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 فصل اٍل

 کلیات، هفاّین ٍطثقِ تٌذی ّشیٌْا

 تؼزیف حساتذاری صٌؼتی:

ّظیفَ آى ػٌاخت جوع آّری ،پزداسع ّ گشارع دُی اطالعات هزبْط بَ بِای توام بَ ػاخَ ای اس حظابذاری اطالق هی ػْد کَ 

 .ػذٍ طاخت یک هحصْل ّ ُوچٌیي رّع ُایی طزجِت تمیلیل بِای توام ػذٍ طاخت هحصْالت هی باػذ

 :بَ طْر کلی حظابذاری صٌعتی طَ ّظیفَ عوذٍ را دًبال هیکٌذ

 بزًاهَ ریشی.1

 کٌتزل ُشیٌَ.2

 بزدی درّى ػزکتیتصوین گیزی راُ.3

بَ عبارتی دیگز هؼارکت در ایي تصوین گیزی ّ در ًِایت تعییي بِای توام ػذٍ طاخت یک ّاحذ هحصْل بَ عٌْاى ابشاری بزای 

اطالعات کوی اطت ّ در ّالع طَ گشارع عوذٍ را بیاى هیکٌذ کَ هٌعکض کٌٌذٍ ی ُذف اصلی حظابذاری صٌعتی هی باػذ کَ بَ 

 :تزتیب عبارتٌذ اس

 گشارع بَ هذیزیت در هْرد ّلایع رّسهزٍ ػزکت.1

 گشارع بَ هذیزیت در هْرد تصویوات بلٌذ هذت.2

 گشارع دُی بزّى طاسهاًی در جِت پاطخ گْیی بَ ًیاسُای هْجْد طزهایَ گشاراى.3

عات بَ اطتفادٍ هی تْاى حظابذاری صٌعتی را با حظابذاری هالی را ایٌگًَْ همایظَ کزد کَ در حظابذاری هالی ُذف ارائَ اطال

کٌٌذگاى بزّى طاسهاًی کَ اس جولَ آًِا باًکِا ،اعتبار دٌُذگاى ،تحلیل گزاى ،طِام داراى ،طاسهاى بْرص اّراق بِادار ّ غیزٍ 

هی باػذ در حالی کَ در حظابذاری صٌعتی ُذف اصلی ارائَ اطالعات بَ اطتفادٍ کٌٌذگاى درّى طاسهاًی اس جولَ هذیزاى هی 

ًْع همایظَ کَ هی تْاى اًجام داد هزبْط بَ گشارػاتی اطت کَ در حظابذاری هالی تِیَ هی ػْد کَ عبارتٌذ اس دّهیي . باػذ 

تزاسًاهَ  ّ صْرت جزیاى ّجٍْ ًمذ در حالی کَ در حظابذاری صٌعتی اطالعات با تْجَ بَ ًیاس صْرت طْد ّ سیاى جاهع ،

ک طزی اطتاًذارد ُا تبعیت هی کٌذ در حالی کَ در حظابذاری صٌعتی در بعذ طْم حظابذاری هالی اس ی. دیزیت تِیَ هی ػْد 

بعذ چِارم گشارع ُایی کَ در حظابذاری هالی تِیَ هی ػْد بز اطاص اطالعات گشػتَ اطت .اطتاًذارد السم االجزایی ّجْد ًذارد

 .در حالی کَ در حظابذاری صٌعتی تأکیذ بز لیوت رّس اطت

 



 ّشیٌِ:

 ى هٌابع در جِت کظب طْد ،هٌفعت یا کظب درآهذُشیٌَ یعٌی اس دطت داد

 تْای توام ضذُ:

هی تْاى گفت بِای توام ػذٍ دارای هٌافع آتی هی  پض . ػذٍ در جِت کظب یک هٌبع دیگز عبارت اطت اس هٌابعی ثبت

 .ُن بِای توام ػذٍ ّ ُن ُشیٌَ ُز دّ ُذف خاصی را دارًذ. باػذ در حالی کَ ُشیٌَ هٌافع آتی ًذارد

 :اها اگز بخْاُین همایظَ ای بیي ُشیٌَ ّ سیاى داػتَ باػین بَ طْر تمظین عبارتٌذ اس 

 ُشیٌَ هٌفعتی را در گذػتَ ایجاد کزدٍ اطت در حالی کَ سیاى ُیچ گًَْ هٌفعتی در گذػتَ ایجاد ًکزدٍ اطت.1

 .اطتَ اطتُشیٌَ بَ طْر عوذٍ ُذفوٌذ ّجْد دارد در حالی کَ سیاى بَ طْر غیز ارادی ّ ًاخْ.2

 .ُشیٌَ لابل کٌتزل ُظتٌذ در حالی کَ سیاى لاابلیت کٌتزل چٌذاًی ًذارًذ.3

 ُشیٌَ ًاخْػایٌذ اطت در حالی کَ سیاى تلخ ّ ًاخْػایٌذ اطت.4

  ّشیٌِ یاتی:

 .فزآیٌذ تعییي بِای توام ػذٍ کاال ّ یا خذهات هی باػذ

  هَضَع ّشیٌِ:

 :توام ػذٍ آى ُظتین هثلچیشی کَ در ُشیٌَ یابی بَ دًبال بِای 

 ُشیَ یک بخغ بیوارطتاى.1

 ُشیٌَ دایزٍ تْلیذ بزع.2

 هًْتاژ ُشیٌَ دایزٍ .3

  ػاهل ّشیٌِ:

 .تعذاد پزطٌل ططح سیز بٌا,هاًٌذ تعذاد هحصْل طاعات کار هظتمین عث تغییز در ُشیٌَ تْلیذ هی ػْد عاهلی اطت کَ با

 :ّشیٌِطثمِ تٌذی 

 هاّیت:طثمِ تٌذی تز اساس 

 .ّشیٌِ هحصَل:1

ایٌکَ بِای توام ػذٍ هحصْل را چَ ُشًَ  ُایی تؼکیل .ُشیٌَ ُایی ُظتٌذ کَ بِای توام ػذٍ تْلیذ را تؼکیل هی دٌُذ  

هحصْل اس ابتذا تا اًتِا یک سًجیزٍ را طی هیکٌذ کَ اصطالحا سًجیزٍ . هی دُذ ،بظتگی بَ ُذف ُشیٌَ یابی دارد

 ارسع ًاهیذٍ هی ػْد



 سًجیزٍ ارسع

 

  

 .ّشیٌِ دٍرُ:2

 .ای ًْع ُشیٌَ ُا هٌافع آتی ًذارًذ ّ ػاهل ُشیٌَ ُای عوْهی ّ اداری ّ فزّع هی ػًْذ

 :ػولکزد هذیزیت طثمِ تٌذی تز اساس 

 تْلیذُشیٌَ .1

 ُشیٌَ عوْهی ّ اداری.2

 ُشیٌَ تْسیع ّ فزّع.3

 طثمِ تٌذی تز اساس اًتفاع اس ّشیٌِ:

 ُشیٌَ جاری.1

 ُشیٌَ طزهایَ ای.2

 رفتار ّشیٌِ:س طثمِ تٌذی تز اسا

 ز: .ّشیٌِ هتغی1

 اطت لابل کٌتزل بْدىت تغییز بْدى در کل،طِْلت تخصیص ،لابلیػاهل ثابت بْدى ُز ّاحذ،

 .ّشیٌِ ثاتت2

 هتغیز .ّشیٌِ ًیو3ِ

 :طثمِ تٌذی ّشیٌِ تز اساس ارتثاط تا هحصَل

 ُشیٌَ هظتمین 

 ُشیٌَ غیز هظتمین

 توزیع و فروش بازار یابی طرح و تولید تحقیق و توسعه
خدمات پس از 

 فروش



 حذ هحصَلػَاهل تْای توام ضذُ یک ٍا

 تْای توام ضذُ )ّشیٌِ تَلیذ(;دستوشد هستمین+هَاد هستمین+سزتار ساخت

 ;هَاد هستمین +دستوشد هستمینتْای اٍلیِ

 تْای تثذیل ;دستوشد هستمین +سزتار ساخت

 هثال : 

تِ ریال هی تاشذ. اگز تعذا تَلیذ 50ریال ٍ قیوت فزٍش 02222هی تاشذ ّشیٌِ هتغییز 02222ّشیٌِ ثاتت شزت یاس 

ٍاحذ  50ٍاحذ،02عٌَاى فزٍش یا عاهل ّشیٌِ در ًظز گزفتِ شَد تا تَجِ تِ سطَح هختلف تَلیذ ٍ فزٍش تِ تزتیة

 ٍاحذ.502ٍاحذ، 500ٍاحذ،522،

 هطلَب است : 

تْیِ جذٍل کِ تیاًگز تعذاد تَلیذ ٍ فزٍش ، ّشیٌِ هتغییزّز ٍاحذ ٍ کل، ّشیٌِ ثاتت ّز ٍاحذ ٍ کل، درآهذ ّز ٍاحذ 

 .کل هی تاشذ ٍ درآهذ

 درآهذ کل ُشیٌَ کل  ُشیٌَ هتغیز کل ثابت ُز ّاحذُشیٌَ  درآهذ ُشیٌَ هتغییز  ُشیٌَ ثابت تْلیذ

 50 20000  50 150      
     

  
 

 50*50=2500 20000+2500=22500 150*50=7500 

 75 20000 50 150      

  
     

50*75=3750 20000+3750=23750 150*75=11250 

100 20000 50 150      

   
     

50*100=5000 20000+5000=25000 150*100=15000 

125 20000 50 150      

   
     

50*125=6250 20000+6250=26250 150*125=18750 

 150 20000 50 150      

   
     

50*150=7500 20000+7500=27500 150*150=22500 



 

 هثال:

 سیبل 75000سیبل ٍ سشثبس سبخت 150000ّضاس سیبل، دستوضد هستمین 300هستمین ت تَلیذی حبهذ هَاد دس ضشو 

 هطلَب است :

