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 سست مىدزجاتُف

 
 بند هشمار 

 (0) -(01) طگفتاسیپ 

 ٍيابست یتجاس یاَياحذ دس یگزاسٍ یسشما”  01 ٌضماس یاستاوذاسد حسابذاس“  

 0 اسبشدک ٍدامى 

 0 -00 تعاسیف 
 6 -01 ٍمالحظ قابلوفًر  -
 00-00 ٌسيش اسصش يیژ -

 03-30 ٌاسبشد سيش اسصش يیژک 
 09-30 ص اسصشَاکصیان  -

 33 یمال یاُصًست ٍاسائ 

 34 ٍای مالی جذاگاوُصًست 

 35-38 افطا 

 39 خ اجشایتاس 

 41 یحسابذاس یالملل هیب یاَمطابقت با استاوذاسد 

 یحسابذاس یاَش استاوذاسدیاصالحات سا :  0 ٌضماس ًستیپ  

 یشیگٍ جیوت یمباو :  0 ٌضماس ًستیپ  
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 طگفتازیپ

زض  ِو   ٍِاتست یتجاسیاّدسٍاحذیگزاسِیسشها ػٌَاى ثب 20 ُضوبض استبًساضز حسبثساضي (1)

است، خ بيزعيي   ُتَسظ هدوغ ػوَهي سبظهبى حسبثطسي تػَيت ضس 28/7/1389 تبضيد

 ِبي ه بلي و   ْغَضت هَضز زضٍ العاهبت آى  ضَز هيلجلي  20 ُضوبض استبًساضز حسبثساضي

 االخطاست. ، الظمضَز هياظ آى ضطٍع  ٍ ثؼس 1/1/1390 ب اظ تبضيدْهبلي آً ُزٍض

 د وظس دز استاودازديل تجديدال

ج َز  ْالولل ي حس بثساضي ٍ ث   بي ث يي ٌّزي ثيطتط ثب استبًساضزّوبّسف ّايي تدسيسًظط ثب  (2)

 است. ُاستبًساضز لجلي، اًدبم ضس

 یسات اصلییتغ

 ازبسدک ٍمىاد

ٍ  يگ صاض ِ يس طهب  يبْتَسظ غ ٌسٍل  ُضس يساضًْز يبْيگصاضِ يسطهب يي استبًساضز ثطايا (3)

ثطاسبس العاهبت استبًساضز  بْيگصاضِ يسطهب ِي گًَيوبضثطز ًساضز. ا ِهطبث يتدبض يبٍّاحس

 يطي  گُ ث بظاض اً ساظ   اضظش ِث   بْیگرصاض ِ یسرطهب  حسبثساضي ػٌَاى ثب 15 ُحسبثساضي ضوبض

 .ضَز يه

ػٌَاى  ثب 18 ُضوبض يعجك استبًساضز حسبثساض ِضا و ياغل يتدبض يبٍّاحس ،ايي استبًساضز (4)

 يبْغَضت ِيْاظ ت بي تجبضي فطػيّگصاضي زض ٍاحسِ بي هبلي تلفيمي ٍ حسبثساضي سطهبیْغَضت

وٌ س.   ه ي ًي ع هؼ بف    ُاظ ثى بضگيطي ضٍش اضظش ٍي     ثبض ٌس،  يه  هؼ بف   يميتلف يهبل

 ِو استبيي ّوبى هؼيبضٍّاحس اغلي ًيست اهب حبئع  ِگصاضي وِ بيٍاحس سطهثطايي،  ُػالٍ

ضَز ًيع اظ ثىبضگيطي  هؼبف هياظ تْيِ غَضتْبي هبلي تلفيمي ثطاسبس آى يه ٍاحس اغلي 

 ز.گطز هؼبف هي ُضٍش اضظش ٍي 
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 ٍمالحظ قابلوفًذ 

 ٌحق زأي بالقً

 ِث هطثَط يبْيطيگ نيزض تػو تَاى هطبضوت يبثيٌزبم اضظّهلعم است زض  گصاضِ يسطهبٍاحس  (5) 

ب ي  لبثل اػو ب    ُثبلمَ يضأ حك اثطٍخَز ٍ ط، يپصِ يٍاحس سطهب يبتيٍ ػول يهبل بيْبستيس

 س. ًّظط لطاض ز ع هسيل ضا ًيلبثل تجس

 ٌژيزيش ازشش ي

 اظ ًظط غطف ٍِاثست يتدبض يبّزض ٍاحس يگصاضِ يسطهب ِاست و ُح ضسيزض استبًساضز تػط (6)

