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وری عمومی راهنمای محاسبه شاخص های بهره

 شرکت ها و سازمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت خدمات فناوری تکچی

1399ماه دی  



 وری و متغیر های اصلی آنتعاریف و مفاهیم نظام مدیریت بهره( بخش اول

 وریمديريت بهره مفاهیم و تعاريف-بخش الف

 وریبهره  -1

 وری به شرح زیر ارائه می شود:تعاریف و مفاهیم اساسی بهره

ستفاده شمندانه ا شتر ئه خدماتاار و کاالها تولید جهت در اختیار در منابع از هو  زیر تعاریف با که شودمی نامیده وریبهره بهتر، کیفیت با و بی

 .گرددمی تبیین نیز

 درست روش به صحیح کار انجام. 
 زندگی و کار در اثربخشی اضافه به کارایی. 

 بهتر و بیشتر خدمات و کاالها تولید برای منابع از بهینه استفاده. 

 وری شده به شرح نمودار زیر ارائه می شود:آخرین تعریفی که از بهره

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

کاالها و خدمات، یعنی کیفیت کاالها و خدمات، قیمت تمام شده کم کاالها و خدمات که در آن محل تقاطع سه صفت و معیار مهم برای تولید 

وری را تشکیل می دهد و و باالخره سرعت تولید و ارائه کاالها و خدمات، که از چابکی و سرعت سازمان و شرکتها ناشی می شود، حوزه بهره

 وری سازمان می باشد.هرههرچه سطح تقاطع مزبور بزرگتر باشد، به مفهوم توسعه بیشتر ب

 کارايی -2

 ارائه یا کاال تولید کمّی افزایش به فقط کارایی. باشتتدمی منابع از استتتفاده ستتازیبهینه هدف و استتت «کار دادن انجام درستتت» مفهوم کارایی

 عملکرد کارایی سنجش. است« (کارکردن خوب) کمتر داده از بیشتر ستانده آوردن دست به توانایی» کارایی دیگر عبارت به. دارد توجه خدمات

سه صورت به که اهداف ساختن برآورده با ارتباط در منابع هزینه یا مقدار گیریاندازه طریق از ستفاده هاینهاده با ستانده مقای ست، شده ا  ا

 گیرد.می صورت

 اثربخشی -3

 اطالق( کردن خوب کار) ذینفعان رضتتایت و نظر مورد هایهدف با( خدمات ارائه /کاالها تولید) کار انجام از حاصتتل نتایج تطبیق به اثربخشتتی

 را اهداف تحقق چگونگی کارایی خالف بر اثربخشتتتی. استتتت شتتتده تعیین قبل از اهداف به نیل میزان و درجه اثربخشتتتی واقع در. گرددمی

 منابع یا هانهاده مجموعه از آیا که کندمی مشتتخ  و نموده عددی و کمّی را شتتده انجام خدمات یا تولید آثار مقیاس این. کندمی گیریاندازه

 نه؟ یا آمده عمل به بهینه استفاده نظر مورد اهداف به نیل برای

 کیفیت

 
  

 کیفیت

 سريع ارزان



وریشاخص بهره  ستانده 

 نهاده

 خروجی

 ورودی
= = 

 وریاثربخشی + کارايی = بهره

 يا 

 وری= بهره انجام کاردرست به روش صحیح

 وریبهره شاخص -4

 .شودمی نامیده وریبهره شاخ  ورودی به خروجی نسبت یا و (input) نهاده به (output) ستانده نسبت

 

 شاخ  گیرد قرار هاورودی از یکی فقط                                                                                     کسر مخرج در که صورتی در

 .شودمی نامیده کلی وریبهره شاخ  گیرد قرار( سرمایه و کار مثل) هاورودی از گروهی کسر مخرج در که حالتی در و جزئی وریبهره