 بِای اّلیَ .1

 بِای تبذیل.2

 ُشیٌَ تْلیذ.3

 تْای اٍلیِ                  450000=300000+150000

 تْای تثذیل225000=150000+75000                        

 ّشیٌِ تَلیذ525000=75000=300000+150000                 

 

 

 

 

 هثال: 

ریال هی تاشذ . در صَرتی کِ ًزخ 02222222ریال ٍ ّشیٌِ تثذیل 00222222در شزکت تَلیذی ساهاى ّشیٌِ اٍلیِ 

 % دستوشد هستقین تاشذ ّشیٌِ هَاد هستقین چٌذ هلیَى است02جذب سزتار 

 طزبار طاخت (+دطتوشد هظتمین)Y(+هْاد هظتمین)X= ُشیٌَ تْلیذ

 Y +50% Y= بِای تبذیل 

30000= 1.5 Y          

  Y=
     

   
 دطتوشد هظتمین       

 

= x+20000                x=36000-20000=16000000 َُشیٌَ اّلی 

 ُشیٌَ تْلیذ 10000000=16000000+20000000 =

 



 فصل دٍم

 وٌتشلگضاسضبت ّضیٌِ ثشای ثشًبهِ سیضی ٍ 

ضزکت ّای تَلیذی در پایاى سال تزای تجشیِ تحلیل ػولکزد خَد  یِ سزی گشارضات را اًجام هیذٌّذ کِ تتَاًٌذ تزای 

 آیٌذُ ضزکت خَد تزًاهِ ریشی کٌٌذ ایي گشارضات ػثارتٌذ اس:

 گشارش تْای توام ضذُ کاالی ساختِ ضذُ

 

 *** هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت اٍل دٍسُ 

 ضَد:اضبفِ  

 *** هَاد هستمین هصشف ضذُ 

 *** دستوضد هستمین 

 *** سشثبس سبخت 

 ***  جوغ ّضیٌِ ّبی تَلیذ 

 *** ثْبی توبم ضذُ وبالی سبختِ ضذُ عی دٍسُ 

 وسش هیطَد:  

 ثْبی توبم ضذُ وبالی سبختِ ضذُ عی دٍسُ 

 

 

 

 

 

 



 گشارش هَاد هستمین هصزف ضذُ

 

 *** هَجَی هَاد اٍلیِ هستمین ٍل دٍسُ 

 اضبفِ ضَد: 

 *** خشیذ ًبخبلص 

 وسشضَد: 

 *** ثشگطت اص خشیذ ٍ تخفیفبت 

 *** خشیذ خبلص 

 *** + ّضیٌِ حول هَاد ثِ داخل 

 *** ثْبی توبم ضذُ هَاد خشیذاسی ضذُ 

 *** ثْبی توبم ضذُ هَاد آهبدُ ثشای هصشف 

 وسش ضَد: 

 *** هَجَی هَاد هستمین اًتْبی دٍسُ 

 **** هستمین هصشف ضذُّضیٌِ هَاد  

 

 

 

 

 

  

 

 



 گشارش تْای توام ضذُ کاالی فزٍش رفتِ

 

 *** هَجَدی وبالی سبختِ ضذُ اثتذای دٍسُ 

 اضبفِ ضَد: 

 *** ثْبی توبم ضذُ وبالی سبختِ ضذُ عی دٍسُ 

 *** ثْبی توبم ضذُ وبالی آهبدُ ثشای فشٍش 

 وسش ضَد: 

 *** هَجَدی وبالی سبختِ ضذُ پبیبى دٍسُ 

 *** ثْبی توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ  

 

 

 

 صَرت سَد ٍسیاى 

 

   *** فشٍش خبلص 

 وسش ضَد: 

 *** ثْبی توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ  

 *** سَد ًبخبلص 

 

 

  

 



 هثبل :

 اصالػبت صیش سا اسائِ ًوَدُ است. 13xxضشوت ػلی سبل

 24000ٍ اًتْبی دٍس17000ُ.هَاد خبم عی دٍسُ 1

 سیبل هیجبضذ.20000ٍ اًتْبی دٍسُ 35000سبخت اثتذای دٍسُ  .وبالی دس جشیبى2

سیبل ٍ 12000ٍ اًتْبی دٍسُ هجَْل هی ثبضذ.استْالن تجْیضات وبسخبًِ 24000.هَجَدی وبالی سبختِ ضذُ اثتذای دٍسُ 3

 سیبل.3000ثْشُ دسیبفتی 

،تخفیفبت ًمذی خشیذ 40000 سیبل ٍ غیش هستمین85000سیبل، دستوضد هستمین 180000. هَاد خبم خشیذاسی ضذُ 4

اسفٌذ هبُ 29ٍاحذ ٍ  300.چٌبچِ هَجَدی  هَاد سبختِ ضذُ اٍل فشٍسدیي هبُ هی ثبضذ5000ٍّضیٌِ حول ثِ داخل 3000

 سیبل است:100ٍاحذ ثِ لیوت ّش ٍاحذ 3880ٍاحذ ثبضذ ٍ فشٍش عی سبل سبل 420

 هغلَة است:

 ٌذ اسف 29.هحبسجِ ثْبی توبم ضذُ وبالی سبختِ ضذُ دس 1

 اسفٌذ 290.هحبسجِ اسصش ول هَجَدی  وبالی سبختِ ضذُ دس 2

 اسفٌذ29.هحبسجِ ثْبی توبم ضذُ فشٍش سفتِ دس 3

 

 

 

 



 

 گشارش هَاد هستمین هصزف ضذُ 

  

 17000 هَجَدی هَاد خبم اٍل دٍسُ 

 180000 + هَاد هستمین خشیذاسی ضذُ  

 3000                            تخفیفبت ًمذی خشیذ                                  -

 177000 خشیذ خبلص 

 5000 + ّضیٌِ حول  

  182000   ثْبی توبم ضذُ هَاد خشیذاسی ضذُ

 199000 ثْبی توبم ضذُ هَاد آهبدُ ثشای هصشف 

 24000 هَاد خبم اًتْبی دٍسُ  -

 175000 هَاد هستمین هصشف ضذُ 

 

 گشارش تْای توام ضذُ کاالی فزٍش رفتِ

 35000  هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت اٍل دٍسُ

  175000    + هَاد هستمین هصشف ضذُ

 85000 دستوضد هستمین

 77000 سشثبس سبخت

 337000 

 372000 ثْبی توبم ضذُ وبالی سبختِ ضذُ عی دٍسُ 

 20000 هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت پبیبى دٍسُ  -

 352000 ثْبی توبم ضذُ وبالی سبختِ ضذُ عی دٍسُ

 



  

 تْای توام ضذُ کاالی فزٍش رفتِ 

 

 300 هَجَدی وبالی اٍل دسٍُ

   ُتؼذا د وبالی سبختِ ضذُ عی دٍس +      

  

  4300 تؼذاد وبالی آهبدُ ثشای فشٍش 

 420 وسش ضَد:هَجَدی وبالی سبختِ ضذُ  پبیبى دٍسُ 

 3880 فشٍش 

  88; 352000/4000 تْای توام ضذُ یک ٍاحذ هحصَل  

 

 گشارش تْای توام ضذُ کاالی فزٍش رفتِ 

 

 24000 هَجَدی وبال سبختِ ضذُ اٍل دٍسُ 

  352000 + ثْبی توبم دُ وبالی سبختِ ضذُ عی دٍسُ 

  376000 ثْبی توبم ضذُ وبالی آهبدُ ثشای فشٍش

 وسشضَد:

 (36960) هَجَدی وبالی سبختِ ضذُ پبیبى دٍسُ

 339040 وبالی وبالی فشٍش سفتِثْبی توبم ضذُ  

 

 

 

4000 



 سَد ٍسیاى

 

 388000 (100*3880فزٍش) 

 کسز ضَد: 

 339040 تْای توام ضذُ کاالی فزٍضِ رفتِ  

 48960 سَد ًاخالص 

 

 سَد خالص ّز ٍاحذ  12.61;49860/3880 

 

 

ًکتِ: در سهاًی کِ ها تِ ػٌَاى هثال کاّص در کاالی در جزیاى ساخت داضتِ تاضین تِ ایي هؼٌی است هَجَدی کاالی در 

جزیاى ساخت اٍل درٍُ تیطتز اس هَجَدی کاالی در جزیاى ساخت پایاى دٍرُ هیثاضذ. در ایي صَرت ها ایي کاّص را تِ 

ی توام ضذُ کاالی ساختِ ضذُ طی دٍرُ تِ دست آیذ ٍ لی در حالتی کِ ّشیٌِ تَلیذ اضافِ هیکٌین تا تْطَر هستمین تْا

ساخت افشایص داضتِ تاضذ تِ ایي هؼٌی است کِ هَجَدی کاالی در جزیاى ساخت پایاى دٍرُ  هَجَدی کاالی در جزیاى 

 تیطتز اس هَجَدی کاالی در جزیاى ساخت اتتذای دٍرُ است

 

 

 

 

 



 فصل سَم 

 ضذُ ٍ ٍالؼیسزتار پیص تیٌی ضذُ ،جذب 

 هجبًی جزة سشثبس: 

 ًشخ جزة سشثبس ثش اسبس تؼذا تَلیذ ;
هجلغ سشثبس ثشآٍسدی

تؼذاد تَلیذ ثشآٍسدی
  

 ; ًشخ جزة سشثبس ثش اسبس ّضیٌِ هَاد هستمین
سشثبس سبخت ثشآٍسدی

هَاد هستمین ثشآٍسدی
 

 

; ًشخ جزة سشثبس ثش اسبس ّضیٌِ دستوضد هستمین 
سشثبس ثشآٍسدی سبخت

ّضیٌِ دستوضد هستمین ثشآٍسدی
 

 

; ًشخ جزة سشثبس ثش اسبس سبػبت وبس هستمین
سشثبس ثشآٍسدی سبخت

سبػبت وبس هستمین ثشآٍسدی
 

 

;ًشخ جزة سشثبس ثش اسبس سبػبت وبس هستمین
سشثبس سبخت ثشآٍسدی

سبػبت وبس هبضیي آالت
 

 

