
  فهرست مطالب
  

  صفحه  عنوان
  

  وپنج بیست  تشکر و قدردانی
  کیاستراتژ تیریمد يحسابدار اتیکل: بخش اول

  3      کیاستراتژ تیریمد يحسابدار: فصل اول
  3      مقدمه
  3      تیریمد يو حسابدار یصنعت يحسابدار ،یمال يحسابدار نیتفاوت ب

  8      تیریمد يتکامل حسابدار
  18      استراتژیک و اجزاء آنحسابداري براي مدیریت 

  18      ها تیفعال يحسابدار
  19      کیت استراتژیریمد يحسابدار
  AAMT(      28( يدیشرفته تولیپ يتکنولوژ يحسابدار

  30      تیریمد يانواع اطالعات حسابدار
  32      اطالعات یفیک اتیخصوص
  35      تیریحسابداران مد یسازمان تیموقع
  39      ها در سازمان تیریحسابداران مد فیوظا
  42      تیرینقش حسابداران مد شیافزا

  44      تیریحسابداران مد يمعلومات الزم برا
  46      يریگ جهیخالصه و نت
  48      ساختار کتاب

  49      ها پرسش
  51      منابع

  کیاستراتژ یابی نهیهز يها فن: بخش دوم
  ABC(      55( تیفعال يبر مبنا یابی نهیهز: فصل دوم
  55      مقدمه
  56      آن يها ییو نارسا یسنت یابی نهیهز يها ستمیس

  57      تیفعال يبر مبنا یابی نهیخچه هزیبر تار يمرور
  59      تیفعال يبر مبنا یابی نهیو هز یسنت یابی نهیستم هزیسه سیمقا
  63      افزوده بدون ارزش يها تین فعالییتع

  65      تیفعال يبر مبنا یابی نهیستم هزیها در س تیفعال يبند طبقه
  66      تیفعال يبر مبنا یابی نهیستم هزیوه کارکرد سیش

  67      حالت اول تعیین سودآوري در صورت تخصیص سربار با استفاده از یک مبنا
  68      تیفعال يبر مبنا یابی نهیدر صورت استفاده از هز ين سودآورییحالت دوم تع

  ABC      74 ستمیس يساز ادهیپ يبرا یعمل يها گام
  78      فراسان یو صنعت يدیدر شرکت تول تیفعال يبر مبنا یابی نهیهز يساز ادهیپ

  80      تیفعال يبر مبنا یابی نهیمرحله اول هز يساز ادهیو پ یطراح



  83      ...آن با مدل  سهیو مقا) FABC( يفاز تیفعال يبر مبنا یابی نهیمدل هز یطراح
  99      تیفعال يبر مبنا یابی نهیستم هزیس یموارد کاربرد عمل

  99      یصنعت يکاربرد در واحدها
  105      مختلف يکشورها در کاربرد

  106      یخدمات يکاربرد در واحدها
  108      تیفعال يبر مبنا یابی نهیستم هزیس يایمزا

  111      کنند؟ ت استفادهیفعال يبر مبنا یابی نهیبهتر است از هز ییها چه شرکت
  111      تیفعال يبر مبنا یابی نهیستم هزیب سیمعا

  113      يریگ جهیخالصه و نت
  113      ها پرسش
  115      مسائل

  123      يمطالعات مورد
  126      منابع
  128      ... یابی نهیهز و )TDABC(گرا  زمان تیفعال يبر مبنا یابی نهیهز: فصل سوم
  128      مقدمه
  131      تیفعال يبر مبنا یابی نهیمدل هز يها چالش

  136      گرا زمانت یفعال يبر مبنا یابی نهیسازوکار هز
  TDABC      138و  ABCسه دو مدل یمقا

  138      تیفعال يبر مبنا یابی نهیمدل هز
  140      گرا ت زمانیفعال يبر مبنا یابی نهیمدل هز
  TDABC      145مدل  ینیب شیقدرت پ

  147      یمعادالت زمان
  150      مدل یبه روز رسان

  152      گرا ت زمانیفعال يبر مبنا یابی نهیهز ينوآور
  154      ...پروژه،  کیشروع : (TDABC)گرا  زمان تیفعال يبر مبنا یابی نهیمدل هز يساز ادهیپ

  155      يساز آماده: 1فاز 
  156      ها داده لیو تحل هیتجز: 2فاز 
  161      لوتیساخت مدل پا: 3فاز 
  167      در سطح سازمان TDABC ياجرا: 4فاز
  169      در عملگرا  ت زمانیفعال يبر مبنا یابی نهیهز يکاربردها

  TDABC      174 ستمیس بیمعا
  PFABC(      175(گرا  عمل تیفعال يبر مبنا یابی نهیهز ستمیس