 مختلف هایدوره یا دوره یک طی تغییرات مقایسه در آن وسیع کاربردهای و ندارد چندانی کاربرد مشخ  زمانی مقطع یک در وریبهره شاخ 

 گیرد.می قرار استفاده مورد مختلف هایشرکت بین هایتفاوت شناسایی برای یا و

 .داد نشان توانمی زیر نمودار شرح به را شرکت وریبهره عناصر سیستمی نگاه یک در کلی طور به

 

 

 

 وری شرکت: عناصر بهره1شکل 

 است، سازمان ماموریت و هدف که خروجی، یا و ستانده میزان چه شده مصرف ورودی واحد، هر قبال در که دهدمی نشان وریبهره شاخ 

 واحدهای با سازمان مکانی مقایسه در یا و مختلف هایسال در سازمان زمانی مقایسه در وری،بهره کسر حاصل در تغییر. است شده حاصل

 .باشدمی ورییا کاهش بهره افزایش نمایانگر متناظر،

 وریبهره مديريت -5

 و نتایج تحلیل و تجزیه وری،بهره هایشاخ  گیریاندازه و تعیین شامل هدفمند و منسجم سیستمی، اقدامات و مطالعات از ایمجموعه انجام

ستمر صورت به سازمان وریبهره بهبود هایبرنامه اجرای و بهبود ریزیبرنامه ها،یافته شخ ، زمانی مقاطع در و م  نامیده وریبهره مدیریت م

 شود.می
 

 وریبهره مديريت چرخه -6

وری، وری و تعریف پروژه های بهبود بهرهوری عمومی و اختصاصی و تحلیل روند تغییرات شاخصها، برنامه ریزی بهبود بهرهشاخ  های بهره

فعالیتهای گذاری، اجرا، نظارت، ارزیابی یاستوری سازمان برای سوری می کند که در چارچوب داشبورد مدیریت بهرهاطالعات و دانش بهرهتولید 

 شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 فرآيندهاي مديريتي

 فرآيندهاي اصلي

 فرآيندهاي پشتيباني

 1ورودی 

 2ورودی 

 nخروجی   nورودی 

 2خروجی 
22 

 1خروجی 
22 



 .گیردمی قرار اجرا مورد مستمر صورت به و تعریف زیر نمودار شرح به وریبهره مدیریت چرخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وریبهره مدیریت : چرخه2شکل 

 سازمان در وریبهره برای مساعد فضای -7

 مساعد فضای نماییم، مطرح ماتریس یک قالب در کم و زیاد سطح دو در هستند، وریبهره اصلی عناصر از که را اثربخشی و کارایی عامل دو اگر

 .گرددمی تصویر سازمان وریبهره ارتقای برای

 

 

 

 

 

 

     وری در سازمانفضای مساعد برای بهره : 3شکل                                                     

 با زیاد منابع که است وریبهره شرایط بدترین است، کم هافعالیت اثربخشی هم و کارایی هم آن در که اول، ناحیه شودمی مشاهده که همانطور

 ذینفعان و شرکت رضایت تواندمی که هستیم زیاد اثربخشی و زیاد کارایی شاهد ناحیه چهارم در متعاقباً. گیرندمی قرار استفاده مورد کم اثربخشی

 اطالعات بانک

وريبهره  

            4                                   3  

    

            2                                   1    

 کم زیاد

 زیاد

 کم

 کارایی

 اثربخشی

تعيين و 
اندازه گيري 
شاخص هاي 

بهره وري

تجزيه و 
ج تحليل نتاي
و يافته ها

برنامه ريزي 
بهبود 

بهره وري

اجراي 
برنامه هاي 

بهبود 
بهره وري



 آن بهینه اجرای و وریبهره بهبود ریزیبرنامه با و کنند شناسایی را موجود وضع وری،بهره گیریاندازه با توانندمی هاسازمان. نماید فراهم را آن