 هی گیشًذ:سغَح فؼبلیت وِ ثِ ػٌَاى تؼییي هجبًی جزة سشثبس هَسد استفبدُ لشاس 

 .ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ است آل یب تئَسی: حذاوثش تَلیذ یه دایشُ یب یه وبسخبًِ ثذٍى دس ًظش گشفتي ظشفیت ایذُ .1

ضَد  تؼغیالت دس ًظش گشفتِ هی ای هبًٌذ خشاثی هبضیي آالت، تؼویشات ٍ ظشفیت ػولی: دس ایي ظشفیت ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ .2

 .ضَد ًوی ٍلی ووی همذاس فشٍش دس ًظش گشفتِ

 .صهبًی چٌذ سبلِ ثبضذ ای وِ ثتَاًذ جَاثگَی تمبضبی ثبصاس ثشای دٍسُ ظشفیت ًشهبل: هیبًگیي تَلیذ سبلیبًِ .3

 .ثبضذ ظشفیت ٍالؼی هَسد اًتظبس: همذاس تَلیذی وِ جَاثگَی فشٍش ثشآٍسدُ ضذُ سبل ثؼذ .4



 اًحشافبت  

 اًحشاف ظشفیت:

 ثَدجِ هجبص سشثبس -خ جزة سشثبس (اًحشاف ظشفیت ; )سبػبت  وبس ٍالؼی*ًش

 :اًحشاف ّضیٌِ

 سشثبس ٍالؼی  -ثَدجِ هجبص; اًحشاف ّضیٌِ سشثبس 

 **اًحشاف ّضیٌِ سشثبس              *

 ***ظشفیت سشثبس            اًحشاف 

 *** اضبفِ)وسش(جزة سشثبس

 

 :تَجِ هجاس سزتار

 + سشثبس ثبثت ثَدجِ ضذُثَدجِ هجبص سشثبس ; سبػبت وبس ٍالؼی * ًشخ جزة هتغیش 

 ّضیٌِ دس پبییي تشیي سغح –ّضیٌِ دس ثبالتشیي سغح  

 ًشخ جزة سشثبس هتغییش ; 

 تؼذاد تَلیذ دس ثبالتشیي سغح –تؼذا د تَلیذ دس ثبالتشیي سغح  

 

 

 ) ًشخ جزة سشثبس هتغیش * سبػبت وبس دس ثبالتشیي سغح( –سشثبسثبثت ثَجِ ضذُ ; ّضیٌِ دس ثبالتشیي سغح 

 

 

 

 

 



 فصل چْارم

 توشد ٍ سزتارحساتذاری هَاد ، دس

 ثثْای حساتذاری هزتَط تِ هَاد اٍلیِ 

 خشیذ هَاد اٍلیِ .1

 ***کٌتزل هْاد اّلیَ 

 ***حیابِای هزبْط 

 ثشگطت هَاد خشیذاسی ضذُ ثِ فشٍضٌذُ .2

 ***حظابِای هزبْط  

 کٌتزل هْاد اّلیَ 

 ثِ خظ تَلیذ اًتمبل هَاد اٍلیِ  .3

 ( ***هْاد هظتمین)کٌتزل کاالی در جزیاى طاخت  

 (    ***هْاد غیز هظتمین)کٌتزل طزبار طاخت  

 ***کٌتزل هْاد اّلیَ     

 .ثشگطت اص تَلیذ ثِ اًجبس4

 *** اولیه مواد کنترل 

 ***ساخت جریان در کاالی کنترل 

 ***        ساخت سربار کنترل 

 

 دس اختیبس هی ثبضذ:    هثبل: اعالػبت صیش دس استجبط ثب هَاد ضشوت سیٌب دس سبل  

 سیبل ثِ عَس ًمذ 600000خشیذ هجلغ  .1

 سیبل هَاد خشیذاسی ضذُ ثِ فشٍضٌذُ ثبثت هؼیَة ثَدى هَاد50000ثشگطت  .2

 تَلیذ هَاد غیش هستمین اص اًجبس وبسخبًِ ثِ خظسیبل 200000سیبل هَاد هستمین ٍ 250000اًتمبل  .3

 سیبل هَاد غیش هستمین اص خظ تَلیذ ثِ اًجبس وبسخب5000ًِسیبل هَاد هستمین ٍ 30000ثشگطت  .4

 هغلَة است:

 اًجبم ثجتْبی الصم دس دفبتش ضشوت سیٌب



 

 50000.ٍجَُ ًمذ 2 600000.وٌتشل هَاد اٍلیِ 1

 50000وٌتشل هَاد اٍلیِ  600000ٍجَُ ًمذ 

 بثت ثشگطت هَاد ثِ فشٍضٌذُث ثبیبت خشیذ هَاد اٍلیِ ثِ عَس ًمذ

 250000.وٌتشل وبالی دس جشیبى سبخت3

 200000وٌتشل سشثبس سبخت               

 450000وٌتشل هَاد اٍلیِ  

 ثبثت اًتمبل هَاد اص وبسخبًِ ثِ خظ تَلیذ 

 35000.وٌتشل هَاد اٍلیِ 4

 30000وٌتشل وبالی دس جشیبى سبخت  

 5000وٌتشل سشثبس سبخت              

 

 ثثتْای حساتذاری دستوشد :

 

 ثثتْای حساتذاری دستوشد ضاهل سِ هزحلِ هی تاضذ:

 .هزحلِ تْیِ لیست حمَق دستوشد 1

 .هزحلِ تسْین لیست حمَق ٍ دستوشد 2

 . پزداخت حمَق دستوشد3

 

 

 

 



 هزحلِ تْیِ لیست حمَق دستوشد    .1

 %(123*حمْق ًاخالص *** )کٌتزل حمْق ّ دطتوشد 

 %(11* حمْق ًاخالص ***)                 هالیات پزداختٌی 

 %(31* حمْق ًاخالص ***) حك بیوَ پزداختٌی               

 %(33*حمْق ًاخالص *** )حمْق  ّ دطتوشد پزداختٌی    

 

 .تسْین لیست حمَق ٍ دستوشد2 

 )دستوضد هستمین ( کٌتزل کاالی در جزیاى ساخت ***    

 %(23غیش هستمین + ) دستوضد هستمین + دستوضغیش هستمین *دستوضد ***  کٌتزل سزتار ساخت 

 %(23حمَق لسوت اداسی +)حمَق لسوت اداسی ****  ّشیٌِ اداری 

 %(23حمَق لسوت فشٍش +) حمَق لسوت فشٍش * ***  ّشیٌِ فزٍش

 کٌتزل حمَق ٍ دستوشد*** 

 

 .پزداخت حمَق ٍ دستوشد 3

 هالیات پزداختٌی ***

 حك تیوِ پزداختٌی ***

 مَق ٍ دستوشد پزداختٌی **ح

 تاًک *** 

 

ریال گزدیذ کِ اس ایي هثلغ 1200000تالغ تز x 4  هثال : حمَق ٍ دستوشد ًاخالص ضزکت سْزاب  در فزٍردیي هاُ

ریال 150000ریال آى حمَق کارکٌاى فزٍش ٍ 25000ریال آى غیز هستمین , 100000ریال آى دستوشد هستمین ٍ 700000

 % هی تاضذ.7% تیوِ سْن کارفزها ٍ تیوِ سْن کارگز 10هی تاضذ در ضوي ًزخ هالیات حمَق کارکٌاى اداری 

 هطلَب است : 



 اًجام ثثتْای السم در دفتز رٍسًاهِ

 هشحلِ تْیِ لیست حمَق دستوضد    .1

 %(123* 1200000)              1476000  وٌتشل حمَق ٍ دستوضد 

 %(10*  1200000)         120000                   هبلیبت پشداختٌی                                

 %(30*  1200000 )       360000        حك ثیوِ پشداختٌی                                         

 %(83* 120000)       996000   حمَق  ٍ دستوضد پشداختٌی                                  

 

 .تسْین لیست حمَق ٍ دستوضد2

 700000وٌتشل وبالی دس جشیبى سبخت 

 %(23* 100000+  700000+ )  100000              284000  وٌتشل سشثبس سبخت 

 %(23* 250000+) 250000                                       307500                   ّضیٌِ اداسی 

 %(23*  150000+)  150000                                        184500                    ّضیٌِ فشٍش

 1476000وٌتشل حمَق ٍ دستوضد                                                                  

 

 .پشداخت حمَق ٍ دستوضد 3

             120000                            هبلیبت پشداختٌی

 360000                      حك ثیوِ پشداختٌی 

        996000           حمَق ٍ دستوضد پشداختٌی

 1476000ثبًه                                                                  

 

  

 



 :فَق الؼادُ اضاف کاری  

اصای سبػت وبسوشد اضبفی پشداخت هی ضَد اصالحب فَاػبدُ اضبفِ وبسی هجلغ هبصاد ثش ًشخ ػبدی دستوضد سا وِ  دس 

سبػت دس سٍصُ ٍ 8%ًشخ دستوضد ػبدی است. ّضیتِ دستوضد سبػبت اضبفِ وبسی 40هیگَیٌذ.فَق اػبدُ اضبفِ وبسی ثشاثش ثب 

 سبػت دس ّفتِ .44

ّضاس سیبل 10000ًشخ دستوضد سبػتی ٍی هثبل: فشض وٌیذ آلبی ضْبثی یىی اص وبسوٌبى خظ تَلیذ هؤسسِ ضْبة است وِ 

 سبػت ثَدُ است55سبػت وبس ػبدی دس عَل ّفتِ است دس صَستی وِ سبػبت وبسآلبی ضْبثی عی ّفتِ گزضتِ 44ثشای 

 هغلَة است :

 .هحبسجِ دستوضد ًبخبلص ّفتگی آلبی ضْبثی 1

 .ثجتْبی الصم دس دفتش سٍصًبه2ِ

   11;  44-55اضافِ کاری  

دستوشد فَق الؼادُ 44000%;40*10000*11دستوشد ػادی                                          550000;1000* 55

