابل ارائه و  تا

 ساختار، فرآيند و فعالیت بانک  همچنین 
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