 .یابند دست وریبهره مساعد فضای به

 نهاده -8

 هانهاده کلی طور به. شوندمی مصرف یا و گیرندمی قرار استفاده مورد سازمان یک خدمات و کاالها تولید در که هستند منابعی( هاورودی) هانهاده

 شوند:می بندیگروه زیر شرح به طبقه شش در

 (پرسنل) انسانی نیروی 
 (غیرمستمر و مستمر غیرنقدی، نقدی، مزایای و حقوق) کارکنان خدمات جبران 

 آالت، ساختمان، وسائط نقلیه و ...(ثابت)ماشین سرمایه موجودی ارزش 

 انرژی 

 اولیه مواد 

 (غیرمستقیم کار هزینه) خدمات 

 ناشی عمومی فرهنگ این از موضوع این. کند متمرکز هاستانده بر گیریاندازه برای را خود هایتالش و توجه که دارد تمایل سازمان یک معموالً

 همان به هانهاده حالی که در شودمی گرفته نادیده نهاده گیریاندازه بعضاً که است این نتیجه. هستند چیز همه «نتایج» گویدمی که شودمی

 مصرف ولی يابد يک سازمان افزايش خدمات ارائه کاالها و يا تولید اگر که چرا هستند، مهم وریبهره گیریاندازه برای هاستانده اندازه

 است، موضوع مهمی که در اکثر سازمانها مورد توجه قرار نمی گیرد. يافته کاهش وریبهره يابد، افزايش بیشتری میزان به منابع

 .گیردمی قرار بررسی مورد تفصیل به آنها از یک هر ها،نهاده مبحث اهمیت به توجه با ادامه در

 (پرسنل) انسانی نیروی - 8-1

 شاخ . گرددمی تعیین کار نیروی وریبهره آن کمک به و شودمی محسوب خدمات و کاالها تولید در( ورودی) نهاده مهمترین کار نیروی

 ایجاد سازمان برای افزوده ارزش یا و خدمت و کاال میزان چه شاغل انسانی نیروی نفر هر متوسط طور به که دهدمی نشان کار نیروی وریبهره

 است. کرده

 تعداد» کار نیروی وریبهره مخرج کسر در اول حالت در. کند پیدا نمود تواندمی حالت دو به کار وریبهره شاخ  محاسبه در کار نیروی نهاده

 .داردمی معلوم سازمان کل شاغلین از نفر یک ازای به را مشخصی ستانده کسر حاصل صورت آن در که گیردمی قرار« شاغلین کل

 ستانده کسر حاصل صورت این در گیردمی قرار «نظر مورد ستانده تولید برای ذیربط شاغلین کار نفرساعت» فقط کسر مخرج در دوم حالت در

های دارد. جایگزینی نفرساعت کار شاغلین به جای تعداد شاغلین در سالمی معلوم مزبور فعالیت در شاغل کار نفرساعت یک ازای به را مشخصی

 باشد.میوری المللی بهرههای بیناخیر مورد تاکید سازمان

 کارکنان خدمات جبران -8-2

 توسط شده انجام کار قبال در که است مستمر غیر و مستمر غیرنقدی و نقدی مزایای و حقوق و مزد مجموع کارکنان، خدمات جبران از منظور

 شود.می پرداخت شاغلین به( کارفرما)سازمان

 گرفت: نظر در را موارد این همه باید وریبهره هایشاخ  محاسبه در که است زیر هایدریافتی مجموع شامل شاغلین خدمات جبران

 

 حقوق و مزد عنوان تحت کاال یا و نقد وجه به صورت شاغل کارکنان به سازمان یک هایپرداختی مجموع 

 است: زیر موارد شامل که کاال و نقد وجه از اعم هاپرداختی سایر 

 پاداش  



 کاریاضافه 

 پوشاك و خوراك هزینه 

 ذهاب و ایاب هزینه 

 اوالد حق 

 مندیعائله حق 

 (1)مأموریت حق   

 هوا و آب بدی حق 
 اجتماعی تامین بیمه از کارفرما سهم 

 خواربار 

 آنها به کارکنان توسط شده انجام خدمات جبران از بخشی عنوان به که های نقدی و غیرنقدی مستمر و غیرمستمرپرداختی و سایر 