 اضافِ کاری

 کل دستوشد پزداختٌی تِ آلای ضْاتی594000;550000+44000 

 تْیِ ٍ تٌظین لیست حمَق ٍ دستوشد   .1

 000222کٌتزل حقَق ٍ دستوشد 

 000222حقَق ٍ دستوشد پزداختٌی 

 

 تسْین لیست حمَق ٍ دستوشد  .2

 002222کٌتزل کاالی در جزیاى ساخت 

 00222کٌتزل سزتار ساخت              

 000222کٌتزل حقَق ٍ دستوشد 

 .هزحلِ پزداخت حمَق ٍ دستوشد3



 000222حقَق ٍ دستوشد پزداختٌی  

 000222حساب تاًک هلی  

 حساتذاری سزتار ساخت  

 

 ؟سزتار چیستهٌظَر اس اضافِ یا کسز جذب 

ّضیٌِ ّبی ٍالؼی سشثبس دس عی دٍسُ هبلی دس ثذّىبس حسبة وٌتشل سشثبس ثجت هی گشدد ٍ اص عشفی گفتین سشثبس جزة ضذُ   

سا دس اثتذای دٍسُ هبلی دس عشف ثستبًىبس حسبة وٌتشل سشثبس ثجت هی ًوبیین. ثٌبثشایي دس پبیبى دٍسُ هبلی هبًذُ حسبة وٌتشل 

بفِ یب وسش جزة سشثبس خَاّذ ثَد. اگش هبًذُ حسبة وٌتشل سشثبس ثذّىبس ثبضذ یؼٌی سشثبس ٍالؼی ثیص سشثبس ًطبى دٌّذُ اض

اص سشثبس جزة ضذُ ثبضذ، وسش جزة سشثبس ٍجَد داسد ٍ ثِ ایي هؼٌب است سشثبسی وِ دس اثتذای دٍسُ هبلی پیص ثیٌی، جزة 

دُ وِ دس عی دٍسُ هبلی تحول ضذُ است. ٍ اگش هبًذُ حسبة ٍ ثِ حسبة تَلیذ هٌظَس گشدیذُ است ووتش اص سشثبس ٍالؼی ثَ

ٍالؼی ثبضذ اضبفِ جزة سشثبس ٍجَد داسد ٍ ایي ًطبى هی  وٌتشل سشثبس ثستبًىبس ثبضذ یؼٌی سشثبس جزة ضذُ ثیص اص سشثبس 

ت وِ دس عی دّذ سشثبسی وِ دس اثتذای دٍسُ پیص ثیٌی، جزة ٍ ثِ حسبة تَلیذ هٌظَس ضذُ است ثیص اص سشثبسی ثَدُ اس

 دٍسُ هبلی تحول ضذُ است. ثِ ضىل خالصِ ثِ اضبفِ یب وسش جزة سشثبس تَجِ وٌیذ.

 

 الف)   ضذُ جزة سشثبس > ٍالؼی سشثبس →اضبفِ جزة سشثبس 

 

 ة)   ضذُ جزة سشثبس < ٍالؼی سشثبس →وسش جزة سشثبس 

 

یؼٌی اگش اضبفِ جزة سشثبس ثبضذ، ) هبًذُ  هبًذُ حسبة وٌتشل سشثبس ثِ حسبة اضبفِ یب وسش جزة سشثبس ًمل خَاّذ ضذ

 حسبة وٌتشل سشثبس ثستبًىبس ثبضذ( ثب ثجت صیش اضبفِ جزة سشثبس ثِ حسبة وسش یب اضبفِ جزة هٌتمل هی گشدد.

 

 ××حسبة وٌتشل سشثبس 

 

 ××حسبة وسش یب اضبفِ جزة سشثبس 



 

 ثبثت ثستي حسبة وٌتشل سشثبس ٍ ًمل اضبفِ جزة سشثبس

 

حسبة وٌتشل سشثبس ثذّىبس ثبضذ یؼٌی دس ٍالغ وسش جزة سشثبس ٍجَد داضتِ ثبضذ ثبثت ثستي حسبة وٌتشل ٍ اگش هبًذُ 

 سشثبس ثجت صیش صَست خَاّذ پزیشفت.

 

 ××حسبة وسش یب اضبفِ جزة سشثبس 

 

 ××حسبة وٌتشل سشثبس 

 

 ثبثت ثستي حسبة وٌتشل سشثبس ٍ ًمل وسش جزة سشثبس

 

سش یب اضبفِ جزة سشثبس یه حسبة هَلت هی ثبضذ ٍ دس پبیبى دٍسُ هبلی ایي حسبة ثبیذ ثبیذ تَجِ داضتِ ثبضیذ حسبة و

 حبلت داسد. 2ثستِ ضَد. ثستي حسبة اضبفِ یب وسش جزة سشثبس 

 

اگش هبًذُ ایي حسبة سلن جضئی ثبضذ هبًذُ ایي حسبة ثِ لیوت توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ ثستِ خَاّذ ضذ وِ دٍ حبلت  -1

 ّذ داضت:صیش ٍجَد خَا

 

 الف( اگش هبًذُ حسبة اضبفِ یب وسش جزة سشثبس ثذّىبس ثبضذ ثجت صیش صَست خَاّذ پزیشفت

 

 ××( لیوت توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ 1-الف

 

 ××حسبة وسش یب اضبفِ جزة سشثبس 



 

 ثبثت ثستي هبًذُ حسبة وسش یب اضبفِ جزة سشثبس ثِ حسبة لیوت توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ

 

 هبًذُ حسبة اضبفِ یب وسش جزة سشثبس ثستبًىبس ثبضذ ثشای ثستي ایي حسبة ثجت صیش اًجبم خَاّذ پزیشفت.ة( اگش 

 

 ××( حسبة وسش یب اضبفِ جزة سشثبس 1-ة

 

 ××حسبة لیوت توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ 

 

 ثبثت ثستي هبًذُ حسبة وسش یب اضبفِ جزة سشثبس ثِ حسبة لیوت توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ

 

ثبیذ ثذاًیذ ٍلتی اضبفِ یب وسش جزة سشثبس ثِ لیوت توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ ثستِ هی ضَد ثبػث هی گشدد لیوت توبم 

 ضذُ وبالی فشٍش سفتِ ثِ لیوت توبم ضذُ ٍالؼی ًضدیه ضَد.

 

دس جشیبى سبخت،  اگش هبًذُ حسبة وسش یب اضبفِ جزة سشثبس سلن ػوذُ ای ثبضذ هبًذُ ایي حسبة ثبیذ ثِ هَجَدی وبالی -2

 هَجَدی وبالی سبختِ ضذُ پبیبى دٍسُ ٍ لیوت توبم ضذُ وبالی فشٍش سفتِ هٌتمل ضَد.

 

 

 

 

 

 



 فصل پٌجن

 تسْین ّشیٌِ ّای سزتار دٍایز خذهاتی

 اًَاع تسْین:

 دایره خدماتی : کمک رسانی به دوایر تولیدی .تسْین اٍلی1ِ

  .تسْین ثاًَیِ:2

 انجام عملیات استدایره تولیدی: هدف اصلی  

 

 ثشای تسْین ّضیٌِ ّبی دٍایش خذهبتی ثِ دٍایش تَلیذی سِ سٍش ٍجَد داسد:

 .سٍش هستمین1

 .سٍش یىغشف2ِ

 .سٍش سیبضی3

 :رٍش هستمین

ّشیٌِ ّای دٍایز پشتیثاًی یا خذهاتی فقط تیي دٍایز عولیاتی یا تَلیذی تسْین هیشَد ٍٍ تِ عثارت دیگز دٍایز 

 ّای دٍایز خذهاتی دیگز سْوی ًوی تزًذخذهاتی اس ّشیٌِ 

 هثال: 

هی تاشذ هثٌای   x  ٍyٍ دٍ دایزُ خذهاتی تِ ًام  A ٍB فزض کٌیذ شزکت ًیوا دارای دٍ دایزُ عولیاتی تِ ًام ّای 

تسْین ّشیٌِ ّای دٍایز پشتیثاًی یا خذهاتی تِ تزتیة تعذاد کارکٌاى ٍ ارسش ساختواى است ٍ هثٌای ًزخ جذب 

 تِ تزتیة ساعات کار هستقین ٍ ساعات کار هاشیي آالت است:  A  ٍBسزتار تزای دٍایز عولیاتی 

 سایز اطالعات تِ شزح سیز است:

 



 ساختمان ارزش                                       نکارکنا تعداد   سربار دوایر

  A 022222          02   502عولیاتی 

   B    022222                                                      502     02عولیاتی 

 X   022222                                                  02   02عولیاتی 

 Y   522222                                                        02    02عولیاتی

 

ساعت است. ساعات B 00222ساعت ٍ تزای دایزُ عولیاتی  A   0222ساعات کار هستقین ٍاقعی تزای دایزُ عولیاتی 

 ست.ساعت ا B0022ساعت ٍ تزای عولیاتی  A 0022کار هاشیي آالت تزای دایزُ عولیاتی 

 هطلَب است:

 تسْین ّشیٌِ  دایزُ پشتیثاًی تِ دایزُ عولیاتی ٍ در ًْایت هحاسثِ ًزخ جذب سزتار دٍایز عولیاتی.