  176      يمثال عدد
  PFABC      182 ستمیس يایمزا

  183      يریگ جهیخالصه و نت
  185      ها پرسش
  186      مسائل
  190      منابع

  193      معکوس یابی نهیهز: فصل چهارم



  193      مقدمه
  196      معکوس یابی نهیهز ينحوه اجرا
  199      يمثال عدد
  199      حالت اول: معکوس یابی نهیهز
  201      حالت دوم: معکوس یابی نهیهز
  204      حالت سوم: معکوس یابی نهیهز
  205      معکوس یابی نهیحظات خاص هز مال

  207      یابی نهیمختلف هز يها ستمیمعکوس در س یابی نهیکاربرد هز
  212      يریگ جهیخالصه و نت
  214      ها پرسش
  215      مسائل
  221      منابع

  کیاستراتژ يزیر برنامه نینو يها فن: بخش سوم
  ABB(      225(ت یفعال يبر مبنا يبند بودجه: فصل پنجم
  225      مقدمه

  226      بندي بر مبناي فعالیت بندي به بودجه ضرورت تغییر سیستم بودجه
  230      رانیدر ا يبند ستم بودجهیر سییتغ يبرا یضرورت قانون

  232      تیفعال يبر مبنا يبند ح کارکرد بودجهیتشر
  234      تیفعال يبر مبنا يبند و بودجه یسنت يبند سه بودجهیمقا

  236      تیفعال يبر مبنا يبند و مراحل بودجه یهدف اصل
  236      تیفعال يبر مبنا يبند بودجه يها یژگیو
  237      تیفعال يمبنا بر يزیر ت در بودجهیفعال يبر مبنا یابی نهیستم هزیگاه سیجا
  238      تیفعال يبر مبنا يبند بودجه يساز ادهیپ یعمل يها گام

  241      )2005 ،یمصطف( يمطالعات مورد
  241      ونقل خدمات حمل: 1 يمطالعه مورد
  246      )2005 ،یمصطف( يره خدمات اداریدا ؛ها ره حسابیدا :2 يمطالعه مورد

  254      )2002در مروي و کیز،  ون(خدمات هواپیمایی : 3مطالعه موردي 
  256      کند یرا اجرا م ABBکه  یبانک: 4 يمطالعه مورد
  258      ت در عملیفعال يبر مبنا يبند کاربرد بودجه
  261      يریگ جهیخالصه و نت
  263      ها پرسش
  263      مسائل
  268      منابع

  270                ره ارزشیل زنجیه و تحلیتجز: فصل ششم
  270      مقدمه

  272      ره ارزشیمفهوم زنج
  276  ره ارزشیل زنجیه و تحلید تجزیستم جدینه و سیل هزیه و تحلیتجز یسنت يها ستمیس
  279      آن ییاجرا يها ارزش و مالحظه  رهیزنج يایمزا
  284      آن يساز ادهیره ارزش و مراحل پیزنج يواکاو



  284      انهیصنعت را: 1 يمطالعه مورد
  289      ارزش رهیزنج یکاربرد عمل
  289      هوشمند وتریره ارزش در شرکت کامپیل زنجیتحل

  292      نتلجنتیانه، شرکت ایدر صنعت را: 2 يمطالعه مورد
  294      صنعت فوتبال: 3 يمطالعه مورد
  298      دیکاهش زمان تول يره ارزش برایاستفاده از زنج

  299      )1388 نه،یو نقش یشقاق( یتخصص يها ره ارزش پورتر به کتابخانهیم زنجیتعم
  301      رانیره ارزش در ایزنج یعمل يکاربردها
  301      صنعت نفت و گاز: ره ارزشیزنج
  305      ...)پور طباطبایی و نیلی(سپاهان  يساز نیدر شرکت ماش نیره تأمیزنج يساز هیشب
  308      )1382و همکاران،  يرغفوریم(ران یا کیره ارزش در صنعت الستیزنج
  310      )1383فطانت و مقبل، ) (الف يشرکت خودروساز: يمطالعه مورد( نیره تأمیزنج

  313      ره ارزش در بخش بهداشت و درمانیکاربرد مفهوم زنج
  318      ره ارزش در عملیل زنجیه و تحلیتجز

  323      ها پرسش
  324      مسائل
  333      منابع

  335                چرخه عمر یابی نهیهز: فصل هفتم
  335      مقدمه
  338      چرخه عمر محصول یابی نهیف هزیتعر

  340      چرخه عمر محصول یابی نهیاهداف هز
  341      محصول) اتیح(عمر  يها چرخه

  341      شده مت تمامیق) اتیح(چرخه عمر 
  342      فروش) اتیح(چرخه عمر 

  343      چرخه عمر محصول یابی نهیمراحل هز
  346      خدماتا یچرخه عمر محصوالت  يها نهیت هزیبودن اهم ینسب

  348      چرخه عمر محصول یابی نهیمحصول در هز یت مرحله طراحیاهم
  351      چرخه عمر یابی نهیکاربرد هز
  352      محصوالت يگذار متیچرخه عمر محصول در ق یکاربرد عمل
  354      يافزار شرکت نرم کیچرخه عمر در  یابی نهیهز یکاربرد عمل
  356      چرخه عمر محصول يمطالعه مورد
  357      لیتحص
  357      شده تمام يبها