 شود.می پرداخت

 

 هزینه سفر به عنوان مصارف واسطه محسوب می شود نه جبران خدمات.( 1)       

 ثابت سرمايه موجودی ارزش  -8-3

شود. می اطالق استهالك کسر از پس سازمان یک ثابت هایدارایی ارزش مانده به تعریف، طبق سال هر در سرمایه موجودی یا ثابت سرمایه ارزش

 شوند:می مشخ  انتقال یا فروش اساسی، تعمیرات ایجاد، ساخت، خرید، قالب در که هستند زیر شرح به ثابت سرمایه دهنده تشکیل عناصر

 بادوام )دارای عمر مفید بیش از یکسال( کار وسایل و ابزار آالت،ماشین 

 اداری تجهیزات 

 نقلیه وسایل 

 غیراداری و اداری هایساختمان  

 واسطه مصارف -8-4

 اقالم جمله از. شودمی هزینه سازمان توسط خدمات ارائه یا و کاالها تولید جریان در که است خدماتی و کاالها ارزش شامل واسطه مصارف

 پذیرایی، بندی،بسته لوازم گازوئیل، بنزین، گاز، برق، آب، تلفن، التحریر، لوازم کاغذ، مصرف خام، اولیه مواد هایهزینه به توانمی واسطه مصارف

 نمود. اشاره امثالهم و کارکنان آموزش هزینه آالت،ماشین و ساختمان جزئی تعمیرات آالت،ماشین و ساختمان اجاره

 اولیه مواد -8-5

 خدماتی و کاالها که طوری به. دهدمی نشان را سازمان خدمات و کاالها تولید در( ایواسطه کاالهای یا خام مواد) مادی هاینهاده مصرف میزان

گردند.منظور از مصارف واسطه ارزش کاالها و می محسوب واسطه مصارف عنوان به شوندمی مصرف خدمات ارایه یا و کاال تولید جریان در که

 خدماتی است که در جریان تولید کاالو یا ارائه خدمات مورد مصرف قرار می گیرند که مصرف مواد اولیه یکی از مهمترین اقالم مصارف واسطه

 را تشکیل می دهد.

 انرژی -8-6

 قلمداد شده مصرف انرژی ارزش عنوان به سال طول در شرکت در شده مصرف انرژی هایحامل تهیه و خرید برای شده پرداخت مبالغ مجموع

 هایحامل مصرفی مقادیر اول حالت در. شود محاسبه تواندمی ریالی و( مقداری) فیزیکی صورت دو به سازمان در شده مصرف انرژی. شودمی

 «کالری» یکسان واحد به انرژی هایحامل تبدیل ضرایب از استفاده با برق و طبیعی گاز مایع، گاز گاز، نفت سفید، نفت بنزین، شامل انرژی

 همدیگر با سال طول در الذکرفوق هایحامل مصرف و خرید برای شده پرداخت مبالغ دوم حالت شود. درمی تبدیل «خام نفت بشکه» معادل



 برخوردار بیشتری سهولت از شده مصرف انرژی ارزش اطالعات تهیه. شودمی قلمداد شده مصرف انرژی ریالی ارزش عنوان به و شده جمع

 شود. استفاده روش این از نهاده این محاسبه در شودمی توصیه لذا و باشدمی

 (غیرمستقیم کار هایهزينه) خدمات -8-7

 انجام خدمات و کاالها تولید در که دهندمی نشان را سازمان خدمات و کاالها تولید پشتیبان و غیرمستقیم منابع هایهزینه خدماتی هاینهاده
باشند.توضیح اینکه هزینه می...  و عمومی روابط توسعه، و تحقیق تبلیغات، تلفن، آموزش، ارتباطات، شامل هانهاده این. است ضروری هاهزینه آن