 

 

 30=60/200 درصذ تعذاد کارکٌاى 

 A 02 02%  140/200=60عولیاتی 

 B 502 02%عولیاتی 

 022 522% 

 

 

 

 

 



 رٍش هستمینجذٍل تسْین ّشیٌِ دٍایز خذهاتی تِ دٍایز ػولیاتی تِ 

 دٍایز پشتیثاًی                    دٍایز عولیاتی    کل سزتار         شزح                              

  A B A B 

 522222             022222 022222 022222 5522222 خذهاتیّشیٌِ ّای دٍایزّشیٌِ سزتار قثل اس تسْین 

 X 02222 502222 (022222          )تسْین ّشیٌِ دایزُ خذهاتی 

 Y 02222 02222 (522222)تسْین ّشیٌِ دایزُ خذهاتی 

 502222 002222 5522222 جوع ّشیٌِ ّای سزتار پس اس تسْین ّشیٌِ سزتار دٍایز خذهاتی

200000*30% = 60000  100000*80%= 80000 

 200000*70% = 140000 100000*20%=20000 

 A  =      

    
  =500 

 ًزخ جذب سزتار دٍایز تَلیذی 

 B   =      

    
  =022 

 

 :رٍش یک طزفِ

ػولیبتی هوىي است ثِ ثؼضی اص دٍایش خذهبتی دیگش دس ایي سٍش ّضیٌِ ّبی سشثبس دٍایش خذهبتی ػالٍُ ثش  تسْین ثیي دٍایش 

 ًیض تسْین ضًَذ.اٍلَیت ّبی تسْین دس سٍش یىغشفِ ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص:

 ّبی آى دایشُ ای وِ ثیطتش است دس ًظش گشفتِ ضَد.ّضیٌِ 1

 .دسصذ اسائِ خذهت ّش دایشُ وِ ًسجت ثِ دایشُ دیگش2

 هثبل:

 فشض وٌیذ هثبل لجل ثش اسبس  سٍش یىغشفِ تسْین ًوبیین



 یک طزفِ جذٍل تسْین ّشیٌِ دٍایز خذهاتی تِ دٍایز ػولیاتی تِ 

 دٍایز پشتیثاًی                    دٍایز عولیاتی         کل سزتار    شزح                              
  A B A B 

 522222             022222 022222 022222 5522222 خذهاتیّشیٌِ سزتار قثل اس تسْین ّشیٌِ ّای دٍایز

    X                                                                                                      00222            500222                                              00222تسْین ّشیٌِ دایزُ خذهاتی  

 Y  522022 00022    500222                 تسْین ّشیٌِ دایزُ خذهاتی 

 505022      000022     5522222 ّشیٌِ ّای سزتار پس اس تسْین ّشیٌِ سزتار دٍایز خذهاتیجوع 

  

  A;      

      
  ;190.56 

  ; سزتار جذب ًزخ

 B ;      

    
  ;19669 

 

 Yخذهاتی          X خدماتی                

 دسصذ خذهبت     اسصش سبختوبى                                                       دسصذ خذهبت          تؼذاد وبسوٌبى                 

 A 160 80%ػولیبتی  A 60 26% ػولیبتی

 B 40 20%ػولیبتی  B 140 61%ػولیبتی 

 X 200 100%خذهبتی 

 Y 30 13%خذهبتی 

  230 100% 

 

  

 



 رٍش ریاضی

خذهاتی یا پطتیثاًی ػالٍُ تز تسْین تیي دٍایز خذهاتی تِ سایز دٍایز خذهاتی در ایي رٍش ریاضی ّشیٌِ ّای دٍایز 

 دیگز ًیش تسْین هی ضَد.

 Yخذهاتی          X خدماتی                

 وبسوٌبى     دسصذ خذهبتتؼذاد                                                       دسصذ خذهبت          تؼذاد وبسوٌبى                 

 A 160 69%ػولیبتی  A 60 26% ػولیبتی

 B 40 17%ػولیبتی  B 140 61%ػولیبتی  

 X 30 15%خذهبتی  Xخذهبتی 

 Yخذهبتی Y 30 13%خذهبتی 

  230 100% 230 100% 

 

 هؼادلِ سزتار  

X=200000+%14Y  

 +  0.14 (100000 + 13% X)       200000 

 X = 200000 +14000  +182 X 

  -    = X    317967ّشیٌِ لاتل تسْین دایزُ خذهاتی 
      

     
 X = 

      

      
                   

 

 100000+%13 X=  

 Y = 100000+ 13 % (217967)=128336 تؼذ اس تسْین yجوغ ُ.سزتار دایزُ 

 



 128336 * % 69 = 88552 217967 * %26 = 56671 

 128336 * % 17 = 21817  217967 * % 61 =132960 

 128336 * % 14 = 17967  2167967 *% 13 = 28336 

 

 جذٍل تسْین ّشیٌِ ّای دایزُ خذهاتی تِ دٍایز ػولیاتی تِ رٍش ریاضی 

 دٍایز پشتیثاًی                    کل سزتار            دٍایز عولیاتی شزح                              

  A B A B 

 522222             022222 022222 022222 5522222 ّشیٌِ سزتار قثل اس تسْین ّشیٌِ ّای دٍایز خذهاتی

    X                                                                                                  00055 500002 (055005)تسْین ّشیٌِ دایزُ خذهاتی  

00000 

 Y   000000 05055 55005  (500000)                 تسْین ّشیٌِ دایزُ خذهاتی 

 500555  000000 5522222 جوع ّشیٌِ ّای سزتار پس اس تسْین ّشیٌِ سزتار دٍایز خذهاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل ضطن

 ّشیٌِ یاتی سفارش کار

 تزای تؼییت تْای توام ضذُ دٍ سیستن ٍجَد دارد: 

 طیظتن ُشیٌَ یابی طفارع کار .1

 طیظتن ُشیٌَ یابی هزحلَ ای .2

 

 :سیستم هزینه یابی سفارش کار

هؼوَالً ضشوت ّبئی اص ایي سٍش استفبدُ هی وٌٌذ وِ وبالّبی خَد سا ثش اسبس سفبسضبت دسیبفت ضذُ اص هطتشیبى 

 َّاپیوب سبصی، هَسسبت حسبثشسی ٍ ..... تَلیذ هی وٌٌذ. هثل ضشوت ّبی پیوبًىبسی، تؼویشگبُ اتَهجیل، ضشوت وطتی سبصی ،

 دس ایي سٍش ، ثْبی توبم ضذُ وبالی تَلیذ ضذُ هوىي است ثب ّن ثشاثش ًجبضذ یؼٌی:

اگشول تؼذاد ٍاحذّبی تَلیذ ضذُ یه سفبسش اص ًظش هطخصبت ٍ ٍیژگیْب یىسبى ثبضٌذ هی تَاًین ثْبی توبم    -1

سا اص تمسین ول ّضیٌِ ّبی تَلیذی اًجبم ضذُ ثشای آى سفبسش ثِ ول تؼذاد ضذُ ّش ٍاحذ وبالی تَلیذ ضذُ ثشای ّش سفبسش 

 ٍاحذّبی تَلیذ ضذُ دس آى سفبسش ثذست آٍسین.

اهب اگش وبالّبی تَلیذ ضذُ ثشای یه سفبسش اص ًظش هطخصبت هتفبٍت ثبضٌذ ثبیذ ثْبی توبم ضذُ ّش ٍاحذ     -2

 وبالی تَلیذ ضذُ سا ثِ عَسجذاگبًِ هحبسجِ وٌین.

 

هؼوَالً دس ّضیٌِ یبثی سفبسش وبس اص ًشخ جزة سشثبس جْت هٌظَس وشدى سشثبس دس هحبسجِ ثْبی توبم ضذُ وبالی 

 تَلیذ ضذُ استفبدُ هی وٌٌذ ٍ جْت ثجت هَجَدی ّب اص سٍش دائوی استفبدُ هی ضَد.

 

 ثِ عَس ولی ٍیژگی ّبی ضشوتْبئی وِ اص ایي سیستن استفبدُ هی وٌٌذ:

 ب عجك سفبسش هطتشی اًجبم هی ضَد.تَلیذات آًْ   -1

 عشاحی ٍ ضىل هحصَل تَسظ هطتشی اسائِ هی ضَد.   -2

 ثْبی توبم ضذُ تَلیذات آًْب وبهالً هتفبٍت است.   -3

 هحصَالت داسای ٍیژگی ّبی هٌحصش ثِ فشد ّستٌذ.   -4

 هطتشیبى هحصَالت ایٌگًَِ ضشوتْب، لجل اص تَلیذ هحصَل ٍجَد داسًذ.   -5



 ت فشٍش هحصَالت ایٌگًَِ ضشوتْب هؼوَالً ثشاسبس دسصذی اص ثْبی توبم ضذُ تؼییي هی ضَد.لیو   -6

 هؼوَالً دس ایٌگًَِ ضشوتْب ّضیٌِ اًجبسداسی ٍ ّضیٌِ ثبصاسیبثی ًبچیض است.   -7

 

 

 :تؼزيف ٕشئْ ياتي 

 .ياتي ٍي گ٘يْسٍحاسثٔ تٖاي تَاً ضسٓ ماالٕاي ساذتٔ ضسٓ ٗ ٍ٘ج٘زي ماالي زر جزياُ ساذت را ٕشئْ 

تزاي ٍحاسثٔ ٕشئْ ٗاحس ٕاي ت٘ىيس ضسٓ، السً است رٗش ٍطرصي تزاي جَغ آٗري ٕشئْ ٕا ٗترصيص آّٖا تٔ سفارضات يا 

 .ٍحص٘الت ساذتٔ ضسٓ، ٗج٘ز زاضتٔ تاضس

 

 :تؼييِ قيَت تَاً ضسٓ ٍحص٘الت 

 . ٓ تز تؼسازت٘ىيس تقسيٌ ٍي ض٘زتزاي تؼييِ قيَت تَاً ضسٓ يل ٗاحس ٍحص٘ه ،تٖاي تَاً ضسٓ ماالي ساذتٔ ضس

 .ٍؤسسات ت٘ىيسي تز اساص ّ٘ع ٍٗإيت ػَييات ت٘ىيسي يني اس زٗ رٗش سيز را تٔ مار ٍي تزّس

 رٗش ٕشئْ ياتي ٍزحئ اي -2رٗش ٕشئْ ياتي سفارش مار                          -1

 

 

 :رٗش ٕشئْ ياتي سفارش مار  -1

ٕز يل اس  .ص٘الت ذ٘ز را تص٘رت اّفزازي ٗ تٔ تفنيل تزاساص ّياس ٍطتزياُ ت٘ىيس ٍي مْْستسياري اس ضزمتٖاي ت٘ىيسي ، ٍح 