  357      نرخ پروژه و تورم
  358      منافع
  358      ر عواملیسا
  359      تیل حساسیتحل
  359      ين مطالعه موردیج اینتا
  364      سر ل سربهیتحل



  364      در مراحل چرخه عمر فروش کیاستراتژ يگذار متیق
  367      نحوه استفاده از چرخه عمر فروش يمطالعه مورد

  367      چرخه عمر محصول در عمل یابی نهیهزکاربرد 
  367      شده قات انجامیتحق

  368      شده انجام يها مرور مطالعه
  370      ها در سازمان یکاربرد عمل
  373      يریگ جهیخالصه و نت
  375      ها پرسش
  376      مسائل

  383      يمطالعات مورد
  387      منابع

  TC(                389(هدف  يبر مبنا یابی نهیهز: فصل هشتم
  389      مقدمه

  391      هدف یابی نهیخچه هزیخاستگاه و تار
  392      هدف يبر مبنا یابی نهیهز يها ضرورت
  395      هدف يبر مبنا یابی نهیف هزیتعر
  399      نهیهز یت سنتیریسه با مدیهدف در مقا یابی نهیهز
  402      هدف یابی نهیهز يدیم و اصول کلیمفاه

  405      هدف یابی نهیهز يساز ادهیمراحل پ
  405      ) رانیون در ایزیمطالعه روند حاکم بر صنعت تلو(ران یا کیدر صنعت الکترون

  418      )2009هورن گون و همکاران، ( یخارج يمطالعات مورد
  418      »استل«انه ید رایهدف در شرکت تول یابی نهیهز: 1ي مطالعه مورد
  425      ...هدف در شرکت محصوالت  یابی نهینحوه استفاده از هز: 2 يمطالعه مورد
  427      )1380 ،یکرون(وتا یهدف در شرکت تو یابی نهیهز يموردکاو: 3 يمطالعه مورد
  GM (      428(هدف در شرکت جنرال موتورز  یابی نهیهز يموردکاو: 4 يمطالعه مورد
  430      یداخل يمطالعات مورد

  430      رانیا يخودروساز يها هدف در شرکت یابی نهیهز
  432      يبنگاه اقتصاد يها نهیت هزیریتم مدیالگور یطراح
  434      هدف در عمل يبر مبنا یابی نهیکاربرد هز
  440      رانیهدف در ا یابی نهیکاربرد هز
  440  ...رفته شده در یپذ يها هدف در شرکت یابی نهیستم هزیس يریکارگ موانع به یبررس

  442      يریگ جهیخالصه و نت
  444      ها پرسش
  445      مسائل
  458      منابع

  کیکنترل استراتژ نینو يها فن: بخش چهارم
  KC(               463(یابی کایزن  هزینه: فصل نهم
  463      مقدمه

  464      تاریخچه کایزن



  466      یابی کایزن تعریف هزینه
  469      یابی کایزن مفاهیم هزینه

  471      بندي و کایزن بودجه
  474      گانه مدیریت کایزن اصول بیست

  TQM(      477(کایزن و کنترل کیفیت جامع 
  478      کایزن و سیستم پیشنهادها

  478      کایزن در برابر نوآوري
  480      سازي کایزن هاي عملی پیاده گام

  480     کارخانه تولید کامیون لیالند: در سازمان) بهبود مستمر(کایزن : 1مطالعه موردي 
  SEA      487هاي  سیستم تولید ناب شرکت: 2مطالعه موردي 
  494      )70ـ65: 1372 ،یمیسل(کاهش زمان انتظار تلفنی مشتري : 3مطالعه موردي 
  499      توسعه محصول از طریق بهبود مستمر در شرکت کروس: 4مطالعه موردي 
  504      هارلی کیواین  رویدادهاي کایزن در شرکت: 5مطالعه موردي 

  507      مطالعات موردي ایران
  507      ...وري با کایزن عملیاتی در شرکت سهامی  مدیریت بهره: 1مطالعه موردي 
  513      ...وري با رویکرد کایزن  اثربخشی اجراي چرخه مدیریت بهره: 2مطالعه موردي 
  519      ...کایزن و بهبود عملکرد کارکنان، مطالعه موردي پلی کلینیک : 3مطالعه موردي 

  520      یابی کایزن در عمل کاربرد هزینه
  523      گیري خالصه و نتیجه

  524      ها پرسش
  525      مسائل

  530      يمطالعات مورد
  533      منابع
  535                یابی کیفیت هزینه: فصل دهم
  535      مقدمه

  537      هاي کیفیت تعریف هزینه
  538      هاي کیفیت تاریخچه تکاملی هزینه

  540      هاي کیفیت هزینههاي مختلف  مدل
  P-A-F(      541(شکست  ـارزیابی  ـ مدل پیشگیري 
  549      یابی فرایندي مدل هزینه
  549      هاي نامشهود هاي فرصت یا هزینه مدل هزینه
  550      هاي فرایند مدل هزینه
  550      یابی بر مبناي فعالیت مدل هزینه
  551      مدل کوه یخ