 ُ ياظ ضٍش اضظش ٍ ُس ثب استفبزي، ثبيميتلف يهبل يبْغَضت ِيٍْ ت يفطػ يبٍّخَز ٍاحس

س اظ ي، ًجبِخساگبً يهبل يبْغَضت ِيٌْزبم تّگصاض ِ يسطهبٍاحس ، حب  ييا ثبضَز.  ضٌبسبيي

 وٌس.  ُاستفبز ُ يضٍش اضظش ٍ

 ٌژيزيش ازشش ي يسیت اش بکازگیحرف معاف

 ه  َضز زض ُ ي  ضٍش اضظش ٍ يطيگضا اظ ثى  بض يتد  بض يبّ، ٍاح  سلجل  ياس  تبًساضز  (7)

، ض س  يه يساضٍْ ًز ليتحػ هيًعز ٌُسيزض آ يٍاگصاض هٌظَض ِثب ْتٌ ِو ييبْيگصاضِ يسطهب

  است. ُس حصف ضسيت زض استبًساضز خسيي هؼبفيًوَز. ا يه هؼبف

ض سيس ٍ    بيْهح سٍزيت   تح ت  ِ ٍاثس ت   ٍاحس تد بضي  ِو ي، زضغَضتيعجك استبًساضز لجل (8)

  ًح َي  ِگ صاض، ث   ِ ٍاحس سطهبي ِ ث ُ ٍخَ  زض اًتمب   آى  تَاًبيي ِ ث ِ وٌس و  ليتفؼب  ثلٌسهستي

ز. طو   يضا هتَلف ه   ُ ياظ ضٍش اضظش ٍ ُاستفبز گصاضِ يسطهبٌس، ٍاحس وٍاضز  ِ لغو ُ ػوس

س ٍ يض س  يبْتيهح سٍز  اظ ًظط غطف ،ُ يضٍش اضظش ٍ يطيس، ثىبضگياستبًساضز خس عجك

 بثس.ي يه ٍِخَز زاضز، ازاه ِهالحظ لبثلش ًفَ ِو يثلٌسهست، تب ظهبً

 کساني يحسابداز ياٍَ يزي

 يحس بثساض  يبِّ يضٍ يىسبى سبظي هٌظَض ِث ِوٌس و يگصاض ضا هلعم هِ يي استبًساضز، ٍاحس سطهبيا (9)

هؼ بهالت ٍ   يث طا گ صاض  ِ ٍاحس سطهبي ُهَضز استفبز يحسبثساض يبِّ يثب ضٍ ٍِاثست يٍاحس تدبض
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 يله ب  يبْزض غ َضت  الت هٌبس ت ضا ياًس، تؼسُ ىسبى ضخ زازيظ يزض ضطا ِو يْهطبث يبّسازيضٍ

طهوىي ث َزى  ي  غَضت غ ي العام ضا زضي، وبضثطز اياستبًساضز لجل س.ّاًدبم ز ٍِاثست يٍاحس تدبض

ضا ح صف   ِزض ايي ظهيٌ يلجلهمطض زض استبًساضز  ي، استثٌباستبًساضزايي  وطز. يه يالت هستثٌيتؼس

 .است ُوطز

 اُاويش یيضىاسا

 ضا ت ب ح س   ٍِاثس ت  يٍاحس تدبض يبْبًين ذَز اظ ظْگصاض سِ يٍاحس سطهب ،استبًساضزعجك ايي  (10)

 يس تدبضهست زض ٍاح زط هٌبفغ ثلٌسيٍ ز ُثطاسبس ضٍش اضظش ٍي  يگصاضِ يسطهب يهجلغ زفتط

ب ت ب ح س هجل غ زفت طي     ْ  ن اظ ظي بى تٌ ْ. عجك اس تبًساضز لجل ي، س    وٌس ضٌبسبيي هي ،ٍِاثست

 ضس. گصاضي ضٌبسبيي هيِ طهبيس
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 ي ٍ مطالع “ حسابذاسی  ایَبش استاوذاسد  ایٍ مقذم” ٍب ٍ استاوذاسد بایذ با تًج  ایه

 ضًد. ٍ اسگشفتکب

 ازبسدک ٍدامى

 .ضَز ِگطفت بضىث ِبي تجبضي ٍاثستّگصاضي زض ٍاحسِ ایي استبًساضز ثبیس ثطاي حسبثساضي سطهبی . 1