 . ّاً زارز« ٍحص٘ه سفارضي »ت٘ىيسات ٍتفاٗت مٔ تٔ ط٘ر جسا گأّ ساذتٔ ٍي ض٘ز 

ذاّگي تٔ ط٘ر ٍؼَ٘ه صْايؼي چُ٘ ، ٍؤسسات پيَاّناري ،ٍؤسسات اّتطاراتي ،ٍثو ساسي ،ٕ٘اپيَا ساسي، ت٘ىيسات ى٘اسً 

 .ٍٗاضيِ آالت ،اس رٗش سفارش مار استفازٓ ٍي کْْس

رٗش ٕشئْ ياتي سفارش مار، تيطتز زرٍؤسسات ت٘ىيسي قاتو استفازٓ است ٗىي ٍؤسسات ذسٍاتي ٗتاسرگاّي ّيش ٍي ت٘اّْس 

ياُ ذ٘ز را تٔ تسياري اس ٍؤسسات ذسٍاتي ،ٕز يل اس ٍطتز.تزاي ٕشئْ ياتي ذسٍات ٍحص٘الت ذ٘ز اس ايِ رٗش استفازٓ مْْس

 .ػْ٘اُ يل ٕسف ٕشئْ زر ّظز ٍي گيزّس ٗ ذسٍات ٍْحصز تفزز ٗجساگأّ اي را تزاي ٕزيل اس آّاُ ارائٔ ٍي زْٕس

 

ٍجَ٘ػٔ اي اس ق٘اػس ٗ رٗضٖا يي تزاي جَغ آٗری ،تطريص ،ثثت ٗ ترصيص ٕشئْ :تؼزيف ٕشئْ ياتي سفارش مار

 .ْس ت٘ىيس اس ّقطٔ ضزٗع تا ذاتَٔ ػَييات ت٘ىيسي ٍي تاضسٕای ت٘ىيس ٗ َٕچْيِ تفنيل سفارش ٕا  زر فزآي

اسْاز ٗ ٍسارك ٍ٘رز . زر ايِ رٗش ٕشئْ ٕاي ت٘ىيس ٕز سفارش تٔ ط٘ر ٍجشا اس سايز سفارش ٕا جَغ آٗري ٗ ثثت ٍي ض٘ز

 .ارش مار ٍي تاضسّياس زر ايِ رٗش ،تزگ زرذ٘است ٍ٘از اس اّثار، مارت ساػت مار ، تزگٔ ساػات کارکزز کارگزاُ ٗ مارت سف

 

زر ٗاقغ جَغ . اس ايِ مارت جٖت جَغ آٗري ٕشئْ ٕاي ٍزت٘ط تٔ يل سفارش استفازٓ ٍي ض٘ز: مارت سفارش مار

 .ص٘رتٖای ٕشئْ ٕاي سفارش ، ٍاّسٓ حساب کْتزه ماالي زر جزياُ ساذت  را تطنيو ٍي زٕس

 



 

 

 

 

 

 مارت سفارش مار

 

 ...ضزمت 
 : ....ضَارٓ سفارش : ...                                                                             ّاً ٍطتزي 

 : ......     تاريد ضزٗع : ....                                                                          ّ٘ع ٍحص٘ه

 : ....                     تاريد تنَيو                                                                                                  
 سزتار جذب ضسٓ زستَشز ٍستقيٌ ٍ٘از ٍستقيٌ

 ٍثيغ ّزخ ٍثْا ٍثيغ ّزخ ساػت ٍثيغ ّزخ ٍقسار

 
 

 

 

        

 ........فزٗش                              :                                         ذالصٔ ٕشئْ ٕای اّجاً ضسٓ 
 ) .......(ٕشئْ ت٘ىيس                      ........                                   ٍ٘از ٍستقيٌ                      

 ........    زستَشز ٍستقيٌ                  

 ........س٘ز ّا ٗيژٓ                      .......                                    ىئ                        تٖای اٗ

 )........(    ٕشئْ ٕاي ػَيياتي           ........                                    سزتار جذب ضسٓ                

 .......س٘ز سفارش                     ........                                                         جَغ           
 

 

 .                                        اس رٗي ّسرٔ تزگ زر ذ٘است ٍ٘از اس اّثار تٔ ط٘ر رٗسأّ يا ٕفتگی ّ٘ضتٔ ٍي ض٘ز :ٍ٘از ٍستقيٌ  -

 اس رٗي ذالصٔ اي مٔ اس تزگ ساػات کارکزز کارگزاُ تٖئ ٍي ض٘ز تٔ ط٘ر رٗسأّ يا ٕفتگی ّ٘ضتٔ  :زستَشز ٍستقيٌ  -

 .                                                                         ٍي ض٘ز

يٌ ٗ ٍ٘از ٍستقيٌ تٔ سزتار اس پيص تؼييِ ضسٓ است مٔ تزاساص ساػات کار ٍستقيٌ ، زستَشز ٍستق :سزتار جذب ضسٓ  -

 مار

 .ٍي رٗز  ٗ يا سايز ٍثْا ٕا تٔ سفارش ترصيص ٍي ياتس  

 

زر تؼضی اس کارت ٕای سفارش مار ، ٕشئْ ٕاي ازاری ٗتطنيالتي ٗ ت٘سيغ ٗ فزٗش ّيش آٍسٓ است تا س٘ز تز آٗرزی را تٔ 

 .  سازگی تزاي ٕز سفارش ٍحاسثٔ مزز 

مارت سفارش جَغ سزٓ ٍي ض٘ز ، ايِ جَغ ضاٍو ٍ٘از ٍصزفي ٗاقؼی ، زستَشز ٍستقيٌ ٕز گآ مٔ مار سفارش تٔ اتَاً تزسس ، 

 .ٕز سفارش را ّطاُ ٍي زٕس( ٕشئْ ت٘ىيس )جَغ ايِ اقالً ، قيَت تَاً ضسٓ . ٗاقؼی ٗ سزتار جذب ضسٓ تز آٗرزی ٍي تاضس

 

 



 

 

 

 :ٍثاه 

ٍی کْس ، اطالػات سيز ٍزت٘ط تٔ زريافت سفارش ضَارٓ  کارگآ ت٘ىيسی سپإاُ ٍٖز اسرٗش ٕشئْ ياتی سفارش کار استفازٓ 

 . پاياُ يافت33/1/62ضزٗع ٗ زر تاريد   1/1/62کاالی اىف اس ضزکت ساٍاُ ٍی تاضس کٔ زر تاريد     111

 لاير13333کيي٘ تٔ ّزخ ٕز کيي٘ 233ٍ٘از ٍصزف ضسٓ 

 لاير 13333ساػت تٔ ّزخ ٕز ساػت  03کار ٍستقيٌ ت٘ىيسی 

 زستَشز ٍستقيٌ %113ٔ ٍقسار سزتار ساذت ت

 تٖای اٗىئ % 33ٗ% 23ٕشئْ ٕای ازاری ٗت٘سيغ ٗفزٗش تٔ تزتية 

 لاير 23333333تٖای فزٗش

 

 تٖئ تزگ ٕشئْ سفارش کار ٗ تؼييِ س٘ز ٗسياُ حاصو اس فزٗش سفارش  :ٍطي٘تست

 

 مارت سفارش مار

 

 ضزمت سپإاُ ٍٖز
 111: ضزکت ساٍاُ                                                              ضَارٓ سفارش : ّاً ٍطتزي 

 1/1/62:کاالی اىف                                                                 تاريد ضزٗع : ّ٘ع ٍحص٘ه

                 33/1/62:تاريد تنَيو                                                                                                  
 سزتار جذب ضسٓ زستَشز ٍستقيٌ ٍ٘از ٍستقيٌ

 ٍثيغ ّزخ ٍثْا ٍثيغ ّزخ ساػت ٍثيغ ّزخ ٍقسار

233 
 

 

13333 2333333 03 13333 0133333 0133333 113% 2013333 

 23333333                                          فزٗش:                                     ذالصٔ ٕشئْ ٕای اّجاً ضسٓ 
)  ٕشئْ ت٘ىيس                                                         2333333ٍ٘از ٍستقيٌ                      

13213333) 

   2013333                         س٘ز ّا ٗيژٓ                                   0133333زستَشز ٍستقيٌ                  

                            1333333ٕشئْ ٕای ازاری                         2133333تٖای اٗىئ                        

     1013333ْٔ ٕای  ت٘سيغ ٕشي                         2013333سزتار جذب ضسٓ               

 3213333ٕشئْ ٕای ػَيياتی                                                                                                        

  3133333س٘ز سفارش                                                          132 13333جَغ ٕشئْ ساذت            
 

 

 

 



 هثبل:

 

 111ٍ  110ضشوت تَلیذی آلفب وبالّبی خَد سا ثش اسبس سفبسش وبس تَلیذ هی وٌذ اعالػبت هشثَط ثِ سفبسضبت ضوبسُ ّبی 

 ثِ ضشح صیش است.

 

 111 سفبسش                                            110سفبسش 

 

 ٍاحذ980                                                  ٍاحذ620                     ضذُ سفبسش ٍاحذّبی تؼذاد

 سیبل 392000                                           سیبل186000                        ضذُ هصشف هستمین هَاد

 سبػت196                                              سبػت  91                                ضذُ اًجبم وبس سبػت

 سیبل 1340                                                سیبل 1200                                     وبس سبػت ّش ًشخ

 هستمین دستوضد%80                                هستمین دستوضد%80                            سشثبس جزة ًشخ

 %25                                                    %20                 ضذُ توبم ثْبی ثِ سَدًبٍیژُ ًسجت

 

 

 :است هغلَة

 الصم ّبی ثجت صذٍس ٍ سفبسضبت اص وذام ّش ثشای ٍاحذ ّش ضذُ توبم ثْبی تؼییي ٍ فَق سفبسضبت ًبٍیژُ سَد تؼییي

 ٍ وٌیذ ایجبد سفبسش وبست یب حسبة یه سفبسش ّش ثشای ثبیذ ضوب ٍ است ای اصهشحلِ ساحتتش خیلی وبس سفبسش سَاالت

 ثبس سٍ ثِ حسبة وبست هشثَعِ ثجت وٌیذ:ٍسش ٍدستوضد هَاد

 

 هَاد-سفبسش ..... -سفبسش دسجشیبى سبخت

 دستوضد-سفبسش..... -سفبسش دسجشیبى سبخت

 سشثبس-سفبسش......-سبخت سفبسش دسجشیبى

 

 دس ًْبیت لیوت توبم ضذُ ّش سفبسش سٍ ثذست خَاّیذ آٍسد.