  552      هاي کیفیت تعیین مقدار بهینه هزینه
  552      هاي کیفیت مدل اقتصادي هزینه

  553      با فرایندهاي سنتی يها شرکت
  554      هاي با فرایند در حال توسعه شرکت
  555      یمثال عمل



  555      یتاگوچ انیتابع ز: 1 یمثال عمل
  556      تیفیک يها نهیهز يبند طبقه: 2 یمثال عمل
  558      يا دوره انیگزارش عملکرد م ت،یفیک نهیگزارش هز: 3 یمثال عمل
  562      يمطالعات مورد
  562      تونیر کیالکترون يها ستمیافزار در گروه س نرم تیفیک نهیهز: 1 يمطالعه مورد
  564      شرکت تنانت: 2 يمطالعه مورد

  566      یابی کیفیت در عمل هزینه
  569      تیفیک یابی نهیهز ریاخ يها پژوهش

  571      گیري خالصه و نتیجه
  573      ها پرسش
  574      مسائل

  581      يمطالعات مورد
  585      منابع

  TQM(               588(کیفیت جامع  تیریمد: ازدهمیفصل 
  588      مقدمه

  590      تاریخچه مدیریت کیفیت جامع
  591      فلسفه مدیریتی

  593      مدیریت جامع کیفیت، فلسفه مدیریتی برتر
  594      مفهوم مدیریت کیفیت جامع

  597      جامعاهداف مدیریت کیفیت 
  598      جامع نقش مدیریت کیفیت

  599      ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع
  600      مدیریت کیفیت جامع يها فرض

  604      اصول مدیریت کیفیت جامع
  605      هشت رکن مدیریتی در مدیریت کیفیت جامع

  607      مدیریت کیفیت جامع و بهبود مستمر
  608      يمثال عدد
  608      يو سودآور تیفیبهبود ک

  610      تیفیک نهیعملکرد هز يها گزارش رامونیپ يمطالعه مورد
  TQM      617 يساز ادهیپ یعمل يها گام

  621      یشیبرنامه آزما
  623      تیفیک یابی نهیآموزش هز

  625      یداخل تیفیک یابی نهیهز هیرو
  627      تیفیک نهیهز لیو تحل هیو تجز يآور جمع

  629      يمطالعه مورد
  632      جامع در عملمدیریت کیفیت 
  635      گیري خالصه و نتیجه

  636      ها پرسش
  636      مسائل



  645      يمطالعات مورد
  648      منابع
  650      فارسی -نامه انگلیسی واژه

  
  
  ها فهرست جدول

  صفحه  عنوان
  5      تیریمد يو حسابدار یمال يعمده حسابدار يها تفاوت   1ـ1جدول 
  25      گذشته يتجار يها طیبا مح یوکار کنون کسب يها طین محیسه بیمقا   1ـ2جدول 
  43      یفیگزارش عوامل ک نهیدر زم تیریاقدامات حسابداران مد   1ـ3جدول 
  44      )یران مالیمد(ت یریحسابداران مد يالزم برا يها یژگیو   1ـ4جدول 
  44      مختلف ياه نهیدر زم تیریحسابداران مد يمعلومات الزم برا   1ـ5جدول 
  60      تیفعال يبر مبنا یابی نهیو هز یسنت یابی نهیستم هزیسه سیمقا   2ـ1 جدول
  63      یسنت یابی نهیهز يها ستمینه در سیخالصه انحرافات هز   2ـ2جدول 
  66      نوع محصول در شرکت آلفا 4د یخالصه اطالعات تول   2ـ3جدول 
  67      )ک نرخ جذبیسربار با استفاده از  يها نهیص هزیتخص(سود به روش اول    2ـ4جدول 
  69      ها تیک از فعالینه هر یت و هزین مراکز فعالییتع   2ـ5جدول 
  70      ها به محصوالت تینه فعالیص هزیمناسب به منظور تخص يها محرك   2ـ6جدول 
  70      ها به محصوالت تینه فعالیص هزیتخص  2ـ7جدول 
  ABC(      74ستم یق سیسربار از طرص یتخص(سود به روش دوم    2ـ8جدول 
  79      و موارد بهبود یابی نهیهز يها ستمیس رییتغ یروند تکامل   2ـ9جدول 
  81      ها تیو محرك فعال ها تیفعال ،یبانیمراکز پشت   2ـ10جدول 
  82      تیفیو کنترل ک شگاهیآزما نهیبا مراکز هز تیارتباط محرك منابع و فعال   2ـ11جدول 
  85      مشهد يمارستان رضویب يها ک از بخشیت در هر یفهرست مراکز فعال   2ـ12جدول 
  88      یبانیت پشتیاز مراکز فعال کینه مرتبط با هر یهز يها محرك   2ـ13جدول 
  92      شگاهیواحد آزما یت فرعیک از مراکز فعالی مرتبط با هر يها نهیهز   2ـ14جدول 
  93  ...هر نوع نمونه براساس مدل  کیبه تفک يریگ ت نمونهیشده فعال تمام يبها   2ـ15جدول 
  94  .  ..هر نوع نمونه براساس مدل  کیبه تفک يریگ ت نمونهیشده فعال تمام يبها   2ـ16جدول 
  96      يربرداریواحد تصو یت فرعیک از مراکز فعالی مرتبط با هر يها نهیهز   2ـ17جدول 
  97      يربرداریتصو يها ک از دستگاهی ت بالاستفاده هریظرف   2ـ18جدول 
  98      ...براساس مدل  یاتیت عملیک از مراکز فعالیها در هر  نهیک هزیتفک   2ـ19جدول 
  99  ... تیفعال يبر مبنا یابی نهیبراساس مدل هز یشده هر تخت روز اشغال تمام يبها   2ـ20جدول 
  100      ...براساس مدل  یاتیت عملیک از مراکز فعالی ها در هر نهیک هزیتفک   2ـ21جدول 
  101      ... يبر مبنا یابی نهیبراساس مدل هز یشده هر تخت روز اشغال تمام يبها   2ـ22جدول 
  105  در انگلستان ABCستم یس يریشده در خصوص به کارگ ق انجامیخالصه تحق  2ـ23جدول 
  ABC      140 یدر مدل سنت ها تیبه فعال ها نهیهز صیتخص   3ـ1جدول 



