
مدیریت و اطالعات مالی   

عالی ورعزیز   



 بنام خداوند جان و خرد       کزین برتر اندیشه بر نگذرد

حسابداران خبره ایران نجمنا  
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 حسابداري به عنوان سيستم اطالعاتي     

    inputsورودیها   پردازش وروديها

 
 

 data اطالعا ت خام
 

 outputs خروجي ها

feedback 

 گزارشهاي برون سازماني

 گزارشهاي درون  سازماني

 ذینفعان

stakeholders 

Information  خرد و اگاهي بخشاطالعات اگاهي 

 ضوابط و استانداردهاي حسابداري، اصول 

د پا واثر مالي رویدادهار  

یکي از مهم ترین خروجي هاي   سيستم اطالعات حسابداري ، 
 .اطالعات مرتبط با هزینه هااست 
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 آگاهي

 اطالعات

 طراحي

 انتخاب

اطالعات درباره راه       
 كارهاي مختلف

 راه كار انتخابي اطالعات درباره نتايج محتمل

 Herbert : هربرت سایمون

Simon)و روانشناس ،جامعهشناس ،سیاستمدار

دانشگاهکارنگی واستاد آمریکا اهلاقتصاددان همچنین

فلسفه ،مدیریت کهتحقیقاتزیادیبررویبود ملون

اویکیازتأثیر. انجامداد. علومرایانهای، اقتصاد ،علوم

 .درقرنبیستمبود علوماجتماعی دانشمندانگذارترین

۱۹۷۸درسال. اوجوایزارزشمندبسیاریدریافتکرد

دراقتصادرابهخاطرپیشروبودن نوبل جایزهبهیادماندنی

درسازمانهایاقتصادیو تصمیمگیری ویدرتحقیقات

دونمونهازجوایز۱۹۸۶همچنینمدالملیعلومدرسال

 .ارزشمندویمیباشند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 حسابداري یکي ،است مجزا زمينه دو داراي اساساً حسابداري   
 براي نياز مورد مالي اطالعات کردن فراهم مقصدش که مالي

 نفع واحد، آن در که است اقتصادي واحد از بيرون اشخاص
  حسابداري، از بخش این محصول مهمترین .دارند عالقه یا ،حق

 . است مالي صورتهاي
 
 اقسام و انواع که است مدیریت حسابداريدیگر، بخش        

 براي و مختلف سطوح در را مدیریت نياز مورد هاي گزارش
  کنترل و گيري تصميم ، سازماندهي ریزي، برنامه مقاصد
 .کند مي  فراهم

 

   حسابداري مالي وحسابداري مدیریت
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 سيستم اطالعات حسابداري

 ماليحسابداري  اطالعاتسيستم 
 سيستم اطالعات مدیریت هزینه یا

 حسابداري مدیریت 

 پایگاه اطالعاتي



 مقایسه حسابداري مالي با حسابداري مدیریت
 حسابداري

oثبت 
oبرآورد 
oتلخيص 
oطبقه بندي 
oگزارشگري 

طالعات مالي و عملياتيا  

 حسابداري مدیریت حسابداري مالي
o  ارائههه گههزارش بههه مههدیران درون سههازمان بههه

 : منظور
 برنامه ریزي   
 کنترل    
 سازماندهي   

oتمرکز بر تصميمات مؤثر بر آینده سازمان 
oتمرکز بر مربوط بودن اطالعات 
oتمرکز بر بموقع بودن اطالعات 
o      تمرکههز بههر گزارشههگري بههر حسهه  قسههمتها و

 بخشهاي سازمان
o    عدم نياز به رعایهت اسهتانداردهاي حسهابداري

 مالي و بين المللي
oنبود اجبار و ضرورت به ارائه گزارش 
 

oارائه گزارش به اشخاص بيرون سازمان : 
 مالکين و سهامداران 
 اعتباردهندگان 
 و سایر ارگاها و نهادهاي  قانوني مقامات مالياتي 

oتمرکز بر نتایج مالي فعاليتها و رویدادهاي گذشته 
oتمرکز بر بي طرفي و قابليت تأئيد اطالعات 
oتمرکز بر صحت و درستي اطالعات 
oتمرکز به ارائه اطالعات بر حس  کليت سازمان 
oالزام به رعایت استانداردهاي حسابداري 
oالزام به ارائه گزارشهاي برون سازماني 
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   حسابداري مالي وحسابداري مدیریت

از مههدیریت سههازمان جداناشههدني حسههابداري مههدیریت بخشههي  
اسهتفاده  است که با شناسایي، ارائه و تفسير اطالعات به منظهور  

 :  سروکار دارد ،زیردر زمينه هاي 
oتدوین استراتژي ها 

oبرنامه ریزي و کنترل فعاليت ها 

oتصميم گيریها 

oمطلوب کردن مصرف منابع 

o  بهه اشهخاص    دههي  حسهاب افشاي اطالعات براي پاسهخگویي و
 ذیحق و ذینفع در سازمان 