 يبْتَسط غرٌسٍل  ٍِاثست يتجبض زض ٍاحس يگصاضِ یثب سطهب ِضاثط ي استبًساضز زضی، احبل يیا ثب

ب طجك استبًساضز ْیگصاضِ یل سطهبيلج يیوبضثطز ًساضز. ا ِهطبث يتجبض يبٍّ ٍاحس يگصاضِ یسطهب

 ضرَز.  گيطي هيُ اضظش ثبظاض اًساظ ِث “بْیگصاضِ یسطهب يحسبثساض” ػٌَاى ثب 15 ُضوبض يحسبثساض

ٍ  يگرصاض ِ یسرطهب  يبْغرٌسٍل  يثرطا  35 ثٌرس  (ٍلسروت    يطرب ت العاهرب  اف ی، ضػبضوي زض

 است. يالعاه ِهطبث يتجبض يبٍّاحس

 تعازيف

 : است ِ بض ضفتىظیط ث  هطرع  استبًساضز ثب هؼبًي  زض ایي  شیل  اغطالحب  . 2

 زض تربضید   گرصاضي ِ سرطهبی  ،آى  ثطاسبس ِ واست   حسبثساضي  ضٍش  هی :ُ ٍیژ  اضظش  ضٍش  

گصاض ِ ٍاحس سطهبی  نْتغييط زض س  ثبثت  آى اظ پسضَز ٍ  هي  ثجت ُ ضس  توبم  يبْث ِث  تحػيل

ٍاحرس    نْضرَز. سر   هري   ، تؼرسیل  تحػيل  تبضید اظ پسپصیط ِ ٍاحس سطهبی  بيْزاضایي  اظ ذبلع

 بى ٍیر سرَز ٍ ظ  يبْحست هَضز زض غرَضت  ،پصیطِ طز ٍاحس سطهبیىػول  گصاض اظ ًتبیجِ سطهبی

 ضَز. هي  سىٌؼهجبهغ   سَز ٍ ظیبى

 گصاضيِ سطهبی هٌبثغ هبلي حبغل اظ اًتطبض گَاّي ِبز هبلي است وْگصاضي: ًِ غٌسٍق سطهبی 

 .ٌسو هيگصاضي ِ سطهبیضا زض هَضَع فؼبليت هػَة ذَز 

 هیر  يهربل  يبْبي هبلي تلفيمري: غرَضت  ْغَضت  ٍ ٍ  ِاسرت ور   ُگرط  ػٌرَاى  ِثر  ُزض آى، گرط

 ضَز. يٍاحس هحسَة ه يت التػبزيضرػ هی

 گرصاض زض  ِ سطهبی ٍاحس تجبضي اغلي، تَسط ٍاحس ِوبي هبلي ْ: غَضتِبي هبلي جساگبًْغَضت

ٍ ضرَز   هري  ِ، اضائنٌتطل هطتطو تجبضي تحت ذبظ زض ٍاحس ه، یب ضطیِتجبضي ٍاثست ٍاحس

ب  ٍ ذربلع  ير هجٌبي ًتبیج ػول ثط ًِ ن ٍيهستم ِبًىهجٌبي هٌبفغ هبل ب ثطْگصاضیِ زض آى، سطهبی

 ضَز. هي ِگطفت حسبة ِثپصیط، ِ بیبي ٍاحس سطهْزاضایي
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 اظ   هٌربفغ   ستو هٌظَض ِث  ٍاحس تجبضي  هی  ٍ ػوليبتي  هبلي  بيْسيبست  يجطّضا  تَاًبیي  :ٌتطلو

 . آى  بيْفؼبليت

 تَافرك لرطاضزازي    ههَجت ی ِفؼبليت التػبزي ث هٌتطل یوت زض و: هطبضنٌتطل هطتطو

جرطزي هطثرَ    ّهربلي ٍ ػوليربتي ضا   يبْر یطيگ تػروين  ِور ٌگبهي ٍجرَز زاضز  ّب ْاست ٍ تٌ

 ذبظ( ثبضس. يوٌتطل هطتطن  ضطوب ياضربظ زاضا يق آضااتفبفؼبليت، هستلعم  آى ِث

  ػوليبتي  هبلي  بيْسيبست ِث  هطثَ   بيْگيطی زض تػوين  توهطبض تَاًبیي  :ِهالحظ لبثلًفَش ٍ  