  TDABC      143در مدل  نهینرخ محرك هز نییتع   3ـ2جدول 
  TDABC      144ت در مدل ینه هر فعالین هزییتع   3ـ3جدول 
  TDABC      147و  ABCستم یسه مراحل دو سیمقا   3ـ4جدول 
  157      متداول ABC يها پرونده داده   3ـ5جدول 
  158      (TDABC)گرا  زمان تیفعال يبر مبنا یابی نهیکار مدل هز يها داده   3ـ6جدول 
  TDABC(  160(گرا  زمان تیفعال يبر مبنا یابی نهیمتداول مدل هز يها داده يها پرونده   3ـ7جدول 
  164      گرا زمان تیفعال يبر مبنا یابی نهیمدل هز یدازش و اعتباربخشپر   3ـ8جدول 
  165      ییایمیشرکت مواد ش يبرا ندیخالصه گزارش فرا   3ـ9جدول 
  167      گرا استفاده شده است ت زمانیفعال يبر مبنا یابی نهیهز يها چگونه از مدل   3ـ10جدول 
  176      ...گرا و   عمل تیفعال يبر مبنا یابی نهیهز يساز ادهیپ یعمل يها گام   3ـ11جدول 
  177      تیشده مربوط به دو فعال بودجه یاطالعات داخل   3ـ12جدول 
  178      ها تیشده فعال و تعهد ریپذ انعطاف یواقع يها نهیهز   3ـ13جدول 
  179      انیسفارش مشتر یبررس یاتیگزارش عمل   3ـ14جدول 
  180      انیبه درخواست مشتر یدگیرس تیفعال یاتیگزارش عمل   3ـ15جدول 
  183      انیمشتر يکنترل اعتبار تیفعال یاتیگزارش عمل   3ـ16جدول 
  198      يا مرحله یابی نهیمعکوس با هز یابی نهیسه حالت هز يها تفاوت   4ـ1جدول 
  200      ها يان دوره موجودیمانده پا  4ـ2جدول 
  201      ...معکوس،  یابی نهیوتر به روش هزیشرکت اهواز کامپ يحسابدار يها ثبت   4ـ3جدول 
  203      ...معکوس،  یابی نهیوتر به روش هزیشرکت اهواز کامپ يحسابدار يها ثبت   4ـ4 جدول
  205      ...معکوس،  یابی نهیوتر به روش هزیشرکت اهواز کامپ يحسابدار يها ثبت    4ـ5جدول 
  235      تیفعال يبر مبنا يبند با بودجه یسنت يبند سه بودجهیمقا   5ـ1جدول 
  239      تیفعال يبر مبنا يبند بودجه يها گام   5ـ2جدول 
  240      تیفعال يبر مبنا يبند در مقابل بودجه یسنت يبند بودجه   5ـ3جدول 
  242      ونقل ند حملیفرا يها تیل فعالیه و تحلیتجز   5ـ4جدول 
  243      ونقل حمل یت عملیظرف   5ـ5جدول 
  244      يزیر ت برنامهیفعال يبرا یت عملیظرف   5ـ6جدول 
  244      يا ت سفر جادهیفعال يبرا یت عملیظرف   5ـ7جدول 
  245      ونقل حمل يتقاضا   5ـ8جدول 
  246      ونقل ره خدمات حملیدا يبرا ABBمحاسبه    5ـ9جدول 
  247      نهیهز يها ها و محرك تیفعال   5ـ10جدول 
  248      هاي حسابداري ظرفیت عملی جهت فعالیت   5ـ11جدول 
  248      کاال يموجود يدفتردار یت عملیظرف   5ـ12جدول 
  249      يحسابدار يها تیجهت فعال یت عملیظرف   5ـ13جدول 
  250      نهیت ثبت و انتقال هزیفعال يتقاضا برا   5ـ14جدول 
  251      يخدمات حسابدار يها تیفعال يبرا ABB   5ـ15جدول 
  ABB      253کاربرد  ياز برایمورد ن يدستمزد يها برآورد تالش   5ـ16جدول 