 حسابداري مدیریت 

  مدیریتحسابداری  ،حسابداری مالی مقایسه 

  و حسابداری صنعتی  
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 حسابداری مدیریت

 :فرایند 
   شناسایي 
   اندازه گيري 
   تحليل 
   تفسير 
    وانتقال اطالعات  است. 
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 مالي حسابداري  

حسابداري مالي را مي توان طبقه بندي و ثبت آثار مهالي معهامالت،   
منسجم شبکه اي با تکيه برعمليات و رویدادهاي مؤثر بر سازمان 

از مفههاهيم، اصههول، مفروضههات، رویههه ههها، قواعههد و در مجمههوع    
اسههتانداردهاي حسههابداري مشههخص و تههدوین شههده و الزامههات   
قانوني و ارائه این آثار در مجموعه اي موسوم به صورتهاي مهالي،  
شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صهورت جریهان یها گهردش     

 .  وجوه نقد در پایان یا طي دوره، تعریف کرد
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چيزي که قابل اندازه گيري باشد، قابهل   دیدگاه مدیریت، هر از
همههين اسهها ،  بههر. جملههه هزینههه ههها مههدیریت نيههز هسههت، از
مهدیریت هزینهه    هزینهه هها، موسهوم بهه     نگرشي نهو نسهبت بهه   
 ؟اما تعریف مدیریت هزینه چيست. مطرح شده است

 
 
 
 
 . 

 

   هزینه مدیریت تعریف
  و برنامه ریزي فرآیند مي توان را هزینه مدیریت
  این .کرد تعریف سازمان هزینه هاي اثر بخش کنترل
  گردآوري، مانند گوناگوني فعاليتهاي شامل فرایند
  هزینه ها با مرتبط اطالعات گزارش و ارزیابي تحليل،
   است گوناگون مقاصد براي

 هزینهمدیریت 
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همهين   مدیریت هزینه اساساً بر فعاليت ها تمرکهز دارد و بهر  
،هزینهه  ABM) )مبناي فعاليهت   مدیریت بر هايسيستماسا ، 

فعاليهت   بودجه بندي بر مبنايو  (ABC)  فعاليتیابي بر مبناي 
(ABB) استریزي شده  طرح. 

 

مدیریت 
 هزینه 

   هدفها: سیستممدیریتهزینه

 

اندازهگیریهزینهمنابعمصرفی 

شناساییوحذفهزینهفعالیتهایبدونارزشافزوده 

تعیینکاراییواثربخشیفعالیتهایعمده 

شناساییوارزیابیفعالیتهایجدیدیکهانجامآنها 

 میتواندموجببهبودعملکردشود

 هزینه مدیریت
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  ذیربط دستگاههای همکاری با است موظف کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان138- ماده  
  شده تمام قیمت صورت به و عملیاتی و هدفمند روش از ریزی بودجه نظام اصالح منظور به

 :دهد انجام چهارم برنامه دوم سال پایان تا حداکثر را ذیل اقدامات خدمات،
 .مشخص جغرافیایی محل و کیفیت با متناسب خدمات، و فعالیتها احصای و شناسایی :الف

 .مشخص جغرافیایی محل و کیفیت با متناسب خدمات، و فعالیتها شده تمام قیمت تعیین :ب
 .آن شده تمام قیمت و خدمات و فعالیتها حجم براساس ساالنه بودجه الیحه تنظیم :ج

  شده تمام قیمت با متناسب و فعالیتها از حاصل نتایج و عملکرد براساس اعتبارات تخصیص :د 
 .آن

   ...تحقق منظور به :1 تبصره
   ...و الذکر فوق سازمان :2 تبصره

 قانون برنامه چهارم توسعه
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 قانون مدیریت خدمات کشوري
www.Win2Farsi.com    

 محصول و نتيجه کنترل نظام استقرار و بهره وري افزایش منظور به -16 ماده
 و تصميم گيري تمرکز از جلوگيري هردو، یا و کار انجام مراحل کنترل و (ستانده)

  خود سرپرستي تحت واحدهاي اداره براي مدیران به الزم اختيارات اعطاء
 مي رسد وزیران هيأت تصوی  به و تهيه سازمان توسط که آئين نامه اي براسا 
   .آورند به عمل را ذیل اقدامات موظفند اجرائي دستگاههاي

 از مجري واحدهاي محصوالت و خدمات و فعاليتها تمام شده قيمت تعيين - الف
 اداري، و توليدي خدماتي، درماني، بهداشتي، پژوهشي، آموزشي، واحدهاي قبيل
 چهارچوب در خدمات، و فعاليتها ارائه جغرافيایي محل و کيفيت با متناس 
 و ملي ساالنه مصوب بودجه در مذکور خدمات و فعاليتها شده تمام قيمت متوسط
 .استان یا کشور برنامه ریزي و مدیریت سازمان تأیيد با استاني
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 حسابداري صنعتي
، تههدوین بودجههه ههها و حسههابداري صههنعتي را مههي تههوان  تهيههه   