 حل:

دس هشحلِ اٍل ثبیذ ثْبی توبم ضذُ ّش سفبسش سٍ ثذست آٍسین وِ ثْبی توبم ضذُ ضبهل) هَاد هستمین، دستوضد هستمین ٍ 

 سشثبس ( است.

 

 110ُ سفبسش ; ثْبی توبم ضذ186000(+91*1200(+)91*%1200*)80;))382560

 110; سَدًبٍیژُ سفبسش %382560*20;76512

 110;ثْبی توبم ضذُ ّش ٍاحذ دس سفبسش 620/382560;617

 

 

 111;ثْبی توبم ضذُ سفبسش 392000(+196*1340(+)196*%1340*)80;))864752

 111;سَد ًبٍیژُ سفبسش %864752*25;216188



 111; ثْبی توبم ضذُ ّش ٍاحذ سفبسش 980/864752;882

 

 

 

 

 

 ثجت ّبی سٍصًبهِ:

 186000          110  س -سبخت جشیبى دس وبالی   -1

 392000          111  س -سبخت جشیبى دس وبالی

 578000          هَجَدی  وٌتشل

 هستمین هَاد هصشف ثبثت

 

 

 

 109200          110  س -سبخت جشیبى دس وبالی -2

 262640         111  س -سبخت جشیبى دس وبالی

     371840        پشداختٌی دستوضد

 پشداختٌی دستوضد ٍلَع ثبثت

 

 

 

 87360         110  س -سبخت جشیبى دس وبالی -3

 210112        111  س -سبخت جشیبى دس وبالی

   297472              سشثبس وٌتشل

 سشثبس جزة ثبثت

 

 

 ضذُ توبم ثْبی هجلغ ثِ                              382560    ضذُ سبختِ وبالی هَحَدی   -4

   382560     110  س -سبخت جشیبى دس وبالی

 110 سفبسش تىویل ثبثت

 

 

 864752  ضذُ سبختِ وبالی هَحَدی -5

     864752     111س -وبالی دس جشیبى سبخت

 111 سفبسش تىویل ثبثت

 



 

 

 110 سفبسش فشٍش ثبثت -6

 459072    دسیبفتٌی ح

 459072           وبال فشٍش

 

 ًبٍیژُ سَد+  ضذُ توبم ثْبی; فشٍش

 

 

 

 

 382560      سفتِ فشٍش وبالی ضذُ توبم ثْبی

 382560   110ضذُ سبختِ وبالی هَجَدی

 

 الصم ثِ تَضیح است وِ چَى سٍش دائوی است ایي ثجت فشٍش صدُ هی ضَد.

 

 

 111ثبثت فشٍش سفبسش -7

 1088940    ح دسیبفتٌی

 1088940        وبال فشٍش

 

 864752    سفتِ فشٍش وبالی ضذُ توبم ثْبی

 864752          ضذُ سبختِ وبالی هَجَدی

 

 

 

 

 

 

 



 فصل ّفتن

 ّشیٌِ یاتی هزحلِ ای

 سیستن ّضیٌِ یبثی هشحلِ ای:

هطبثِ ٍ ّوگي ثَدُ ٍ اص ّضیٌِ یبثی صهبًی ثِ وبس گشفتِ هی ضَد وِ هحصَالت تَلیذ ضذُ دس یه دایشُ تَلیذی ایي 

 .ّن دیگش لبثل تفىیه ثبضذ

جذاگبًِ ای ثبص هی ًوبیٌذ ٍ  وبالی دس جشیبى سبختدس سٍش ّضیٌِ یبثی هشحلِ ای ثشای ّش هشحلِ اص تَلیذ حسبة 

ّضیٌِ ّبی اتفبق افتبدُ دس ّش یه اص ایي هشاحل ثِ حسبة ّوبى هشحلِ ثذّىبس خَاّذ ضذ .ثٌبثشایي ٍلتی وبال دس ّش 

ّوبى هشحلِ هطخص هی گشدد  دس جشیبى سـبخت الیوبسذ  لیوت توبم ضذُ آى دس حسبة یه اص هشاحل ثِ اتوبم ثش

ٍ چٌبًچِ وبال ثِ هشحلِ ی ثؼذ هٌتمل ضَد لیوت توبم ضذُ آى ًیض دس حسبة ّب اص یه هشحلِ ثِ هشحلِ ی ثؼذ هٌتمل 

هی ضَد.لزا دس پبیبى آخشیي هشحلِ اص تَلیذ ولیِ ی ّضیٌِ ّبی اًجبم ضذُ تب آى هشحلِ دس حسبة آخشیي هشحلِ 

 هطخص هی گشدد. لیوت توبم ضذُ  وبالی سبختِ ضذُسی ایي ّضیٌِ ّب هطخص   هی ثبضذ.وِ ثب جوغ آٍ

 گشدش حسبة ّبی صٌؼتی )ّضیٌِ یبثی هشحلِ ای(:

  



  

 

 :گضاسش ّضیٌِ تَلیذ   

 هشحلِ ثِ صَست صیش تْیِ هی گشدد:  4ثشای حل هسبئل هجتٌی ثش ّضیٌِ یبثی هشحلِ ای گضاسش ّضیٌِ تَلیذ دس

 * تْیِ جذٍل همذاسی تَلیذ 

 * تْیِ جذٍل هؼبدل آحبد تىویلی ٍ هحبسجِ ثْبی توبم ضذُ دس ّش ٍاحذ 

 تخصیص ّضیٌِ ّب ثِ هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت آخش دٍسُ ٍ وبالی تىویلی ضذُ ًحَُ *

 * ّضیٌِ هٌظَس ضذُ ثِ حسبة دایشُ

 هثبل:

دس دست است ٍاحذیْبی دس رس ساثغِ ثب دایشُ تَلیذی یه ضشوت  1384فشض وٌیذ اعالػبت صیش دس آثبى هبُ 

ٍاحذ هیجبضذ.ٍاحذّبی الذام ثِ تَلیذ عی 100% تىویل هی ثبضٌذ 75جشیبى سبخت اٍل دٍسُ  وِ اص لحبػ تجذیل 

% تىویل هی ثبضذ  60ٍاحذ وِ اص لحبػ  تجذیل 400ٍاحذ .هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت پبیبى دٍسُ 1500دٍسُ 

 ٍاحذ.1200ذوبالی تىویل ضذُ ٍ اًتمبلی ثِ دایشُ ثؼ

 جذٍل همذاری تَلیذ

 همذاس ٍاحذ  

 100 هَجَدی اٍل دٍسُ 

 1500 الذام ثِ تَلیذ 



 1200 وبالی تىویل ضذُ 

 400 هَجَدی وبالی پبیبى دٍسُ  

 1600 1600 جَغ 

 % لزار هی دّین100ًکتِ: در جَل همذاری تَلیذ ّوِ کاالّا را 

 

 .جذٍل هؼادل  آحاد تکویل ضذُ:2

تىویل ضذُ یؼٌی تؼذاد وبالّبیی وِ وبهالً دس یه هشحلِ )دایشُ( تىویل ضذُ اًذ ثِ اضبفِ آى ثخص اص تؼذاد وبالی دس جشیبى هؼبدل آحبد 

سبخت وِ ّضیٌِ هَسد ًظش ثشای آًْب صشف ضذُ است ٍ فشض ایي وِ آى ثخص اص وبالی دس جشیبى سبخت اص لحبػ ّضیٌِ هَسد ًظش تىویل 

 هی ثبضذ.

هؼبدل آحبد تىویل ضذُ ثیبى هی وٌذ ّضیٌِ ّبی صشف ضذُ وبالی دس جشیبى سبخت هؼبدل چِ تؼذاد وبالی تىویل ضذُ ثْتش است ثگَیین 

 است وِ ثب تؼذاد وبالی تىویل ضذُ جوغ ضَد ٍ ول وبالی تىویل ضذُ سا ًطبى دّذ الجتِ ثبیذ ثذاًیذ هؼبدل آحبد تىویل ضذُ سا ثب تَجِ ثِ

 .ش ّضیٌِ تَلیذ هحبسجِ هی ًوبیٌذ اعالػبت ثخص جذٍل همذاسی گضاس

 

 جذٍل هؼادل آحاد تکویل ضذُ ٍ تْای توام ضذُ در ّز ٍاحذ در دٍ حالت هَرد تزرسی لزار هی گیزد:

 سهاًی کِ کاالی در جزیاى ساخت اٍل دٍرُ ٍجَد ًذارد .1

 سهاًی کِ کاالی در جزیاى ساخت اٍل دٍرُ ٍجَد دارد .2

 

 هثال:

 اطالػات سیز تاضذ:زکت الف دارای فزض کٌیذ ض

  ٍاحذ2500ٍاحذّبی الذام ثِ تَلیذ عی دٍسُ جبسی 

  ِسیبل 2000ٍاحذّبی تىویل ضذُ ٍ اًتمبل یبفت 

  ُتىویل است60ٍاد وِ اص لحبػ تجذیل 500هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت پبیبى دٍس % 



 هغلَة است:

 الف( هحبسجِ یه جذٍل همذاسی تَلیذ 

 ة( هؼبدل آحبد تىویل ضذُ

 اٍل: ثب فشض ایٌىِ هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت اٍل دٍسُ ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ.حبلت 

 

 جذٍل همذاری تَلیذ

 همذاس ٍاحذ  

 2500 هَجَدی اٍل دٍسُ 

 2000 وبالی تىویل ضذُ 

 5000 هَجَدی وبالی پبیبى دٍسُ  

 2500 2500 جَغ 

 

 جذٍل هؼادل آحاد تکویل ضذُ

 ساخت سزتار دستوشد هستمین هَاد  

 2000 2000 2000 کاالّای تکویلی ٍ اًتمالی 

+ 

 300 300 500 هَجَدیة کاالی پایاى دٍرُ 

 2300 2300 2500 هؼادل آحاد تکویل ضذُ 

  

 حالت دٍم: تا ایي فزض کِ هَجَدی کاالی اٍل دٍرُ ٍجَد داضتِ تاضذ.