  ABB      254مثال  يبرا یاساس يها داده   5ـ17جدول 
  256      بانک يها تیاز فعال یحساب مقدمات صورت   5ـ18جدول 
  258      بودجه شده يها تیفعال نهیهز   5ـ19جدول 
  287              انهید رایصنعت تول يره ارزش برایزنج   6ـ1جدول 
  290              شرکت هوشمند يدیشرکت تول يره ارزش برایل زنجیتحل   6ـ2جدول 
  293              نتلجنتیوتر ایکامپ يدیره ارزش در شرکت تولیل زنجیه و تحلیتجز   6ـ3جدول 
  295              فوتبال الف و ب يها میره ارزش تیزنج يها تیفعال   6ـ4جدول 
  302              ره ارزش صنعت نفت و گازیزنج   6ـ5جدول 
  315              مربوط به صنعت خودرو یابی نهیهز   6ـ6جدول 
  315              مربوط به صنعت خودرو يها تیفعال یابی نهیهز   6ـ7جدول 
  315              مربوط به صنعت خودرو يها تیبودجه فعال   6ـ8جدول 
  316              خودرو يها در مدل ییجو مبالغ صرفه   6ـ9جدول 
 349              محصول یچهارگانه طراح يها مشخصات روش   7ـ1جدول 
  352              )ییهوا نیماش(مربوط به چرخه عمر محصول  يها نهیهز   7ـ2جدول 
  353              )ییهوا نیماش(چرخه عمر محصول  انیبودجه سود و ز   7ـ3جدول 
  ADI              355ان براساس محصول در شرکت یصورت سود و ز   7ـ4جدول 
  ADI              355شرکت  يات برایچرخه ح یابی نهیهز   7ـ5جدول 
  360              ب پشمیفرش ترک ينه چرخه عمر برایمحاسبات هز   7ـ6جدول 
  362              نلیو ينه چرخه عمر برایمحاسبات هز   7ـ7جدول 
  363              نلیب پشم و ویفرش ترک يه برایدوره بازگشت سرما   7ـ8جدول 

  367            ...شرکت  کیات فروش در یمرحله چرخه ح 4ت حساس در یعوامل موفق    7ـ9جدول 
  369              شده یبررس يمورد يها بر مطالعه یر صنعت و بخش عمومیتأث   7ـ10جدول 
  369              شده یبررس يمورد يها چرخه عمر در مطالعه یابی نهیهدف از هز   7ـ11جدول 
  369            )بر حسب درصد(ل یابعاد تحلل و یشده در تحل مراحل چرخه عمر استفاده   7ـ12جدول 
  370              )بر حسب درصد(ل یشده در تحل استفاده یمنابع اطالعات   7ـ13جدول 
  400              هدف يبر مبنا یابی نهیو هز یسنت یابی نهیتفاوت هز   8ـ1جدول 
  408              رانیدر ا ونیزیتلو دیآمار تول   8ـ2جدول 
  409              1384حاضر در بازار در بهمن  یداخل يها مت فروش ماركیاطالعات ق   8ـ3جدول 
  410              ...)هاي  فناوري( FLAT, CRT يها ونیزیبازار تلو یت کنونیسه وضعیمقا   8ـ4جدول 
  414              يو ییبا شرکت لو یرانیا يها شرکت سهیمقا   8ـ5جدول 
  415              ونیزیتلو يشده برآورد تمام متیق سهیمقا   8ـ6جدول 
  416              مختلف يها با توجه به حالت يشده برآورد تمام متیق   8ـ7جدول 
  416              مختلف يها حالت يشده برا تمام متیمحاسبه انحرافات ق   8ـ8جدول 
  417              هر حالت يمناسب برا يها ياستراتژ   8ـ9جدول 
  479              مقایسه کایزن با نوآوري   9ـ1جدول 
  490              بلوغ ندیسطوح فرا   9ـ2جدول 