 مواد اولیه ، مجموعاً مصارف واسطه سازمان را تشکیل میدهد. های خدماتی به شرح فوق همراه با هزینه

 

 (Out Putستانده ) -9

. باشندمی مشخ  زمانی مقطع یک طول در( آنها از ترکیبی یا و) سازمان یک شده ارائه خدمات یا شده تولید شامل کاالهای( خروجی) ستانده

 است. متفاوت سازمانآن  کاری ماهیت به توجه با سازمانی هر در هاستانده

شرکت اتومبیل سازی شامل تعداد و یا ارزش اتومبیلهای تولید شده در طول یکسال است و ستانده در شرکت  در اصلی ستانده نمونه عنوان به

شور در طول  شگاه در داخل یا خارج ک صل از برگزاری نمای شامل تعداد و یا میزان درآمد حا شگاههای بین المللی ایران  سال مالی می نمای یک

 باشد.

ست توضیح به الزم سبات انجام در که ا سبه نحوه که شودمی محسوب شرکت خروجی مهمترین افزوده، ارزش وری،بهره هایشاخ  محا  محا

 .است شده ارائه حاضربه تفضیل بیشتر گزارش بعدی هایبخش در آن

 

 (Value Added) افزوده ارزش  -10

ضافی هایارزش مجموع شور و کاالها تولید جریان در شده ایجاد ا صادی و یا یک ک سازمان، یک بخش اقت شرکت، یک  سطح یک   خدمات، در 

ست مربوط تولید فرآیند به مفهوم این. شودمی نامیده افزوده ارزش سبه. خاص کاالیی به نه و ا ساب از پرهیز منظور به افزوده ارزش محا  احت

 نوبه به شوندمی گرفته بکار فعالیت یک واسطه مصارف عنوان به که خدماتی و کاالها ارزش هک معنی این به. گیردمی صورت هاستانده مضاعف

ست الزم و بوده خدمت ارائه یا تولید فرآیند یک ستانده خود سر فعالیت این ستانده از ا ست آن افزوده ارزش تا شوند ک  ترتیب بدین. آید بد

 منهای ناخال  افزوده ارزش از عبارت خال  افزوده ارزش. استتت واستتطه مصتتارف ارزش منهای ستتتانده ارزش از عبارت ناخال  افزوده ارزش

 .باشدمی( استهالك) ثابت سرمایه مصرف

 :گیردمورد استفاده قرار می روش دو افزوده ارزش محاسبه برای

  درآمد روش توزيع  -2                     و                    روش تولید -1

 شود:می محاسبه زیر صورت به افزوده ارزش ،تولید روش در

 افزوده ارزش=  ستانده ارزش - واسطه مصارف ارزش

 شود:می محاسبه زیر صورت به افزوده ارزش ،درآمد توزيع روش در

 افزوده ارزش=   شاغلین خدمات جبران( + استهالك) ثابت هایسرمايه مصرف( + سوبسید - مالیات+ ) عملیاتی مازاد



 محاسبه اما باشدمی معمول تولید روش غالباً به فروشندمی بازار به را خود تولیدی خدمات یا و کاالها که هاییسازمان در افزوده ارزش محاسبه

 ،باشدمی رایگان آنها خدمات معموال و دهندمی ارائه خدماتی هایفعالیت که دولتی اجرایی هایدستگاه ها وسازمان و هاشرکت در افزوده ارزش

 به که اجرایی هایدستتتگاه آن فقط رابطه این در لذا. شتتودمواجه می اطالعاتی هایمحدودیت با گاهی و استتت همراه خاصتتی هایپیچیدگی با

 عمومی وریبهره هایشاخ  و بپردازند افزوده ارزش محاسبه به راحتی به توانندمی باشند،می ترازنامه دارای و شوندمی اداره «شرکت» صورت