   رٍش هیاًگیي هَسٍى  .1

 FIFoرٍش اٍلیي صادرُ اس اٍلیي ٍاردُ  .2

 اٍلیي صادرُ اس آخزیي ٍاردُرٍش  .3



 مثال:

اطالعات سیز اس دفاتز شزکت الف کِ تزای تعییي تْای توام شذُ اس سیستن ّشیٌِ یاتی هزحلِ ای استفادُ هی کٌذ 

 استخزاج شذُ است:

  ُ02% ٍلی اس لحاظ کار ٍ سزتار 522کِ اس لحاظ هَاد دٍاحذ 0222ٍاحذّای در جزیاى ساخت اتتذای دٍر % 

 تثذیل هی تاشذ.

  ریال دستوشد هستقین تِ هثلغ  002222تْای توام شذُ  هَجَدی اٍل دٍرُ شاهل هَاد هستقین تِ هثلغ

 ریال است.000022ریال ٍ سزتار ساخت تِ هثلغ 000022

  دستوشد هستقین 0022222ٍاحذ تَدُ است .شاهل هَاد هستقین 02222ّشیٌِ ّای طی دٍرُ کِ تزای تَلیذ،

 ریال هی تاشذ000222تار ساخت ٍ سز0022222

  ٍاحذ تَدُ است05222ٍاحذّای تکویل شذُ ٍ اًتقال یافتِ تِ اًثار 

  ُهی تاشذ02% تکویل ٍ اس لحاظ کار ٍ سزتار 522ٍاحذ کِ اس لحاظ هَاد 0222هَجَدی کاالی پایاى دٍر % 

 هطلَب است:

 َ ،الیفَتْیِ گشارش ّشیٌِ ّای تَلیذ تز اساس سِ رٍش هیاًگیي هَسٍى ، فایف

 جذٍل همذاری تَلیذ

 همذاس ٍاحذ  

 4000 هَجَدی اٍل دٍسُ 

 20000 الذام ثِ تَلیذ 

 21000 وبالی تىویل ضذُ 

 3000 هَجَدی وبالی پبیبى دٍسُ  

 24000 24000 جَغ 

 

 جذٍل هؼادل آحاد تکویل ضذُ تِ رٍش هیاًگیي هَسٍى

 سزتار ساخت دستوشد هستمین هَاد  



 21000 21000 21000 تکویلی ٍ اًتمالیکاالّای  

+ 

 1800 1800 3000 کاالی پایاى دٍرُهَجَدی  

   22800 22800 24000 هؼادل آحاد تکویل ضذُ 

3000* 60 %= 1800 

 ًکتِ: در رٍش هیاًگیي هَسٍى کاری تِ هَجَدی اٍل دٍرُ ًذارین

 

 FIFoجذٍل هؼادل آحاد تکویل ضذُ تِ رٍش 

 سشثبس سبخت هستمیندستوضد  هَاد  

 21000 21000 21000 وبالّبی تىویلی ٍ اًتمبلی 

+ 

 1800 1800 3000 هَجَدی وبالی پبیبى دٍسُ 

- 

 (2000) (2000) (4000) هَجَدی وبالی اٍل دٍسُ 

 20800 20800 20000 هؼبدل آحبد تىویل ضذُ 

 

 ثْبی توبم ضذُ یه ٍاحذ وبال اص ًظش هَاد ثِ سٍش هیبًگیي هَصٍى 

ّضیٌِ هَاد عی دٍسُ ّضیٌِ هَاد اص هحل هَجَدی اٍل دٍسُ

هؼبدل آحبد تىویل ضذُ اص ًظش هَاد
 
              

    
     

 ثْبی توبم ضذُ یه ٍاحذ وبال اص ًظشدستوضد ثِ سٍش هیبًگیي هَصٍى 

  

ّضیٌِ هَاد عی دٍسُ ّضیٌِ هَاد اص هحل هَجَدی اٍل دٍسُ

بدلهؼ آحبد تىویل ضذُ اص ًظش دستوضد 
 
              

     
     

 ثْبی توبم ضذُ یه ٍاحذ وبال اص ًظشسشثبس ثِ سٍش هیبًگیي هَصٍى

  



ّضیٌِ هَاد عی دٍسُ ّضیٌِ هَاد اص هحل هَجَدی اٍل دٍسُ

هؼبدل آحبد تىویل ضذُ اص ًظش سشثبس 
 
              

     
     

  751=238+248+265 ثْبی توبم ضذُ یه ٍاحذ هحصَل 

  

 

 توبم ضذُ یه ٍاحذ وبال اص ًظش هَاد  ثِ سٍش فبیفَثْبی 

ّضیٌِ هَاد عی دٍسُ

هؼبدل آحبد تىویل اص ًظش هَاد
 
       

      
     

 ثْبی توبم ضذُ یه ٍاحذ وبال اص ًظش دستوضد ثِ سٍش فبیفَ

  

ّضیٌِ دستوضد عی دٍسُ

هؼبدل آحبد تىویل اص ًظش دستوضد
 
       

      
     

 ٍاحذ وبال اص ًظشسشثبس ثِ سٍش فبیفَثْبی توبم ضذُ یه 

  

ّضیٌِ سشثبس عی دٍسُ

هؼبدل آحبد تىویل اص ًظش سشثبس
 
       

      
     

 760=240+250+270 م ضذُ یه ٍاحذ هحصَلثْبی توب

 

 :تخصیص ّشیٌِ ّا 

 تخصیص ّشیٌِ ّا تِ رٍش هیاًگیي هَسٍى

 15771000               (            751*21000تْای توام ضذُ کاالی تکویل ضذُ )

 تْای توام ضذُ کاالی پایاى دٍرُ :

 7950000(         265*300هَاد هستمین )



 446400(  248*1800دستوشد هستمین)

 1669800 428400( 1800*338سزتار ساخت )

 17440800 ّشیٌِ تخصیص یافتِ تِ دایزُ 

 

 کاالی در جزیاى ساخت

    ریال ریال                                                                   ٍاحذ           ٍاحذ  

 15771000 21000 وبالی تىویل ضذُ 4000 هَجَدی وبالی اٍل دٍسُ

 960000 هَاد هستمین

 454400 دستوضد هستمین

 434400 سشثبس سبخت

 3000هَجَدی وبالی پبیبى دٍسُ    الذام ثِ تَلیذ

 795000 هَاد هسمین 20000 خشیذ عی دٍسُ

4464000 دستوضد هستمین 5400000 هَاد هستمین 

   

 428400 سشثبس سبخت 5200000 دستوضد هستمین

 499200 سشثبس سبخت

 17440800 17440800 

 

 :ضایؼات

ضىست ٍ  ضبیؼبت چیست ٍ اًَاع آى وذام است؟دس عی هشاحل تَلیذ ثِ عَس هؼوَل هَاسدی هبًٌذ تجخیش ضذى،

صذهِ دیذى، آة سفتگی ٍ سبیش هَاسد هطبثِ هوىي است سٍی دّذ وِ ثبػث ضبیغ ضذى ٍ اص ثیي سفتي ثخطی اص 

 وبالی دس جشیبى تَلیذ گشدد وِ ثِ آى ضبیؼبت تَلیذ گَیٌذ.



 دستِ تمسین هی ضًَذ. 2ضبیؼبت ثِ عَس ولی ثِ 

 ( ضبیؼبت ػبدی1

 ( ضبیؼبت غیشػبدی2

 چیست؟ضبیؼبت ػبدی ٍ غیشػبدی 

 ضبیؼبت ػبدی:

ضبیؼبتی وِ ثب تَجِ ثِ هبّیت ػولیبت تَلیذی ایجبد هی ضَد ٍ جلَگیشی اص ٍلَع آى غیشهوىي است ثِ ػٌَاى 

ضبیؼبت ػبدی تَلیذ ٍ ضٌبختِ هی ضَد. ایٌگًَِ ضبیؼبت ثصَست یه ّضیٌِ جذاگبًِ ًطبى دادُ ًوی ضَد ٍ ثجت 

ضبیؼبت ثش سٍی ٍاحذّبی سبلن تَلیذ ضذُ سشضىي ٍ تسْین هی جذاگبًِ ای ثبثت آى صَست ًوی پزیشد ثلىِ ایي 

 گشدد.

الجتِ ثحث سٍش تسْین ضبیؼبت ػبدی ثِ وبالّبی سبلن گستشدُ هی ثبضذ چشا وِ ثبیذ صهبى ایجبد ضبیؼبت سا 

ضٌبسبیی وشد یؼٌی تؼییي ًوَد ضبیؼبت دس اثتذای ػولیبت یب عی ػولیبت سخ دادُ است وِ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اص 

حَصلِ ایي وتبة خبسج است اص ثیبى آى خَدداسی هی گشدد ٍ ثِ ًحَُ ًوبیص آى دس جذٍل همذاسی گضاسش ّضیٌِ 

 تَلیذ اوتفب خَاّذ ضذ.

 ضبیؼبت غیشػبدی:

ضبیؼبتی وِ ثِ دالیلی چَى فمذاى هْبست وبفی وبسگشاى ٍ یب ثِ صَست غیشػبدی دس تَلیذ ایجبد هی ضَد سا ثِ ػٌَاى 

 ٌبسبیی هی وٌٌذ.ضبیؼبت غیشػبدی ض

ثبیذ تَجِ داضتِ ثبضیذ ضبیؼبت غیشػبدی سا دس حسبثی ثب ػٌَاى ضبیؼبت غیشػبدی ضٌبسبیی ٍ ثجت هی ًوبیٌذ ٍ دس 

 ًْبیت ثِ سَد ٍ صیبى ًمل هی دٌّذ.
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