  492              هاي کلیدي براي خط تولید مقیاس   9ـ3جدول 
  492              هاي کلیدي سایر مقیاس   9ـ4جدول 
  493              زنیکا يایخالصه مزا   9ـ5جدول 
  497              مشخص کردن مشکالت يبرگه کنترل، طراحی شده برا   9ـ6جدول 
  497              کننده علل منتظر ماندن تلفن   9ـ7جدول 
  498              )مقایسه قبل و بعد از کنترل(آثار کنترل کیفیت    9ـ8جدول 
  502              عوامل بهبود مستمر در شرکت کروس   9ـ9جدول 
  503              بهبود مستمر در شرکت کروس يایمزا   9ـ10جدول 
  512         نظارت بر تعمیرات انتقال با استفاده از  شده مربوط به فرایند لیست علل مطرح   9ـ11جدول 
  524           یابی کایزن با هزینه) یابی استاندارد هزینه(مقایسه روش سنتی کاهش هزینه    9ـ12جدول 
  541              یابی کیفیت و طبقات هزینه مربوط هاي هزینه مدل   10ـ1جدول 
  548              از گزارش عملکرد کیفیت يا نمونه   10ـ2جدول 
  556              شده يریگ اندازه نهیمحاسبه هز   10ـ3جدول 
  558              شده شرکت الف بودجه يها نهیصورت فروش و هز   10ـ4جدول 
  559              نیشرکت الف در ماه فرورد تیفیک يها نهیفروش و هز   10ـ5جدول 
  560              شرکت الف تیفیک يها نهیهز يبند طبقه   10ـ6جدول 
  561              تیفیک يها نهیمحاسبه انحراف هز   10ـ7جدول 
  567              یابی کیفیت در صنایع مختلف هاي کاربرد عملی هزینه نمونه   10ـ8جدول 
  597              تفاوت دیدگاه سنتی و دیدگاه مدیریت کیفیت جامع نسبت به کیفیت   11ـ1جدول 
  608              شرکت الف تیفیک يها نهیو درصد هز ياطالعات درآمد   11ـ2جدول 
  610              شرکت الف تیفیک يها نهیدرآمد فروش هز   11ـ3جدول 
  611              سال 5 یط تیفیک يها نهیدرصد هز   11ـ4جدول 
  611              شرکت الف تیفیک يها نهیبودجه هز   11ـ5جدول 
  612              شرکت الف تیفیک یداخل يها نهیهز   11ـ6جدول 
  613              شرکت الف تیفیک يها نهیجدول انحرافات هز   11ـ7جدول 
  614              شرکت الف تیفیک يها نهیساله هز کیجدول روند    11ـ8جدول 
  616              شرکت الف تیفیک يها نهیگزارش بلندمدت هز   11ـ9جدول 

  
  
  
  ها فهرست شکل

  
  صفحه  عنوان

  6  تیریو مد یصنعت ،یمال يحسابدار نیرابطه ب   1ـ1شکل 
  19  کیت استراتژیموقع يبرا يگوناگون حسابدار يها روش   1ـ2شکل 



  34  ياطالعات حسابدار یفیک یژگیو   1ـ3 شکل
  36  کوچک يها سازمان ياز نمودار حسابدار يا نمونه   1ـ4شکل 
  37  يات حسابداریبراساس عمل يالت حسابداریتشک   1ـ5شکل 
  38  يمختلف حسابدار يبراساس واحدها يحسابدار التیتشک   1ـ6شکل 
  ABC  77 ستمیس يساز ادهیپ یعمل يها گام يشما   2ـ1شکل 
  ABC   110 ستمیس يدو بعد صیتخص ندیفرا   2ـ2شکل 
  TDABC(  155(گرا  زمان تیفعال يبر مبنا یابی نهیمدل هز يساز ادهیپ   3ـ1شکل 
  156  ...در ) TDABC(گرا  زمان تیفعال يبر مبنا یابی نهیتوسعه دامنه مدل هز   3ـ2شکل 
  TW  169الگو در شرکت فلزات  ياجرا   3ـ3شکل 
  194  مواد ینیگردش ع    4ـ1شکل 
  202  ... يل کاالید مواد خام، تکمیداشتن سه گلوگاه اثرگذار خر: حالت اول   4ـ2شکل 
  204  ... يد مواد خام و فروش کاالیداشتن دو گلوگاه اثرگذار، خر: حالت دوم   4ـ3شکل 
  206  ...شده و فروش  ساخته يل کاالیداشتن دو گلوگاه اثرگذار تکم: حالت سوم   4ـ4شکل 
  209  )کامل( یمعکوس جذب یابی نهیهز   4ـ5شکل 
  210  میمعکوس مستق یابی نهیهز   4ـ6شکل 
  212  ریمعکوس فرامتغ یابی نهیهز   4ـ7شکل 
  233  ت یفعال يبر مبنا يبند ند بودجهیفرا   5ـ1شکل 
  238  تیفعال يبر مبنا يبند ت و بودجهیفعال يبر مبنا یابی نهیسه هزیمقا   5ـ2شکل 
  255  تیفعال يبر مبنا يبند بودجه   5ـ3شکل 
  273  يدیواحد تول کیره ارزش یاز زنج يا نمونه   6ـ1شکل 
  277  نه یل هزیه و تحلیمختلف تجز يها ستمیسه سیمقا   6ـ2شکل 
  300  یره ارزش کتابخانه تخصصیو زنج نیره تأمیزنج   6ـ3شکل 
  306  سپاهان يساز نیاطالعات در کارخانه ماش انیمواد و جر انیجر   6ـ4شکل 
  307  سپاهان يساز نیدر کارخانه ماش نیتأم رهیزنج افتهیمدل بهبود   6ـ5شکل 
  311  الف يران شرکت خودروسازیمد يش رویانداز پ شرکت و چشم یت فعلیوضع   6ـ6شکل 