سبه سازمانی در را عمومی وریبهره شاخ  نتوان که صورتی در. کنند گیریاندازه را خود  هایشاخ  گیریاندازه به صرفاً توانمی نمود، محا

 و یا حتی ارزش کل ستانده ارزش یا و مقدار از افزوده ارزش جای به توانمی هاییسازمان چنین در. نمود اکتفا آن سازمان اختصاصی وریبهره

  .نمود استفاده وریبهره کسر صورت در آنها( خدمات از یکی) هاستانده از یکی یا و فروش سازمان

شگاه شرکت نماي ساالنه از آنجايیکه  شود و دارای ترازنامه و بیالن مالی  شرکت دولتی اداره می صورت  های بین المللی ايران به 

وری های بهرهعنوان ستانده و يا خروجی اصلی محاسبه و در محاسبه شاخصمیشود از اينروی ارزش افزوده فعالیتهای شرکت به 

  عمومی بکار گرفته می شود.

 

 وریبخش دوم( شاخص های بهره

شود و نشان می دهد که در قبال یک واحد وری از حاصل تقسیم ستانده ها )خروجی ها (  به داده ها )ورودی ها ( حاصل می شاخ  های بهره

 چه میزان خروجی یا ستانده حاصل شده است . ورودی مصرفی

کنند که شاخ  های وری اختصاصی طبقه بندی میوری عمومی و شاخ  های بهرهوری را به دو گروه شاخ  های بهرهشاخ  های بهره

 باشد : باشند شامل شاخ  های زیر میوری عمومی ، که در تمام سازمان ها و رشته قعالیت های اقتصادی قابل محاسبه و تحلیل میبهره

وری کار که از حاصل تقسیم ارزش افزوده و یا ارزش ستانده به تعداد کارکنان شاغل یا نفرساعت کار کارکنان شاغل شاخ  بهره -1

 آید.بدست می

ی هزینه نیروی کار که از حاصل تقسیم ارزش افزوده یا ارزش ستانده به هزینه های نیروی کار که جبران خدمات ورشاخ  بهره -2

 آید. شود بدست میکارکنان شاغل تایید می

وری هزینه نیروی کار که از حاصل تقسیم ارزش افزوده یا ارزش ستانده به ارزش مصارف واسطه ای بکار رفته در تولید شاخ  بهره -3

 آید. کاال ها و خدمات بدست می

 آید. وری انرژی که از حاصل تقسیم ارزش افزوده و یا ارزش ستانده به مقدار و یا ارزش انرژی مصرفی بدست میشاخ  بهره -4

 آید.وری سرمایه ثابت که از حاصل تقسیم ارزش افزوده و یا ارزش ستانده به مجموع ارزش سرمایه های ثابت بدست میشاخ  بهره -5

وری کل ، که از حاصل تقسیم ارزش کل ستانده به ارزش کل داده های مصرفی شامل مصارف واسطه ، جبران خدمات شاخ  بهره -6

 آید. کارکنان ، استهالك و مالیات پرداختی بدست می

سرمایه ثابت  کار وموزون نهادهای ( ، که از حاصل تقسیم ارزش افزوده به مجموع ارزش TFPوری کل عوامل تولید )شاخ  بهره -7

 آید. بدست می

وری کل ، مدل ها و روش های مختلفی وجود دارد که روش دکتر به عنوان مهم ترین شاخ  بهره TFPبرای محاصبه شاخ  

  :می شودمعرفی کندریک به شرح زیر 

𝑇𝐹𝑃 =
V ∗ A

αL + βK
 

 

 



 که در آن : 

FTP وری کل عوامل تولید : شاخ  بهره 

L هزینه نیروی انسانی : 

K  ارزش دارایی های ثابت : 

α   کار نسبت به تولید کشش: ضریب 

β  سرمایه نسبت به تولید  کشش: ضریب 

 توضیحات : 

