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 :فصل چهاردهم
 

 چرخه تولید
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 تشریح فعالیت های تجاری اصلی چرخه تولید1.

 آشنایی با تصمیمات کلیدی چرخه تولید و شناسایی اطالعات مورد نیاز در هر مورد2.

شناسایی تهدیدات عمده مطرح شده در چرخه تولید و ارزیابی کفایت روش های کنترلی  3.
 متعدد برای مقابله با این تهدیدات

 آشنایی با انواع روش های برنامه ریزی تولید4.

آشنایی با نقش سیستم های اطالعاتی حسابداری و حسابداری صنعتی در کمک به چرخه  5.
 تولید

 آشنایی با آثار به کارگیری فناوری اطالعات بر کارایی و اثربخشی فعالیت های چرخه تولید6.

 :پس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می شود
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طراحی  
 محصول

برنامه 
ریزی 
 تولید

عملیات  
 تولید

حسابداری  
 صنعتی
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طراحی محصول را تولید و ارائه ایده، توسعه مفهوم، آزمودن 
و در نهایت ساخت یا پیاده سازی یک شیئ فیزیکی یا یکک  

 .نوع از خدمات تعریف می کنند
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 طراحی ضعیف محصول•
 مشارکت حسابداران در امر طراحی و انجام تحلیل هزینه ها–

گردآوری داده هاای مربا ب باه تر یار مح ا لی ورلای و       –
 شناسایی نقاب ضرف م ج د
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طراحی محصول را تولید و ارائه ایده، توسعه مفهوم، آزمودن 
و در نهایت ساخت یا پیاده سازی یک شیئ فیزیکی یا یکک  

 .نوع از خدمات تعریف می کنند
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 تکنولوژی تولید بهینه

 برنامه ریزی منابع تولید

 تولید به هنگام



 تولید بیش از اندازه یا تولید ناکافی•
 استفاده از روش های دقیق برنامه ریزی–

 بازبینی و تایید برنامه ها و سفارش های ت لید–

 محدودیت دسترسی به سفارش های ت لید و برنامه های ت لید–
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در این مرحله آن چه در مراحل قبلی به صورت نظری انجکام  
شده، به صورت واقعی عملیاتی می شود و کاالها بکه صکورت   

 .واقعی تولید می شوند
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 سرقت یا آسیب رساندن به موجودی های کاال و دارایی های ثابت•
 محدود کردن دسترسی ویزیکی–
 مستند کردن کلیه نقل و انتقالی داخلی  –
 تفکیک صحیح وظایف–
 ش ارش ادواری م ج دی کال–
 حسابدهی دارایی های ثابت–

 ت  یب و مستند کردن کنارگذاری دارایی های ثابت–

 عملکرد ضعیف•
 بهره گیری از گزارش های ع لکرد−
 استفاده از روش های کنترل کیفیت−
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 آتش سوزی و سایر بالیای طبیعی•
 سیستم های حفاظتی و تهی ه مناسب–

 سیستم اطفاء حریق–

 سیستم های هشدار دهنده خطرای–

 وراهم کردن پ شش های بی ه ای کاوی–

 توقف عملیات•
 استفاده از روش های مکانیزه ت لید−

 آم زش کاوی−

 بهره گیری از طرح های بازیابی خرابی و مقابله با بالیای طبیری−



حسابداری صنعتی شاخه ای از حسابداری است ککه وییفکه   
جمع آوری اطالعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهکای  

 .تمام شده محصوالت و خدمات را بر عهده دارد
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 داده های نامعتبر•
 ERPیکپارچه سازی سیستم های مختلف و استفاده از سیستم های –

استفاده از کنترل های پاردازش مانناد ج اا هاای دساته ای و ج اا       –
 های درهم  

 تخصیص نامناسب هزینه های سربار•
 استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای ورالیت₋

 گزارش های گمراه کننده•
 استفاده از مریارهای کنترل کیفیت₋



هزینهیابیبرمبنایفعالیت،نوعیروشهزینهیاابیستات
(مرسکازهزیناه)کهدرآنهزینههاسبتااسباهفعالیاتهاا

تخصیصمییابناوتپسهزینههایگاردآوریداابباا
محرک)توجهبهمیزسنستتفادبهرمحصولسزفعالیتها

.،بهمحصوالتتردکنمیدود(هزینه
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 داده های اصلی نادرست یا نامعتبر•
 کنترل اعتبار داده های ورودی–
 کنترل صحت پردازش داده ها–
 کنترل تغییرای ایجاد شده در داده ها–

 افشای غیرمجاز اطالعات حساس•
 ایجاد محدودیت های دسترسی–
 رمزنگاری اطالعای حساس–

 از بین رفتن یا تخریب داده ها•
 پشتیبان گیری منظم از داده ها₋
 استفاده از طرح های بازیابی خرابی سیستم₋
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