  313  ره ارزش شرکت صنعت خودرویمدل زنج   6ـ7شکل 
  314  ره ارزش شرکت صنعت خودرویادامه مدل زنج   6ـ8شکل 
  337  مربوط به آنها يها محصول و فن کیدوره عمر  یمراحل کل   7ـ1شکل 
  342  ا خدمتیمحصول  کیفروش ) اتیح(چرخه عمر    7ـ2شکل 
  344  ...شده  مت تمامیدر ق) اتیح(چرخه عمر  یابی نهیمحل قرار گرفتن هز   7ـ3شکل 
  347  ره ارزشیق زنجیاز طر یدست نییو پا یروابط باالدستش ینما   7ـ4شکل 
  401   ییاکیو امر ینه ژاپنیت هزیریسه مدیمقا   8ـ1شکل 
  408  رینچ پارس در چند سال اخیا 21 یرنگ يها ونیزیمت فروش تلویق   8ـ2شکل 
  433  هدف يبر مبنا یابی نهیند هزیفرا   8ـ3شکل 
  434  نهیت هزیریمد يها کیتکن   8ـ4شکل 
  435  ارزش یمهندس يمراتب متدولوژ سطوح و سلسله   8ـ5شکل 



  436  هدف يبر مبنا یابی نهیند هزیفرا   8ـ6شکل 
  468  ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعالیت فاقد ارزش افزوده   9ـ1شکل 
  472  آن يها کلیاستاندارد و س زنیکا ندیفرا   9ـ2شکل 
  482  تراك الندیکارخانه ل کیربات یزن رنگ ستمیدر س زنیکا بیترک   9ـ3شکل 
  495  علت انتظار مشتري   9ـ4شکل 
  496  نمودار علت و معلول   9ـ5شکل 
  497  )نمودار پارتو(کننده  علت منتظر ماندن تلفن   9ـ6شکل 
  498  شده مشکالت براساس زمان صرف ينمودار آمار   9ـ7شکل 
  510  سازي کایزن نماي کلی نمودار اصل پیاده   9ـ8شکل 

  511  ...سازي، توسعه و احداث و  نظارت بر اصالح و بهینه  نمودار جریان فرایند   9ـ9شکل 
  513  انتقال راتینظارت بر تعم ندینمودار علت و معلول فرا   9ـ10شکل 
  514  راتینظارت بر تعم ندیبعد از فرا ینمودار اسپاگت   9ـ11شکل 
  553  هاي سنتی  هاي کیفیت در شرکت مدل اقتصادي هزینه   10ـ1شکل 
  554  درحال توسعه يها در شرکت تیفیک يها نهیهز يمدل اقتصاد   10ـ2شکل 
  565  شرکت تنانت تیفیک يها نهیهز   10ـ3شکل 
  604  اصول فرهنگ مدیریت کیفیت جامع   11ـ1شکل 
  615  شرکت الف تیفیک يها نهیروند هز   11ـ2شکل 

  
  

  کیاستراتژ تیریمد يحسابدار: اول فصل
  

  مقدمه
حسابداري مدیریت سنتی و حسابداري مدیریت استراتژیک چیست؟ چه مراحل تکاملی را طی 

اي را در  هاي عمده هایی در آنها شده است؟ چه نقش اند؟ چه عوامل مهمی سبب ایجاد دگرگونی کرده
کنند؟ حسابداران مدیریت  مفیدي را به مدیران ارائه مینمایند؟ و چه اطالعات  سازمان و حتی جامعه ایفا می

کنند؟ چه معلوماتی را براي انجام وظایف  چه موقعیتی را در سازمان دارا هستند؟ چه اهدافی را دنبال می
  شایسته خود باید دارا باشند؟

شروع   نقطه اما به عنوان. هاي باال به تحقیق و مطالعه عمیق نیاز دارد پاسخ کامل به هریک از پرسش
هاي مطرح شده باال  هاي کوتاهی به پرسش و به منظور معرفی این مباحث در حسابداري مدیریت، ابتدا پاسخ

سپس، نقش حسابداران مدیریت و موقعیت آنها در سازمان، به . شود در زمینه حسابداري مدیریت ارائه می
براي حسابداران مدیریت تشریح و خالصه و  در انتها، معلومات جامع و الزم. گردد طور اختصار، بررسی می

 .شود گیري می نتیجه