وری عمومی دیگری بر حسب نوع رشته فعالیت شرکت ها و هزینه وری عمومی به شرح فوق شاخصهای بهرهنوع شاخ  بهره 7عالوه بر  –الف 

 نمود. توان تعریف های مصرفی مهم آنها می

شوند ، اما عمومیت وری اختصاصی ، شاخ  هایی هستند که با اینکه از حاصل تقسیم ستانده ها به داده ها حاصل میشاخ  های بهره –ب 

 گیرند. ها و ورودی های آنها بسته به نوع ماهیت و محصوالت شرکت ها تعریف و مورد سنجش قرار مینداشته و خروجی

 

 روش استخراج ارقام ستانده ها و داده ها با استفاده از گزارش های مالی و بیالن مالی شرکت ها بخش سوم(

وری با توجه به مطالبی که در بخش های اول و دوم راهنمای حاضر به اختصار مطرح شد ، متغیر های اصلی و اهم برای محاسبه شاخ  های بهره

 شوند : عمومی شرکت یا سازمان به شرح زیر معرفی می

 ارزش کل ستانده -1

 ارزش و مقدار تولید کاالها و یا ارائه خدمات -2

 ارزش مصارف واسطه ای  -3

 ارزش افزوده  -4

 تعداد کارکنان شاغل -5

 ارزش جبران خدمات کارکنان شاغل -6

 ارزش سرمایه ثابت مشهود -7

 ارزش سرمایه عملیاتی مشهود -8

 ارزش مصرف سرمایه ثابت)استهالك( -9

 ارزش مالیات پرداختی -10

 عملیاتیسود  -11

 ارزش کل داده ها)هزینه کل( -12

 ارزش فروش -13

 

باشند. ( و یا ورودی میinput( و خروجی بوده و بقیه اقالم فوق از جنس داده )outputدارای جنس و ماهیت ستانده ) 13و11،2،1اقالم شماره 

ترازنامه و بیالن و گزارش های مالی شرکت ها و  فوق الذکر متغیرهای مربوط بهمهمترین و معتبرترین مرجع برای شناسایی و استخراج ارقام 



وری ، در مواردی باشد اما از آنجائیکه تعاریف و روش های بکاررفته در نظام مالی و حسابداری شرکتها با روشهای نظام مدیریت بهرهسازمان ها می

( به HSی و حسابداری شرکتها ، از نظام هماهنگ سازی )وری یا نظام مالبرای تطبیق و سازگاری نظام مدیریت بهره ، لذاانطباق کامل ندارد 

وری در سمت راست جدول درج شده و در شود . در این روش ، متغیر های اصلی و مهم برای محاسبه شاخ  های بهرهشرح زیر استفاده می

شناسایی ، استخراج و  بررسی،وری اخ  های بهرهگیرد تا نیاز های آماری شمقابل آنها اقالم و ارقام معادل آنها ، در سمت دیگر جدول قرار می

 محاسبه شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های بهره ردیف ح متغیر  اقالم معادل در گزارش های مایل واحد ماهیت وریشر
عملیات 
 ریاض  