هزینه هاي استاندارد و هزینه هاي واقعي عمليهات، فرآینهدها،   
فعاليت ها، محصوالت و خدمات و تحليهل انحرافهات، سهودآوري    

 .کردتعریف  یا مصرف کارآمد و اثربخشي منابع
 

اطالعات حسابداري صنعتي را مي تهوان یکهي از خهرده     سيستم 
در نظههر  مههدیریت حسههابداري و هزینهههسيسههتم هههاي مههدیریت 

، تگرفت که به خاطر تخصيص و انتساب هزینه ها بهه محصهوال  
خدمات و سایر موضوعات هزینه که هزینه یابي آنها مهورد نيهاز   

 .مدیریت است، طراحي مي شود
 

 حسابداري صنعتي
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 وظایف مدیریت
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 در ها سرمایه مدیریت و مالکيت مناسبات در دگرگوني   
  ازمدیران جدید گروهي ظهور گزیر نا بزرگ شرکتهاي
 سهم اغل  که داشت دنبال به را متخصص و اي حرفه
  در را خویش مدیریت تحت شرکتهاي سرمایه از ناچيزي
 سرانجام .نداشتند  سهمي هيچ اساسا یا داشتند مالکيت

 متبلور را مالكیت از مدیریت جدایي اندیشه وضعیت ،این

 .ساخت

 

 جدایي مدیریت از مالکيت
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 توسط مالي دوره هر پایان در که مالي صورتهاي   
 شاید و بهترین شود مي ارائه و امضاء تهيه، مدیریت
 امکان که است اي شده شناخته وسيله تنها

 .سازد مي فراهم را حسابخواهي و حسابدهي

حسابدهي یا پاسخگویي یکي از ارکان اساسي توسعه    
 اقتصادي است

    

      

 

 صورتهاي مالي
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مدیریت به طور کلي و به بياني ساده اما فراگير    

 کنترلمي کند و  سازماندهيمي کند ،برنامه ریزي 

 .مي کند

 وظيفه اداري مدیریت
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 برنامه ریزيPlanning  :   شامل تدوین هدفهاي دراز مدت و کوتاه مدت
سازمان و توجه به راهبردهاي مختلفي است که به کمک آنها مي توان به 

دراین باره است  تصميم گيري این هدفها دست یافت و همچنين شامل 
که کدام یک از راهبردهاي در دستر  مي تواند در شرایط موجود در 

  .نيل به هدفها ، مناسبترین باشد 
 
سازماندهيOrganizing  :  پيرامون نحوه ترکي  و تصميم گيري شامل

استفاده از منابع کمياب و در دستر  واحد انتفاعي ، اعم از نيروي ا  
نساني و سایر منابع ، به گونه اي که با توجه به طرحهاي تدوین شده ، راه  

 .حلهاي انتخابي ، بهترین و مناسبترین راه کارها محسوب شوند 
 
 کنترل : Control  ، شامل مقایسه نتایج واقعي با اطالعات بودجه شده

انجام اقدامات اصالحي ، در باره تصميم گيري و ارزیابي انحرافات حاصله 
 .در صورت نياز، است 

 وظيفه اداري مدیریت
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فعاليتهاي باال همگي یک ویژگي مشترك دارند و آن    
.  هستندتصميم گيري این است که هر سه مستلزم 

تصميم گيري در واقع موتور محرکه اي است که 
 .مدیریت را به جلو هدایت مي کند

 
 

 تصميم گيري
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تصميم گيري اساساً فرآیند انتخاب یک راه کار از ميان    
تصميم گيري در . راه کارهاي مختلف در دستر  است 

آگاهي ،  واقع فرآیندي سه مرحله اي است و شامل 
 .  است ( یا گزینش)طراحي و انتخاب

 فرآيند تصميم گيری 
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 نمونه های مختلف تصميم گيری توسط مديريت 

ساخت در داخل یا خرید از بيرون 
محصوالت              پردازش بيشتر یا خودداري از پردازش بيشتر برخي از 
 گذاري اجرا یا خودداري از اجراي یک پروژه سرمایه 
ادامه یا توقف توليد  برخي از محصوالت یا ارایه خدمات 

 ادامه یا توقف عمليات  برخي از دوایر و مراکز هزینه 

رده بندي محصوالت و خدمات 

برون سپاري برخي از خدمات و محصوالت 

قبول یا رد یک سفارش خاص 
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 هزینههایگوناگونبرایمقاصدمختلف

Different Costs for Different Purposes  
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 ، ابزار ، امکان این خود، عام معناي در حسابداري    
  قابل بخش سو، یک از که دارد را سودمندي و توانمندي
  مقاصد براي را مدیریت اطالعاتي نيازهاي از توجهي
  از و تامين ، عمليات کنترل و سازماندهي ، ریزي برنامه
  اشخاص برابر در پاسخگوئي به را مدیریت دیگر، سوي
 .سازد قادر ذینفع و ذیحق

 کالم آخر
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 پایان