 دوره سوم دوره دوم دوره اول
دوره 
 چهارم

1 

 ستانده ارزش کل ستانده
میلیون 
 ریال

         + ارزش فروش محصوالت تولیدی

         - برگشت از فروش و تخفیف      

 از تولید       
ی
         + خودمرصف

         + سایر درامدهای عملیات        

         + سایر درامدهای غیر عملیات        

         - موجودی کاالهای ساخته شده اول دوره      

         + دورهموجودی کاالی ساخته شده اخر       

         - موجودی کاالی در دست ساخت اول دوره      

         + موجودی کاالی در دست ساخت اخر دوره      

2 

 ستانده ارزش  و مقدار تولید کاالها و یا خدمات
میلیون 
 ریال

           مقدار تولید کاال یا خدمات

         * قیمت واحد تولید کاال یا خدمات      

         = ارزش تولید کاال یا خدمات      

3 

 داده ارزش مصارف واسطه
میلیون 
 ریال

         + ارزش خرید مواد اولیه

         + ارزش خرید قطعات مرصفی       

         - برگشت از خرید و تخفیف      

         - ارزش فروش مواد اولیه و قطعات مرصفی       

         + موجودی مواد اولیه و قطعات مرصفی در اول دوره      

         - موجودی مواد اولیه و قطعات مرصفی در اخر دوره      

       
ی
         = ارزش مواد اولیه و قطعات مرصف

         + لوازم بسته بندی مرصفی       

ین،         ی          + گازوییل(هزینه های انرژی)برق، گاز، نفت، بیی

       
ی
         + هزینه های آب مرصف

         + هزینه های آموزش      

         + هزینه های حمل و نقل      

ی آالت                + هزینه های اجاره ساختمان و ماشیر

نت                + هزینه های تلفن و اینی 

ات جزتی        ی آالتهزینه تعمیر          + ساختمان و ماشیر

         + هزینه های بیمه اموال و ساختمان      

         + هزینه تحقیق و توسعه      



         + هزینه خدمات پیمانکاری      

         + هزینه های تعمیر و نگهداری      

         + هزینه های تبلیغات و بازاریات        

، سفته، کارمزد و                 + …(هزینه های مایل) تمی 

         + سایر هزینه های مصارف واسطه      

         + لباس کار و لوازم ایمنی       

 ستانده ارزش افزوده 4
میلیون 
 ریال

1-3 =         

           اطالعات پرسنیل گزارش مایل نفر داده تعداد کارکنان شاغل 5

6 

ان خدمت کارکنان  داده جی 
میلیون 
 ریال

         + حقوق و مزایای کارکنان

         + اضافه کاری مستمر و غیر مستمر      

         + حق مسکن      

         + حق همرس و فرزند      

ی اجتمایع سهم کارفرما                + بیمه تامیر

         + کارفرما به کارکنانهزینه خوار و بار اهداتی        

         + بن غیر نقدی      

         + حق بیمه درمان عمر و حادثه      

         + عیدی و پاداش      

         + هزینه غذای رایگان کارکنان      

         + هزینه سنوات خدمت      

         + حق ماموریت      

         + خرید مرخیصحق       

ان خدمت                + سایر هزینه های جی 

7 

 داده ارزش رسمایه های مشهود
میلیون 
 ریال

ی آالت ی ماشیر          + ارزش دفی 

ی و ساختمان       ی زمیر          + ارزش دفی 

ات و  لوازم کار با دوام       ی ی تجهیر
         + ارزش دفی 

ی صندیل و سایر لوازم بادوام اداریارزش        ی کامپیوتر میر
         + دفی 

ی تاسیسات آب برق گاز تلفن                + ارزش دفی 

ی لوازم آزمایشگایه                + ارزش دفی 

         + ارزش محوطه سازی      

         + ارزش دفی  وسایل حمل و نقل      

         + داراتی های ثابت مشهود سایر اقالم      



 

 

 

 

8 

 داده ارزش مرصف رسمایه ثابت مشهود)استهالک(
میلیون 
 ریال

         + ارزش استهالک ساختمان ها

ی آالت                + ارزش استهالک ماشیر

         + ارزش استهالک وسایل نقلیه      

ات و لوازم کار با        ی          + دوامارزش استهالک تجهیر

 داده ارزش مالیات پرداخن   9
میلیون 
 ریال

           ارزش مالیات بر درامد پرداخن  به دولت

 ستانده سودعملیات   10
میلیون 
 ریال

           ارزش سود عملیات  پس از کرس مالیات

 ستانده ارزش فروش 11
میلیون 
 ریال

           ارزش فروش خالص

 داده هاارزش کل داده  12
میلیون 
 ریال

3+6+8+9           