 هعثَض.  بيْسيبستیب وٌتطل هطتطن   ٌتطلوحس  زض ِ ً  ، ٍلي ٍاحس تجبضيیه 

 ٍاحرس تجربضي    زیگرطي   ٍاحرس تجربضي    ٌتطلو تحت ِ و ٍاحس تجبضي  هی : فطػي  ٍاحس تجبضي   

 ( است. اغلي

 هالحظ لبثلًفَش   گصاض زض آىِ ٍاحس سطهبی ِ و پصیطِ ٍاحس سطهبی  هی :ِ ٍاثست  ٍاحس تجبضي ِ 

   ضَز. يًو هحسَةگصاض ِ ٍاحس سطهبی  ذبظ  تویب هطبض  فطػي  ٍاحس تجبضي زاضز، اهب

بي ه بلي  ْض َز ٍ غ َضت   اػو ب  ه ي   ُآى ضٍش اضظش ٍي    ِيْزض ت ِو بي هبليْغَضت . 3

س تٌس،  ّيب هطبضوت ذ بظ   ٍِاثستتدبضي فطػي، ٍاحس تدبضي فبلس ٍاحس  ِبيي وٍّاحس

 ضَز. هحسَة ًوي ِبي هبلي خساگبًْغَضت

ظي ط   بي ه بلي َْضتغ  ثط  ُػالٍ ِضَز و اعالق هيي يبْغَضت ِث ِبي هبلي خساگبًْغَضت . 4

 گطزز: ِاضائ

 بي هبلي تلفيمي،ْغَضت الف.

و ِ زض آى   تحت وٌتط  هطتطنغَضتْبي هبلي ٍاحس تدبضي ٍ ٍاحس)ّبي( تدبضي  ة .

)غَضتْبي ه بلي   ضَز سْن ضطيه ذبظ ثب ضٍش اضظش ٍي ُ ًبذبلع گعاضش هي

 يب هدوَػِ(،

گ صاضي زض   زض آى سطهبيِ وِ ٍاثستِغَضتْبي هبلي ٍاحس تدبضي ٍ ٍاحس)ّبي( تدبضي  ج .

 .)غَضتْبي هبلي هدوَػِ( ضَز تدبضي ٍاثستِ ثب ضٍش اضظش ٍي ُ گعاضش هي ٍاحس
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 يهربل بي ْغرَضت  ػٌ َاى  ثب 18 ُضوبض استبًساضز حسبثساضي 6 ثٌس عجك ِوبي تدبضي ٍّاحس . 5

اضز استبًس 31 ثٌس ، عجكاظ تلفيك بي تجبضي فطػي،ّگصاضي زض ٍاحسِ تلفيمي ٍ حسبثساضي سطهبی

 ُگيطي ضٍش اضظش ٍي بضىثاظ  بي ذبظ،ْتوحسبثساضي هطبض ػٌَاى ثب 23 ُضوبض حسبثساضي

 فمظ اًس،ُ ضس هؼبف ُگيطي ضٍش اضظش ٍي بضىثايي استبًساضز اظ  13 ثٌس عجكيب  ،ًبذبلع

 ٌٌس.و يه ِاضائ ِبي هبلي خساگبًْغَضت

 ٍمالحظ قابلوفًذ 

بي تدبضي ّعطيك ٍاحس هستمين )ثطاي هثب ، اظ غيطهستمين يب  عَض ِث گصاضِ سطهبيٍاحس اگط  . 6

ثبض س، ف طؼ    ِاذتيبض زاضت پصيط ضا زضِ سطهبيٍاحس ضأي  حك اظ زضغس 20 حسالل فطػي(

ثت َاى  ضا  چٌيي ًفَشيًجَز  ِىٌاي اي ثطذَضزاض است، هزطِ هالحظ لبثلاظ ًفَش  ِوضَز  هي

هس تمين   ضت هستمين ي ب غي ط  غَ ِث گصاضِ سطهبي ٍاحس ، اگطػىسطز. ثطواثجبت ضٍضٌي  ِث

ٍاح س  ضأي  ح ك  زضغ س  20اظ  وت ط وبي تد بضي فطػ ي(   ّعطيك ٍاح س  اظ ،)ثطاي هثب 

اي ثطذ َضزاض  ِ هالحظ لبثلاظ ًفَش  ِوضَز  ثبضس، فطؼ هي ِاذتيبض زاضت پصيط ضا زضِ سطهبي

 ِتَخ ثرص لبثل تؼلكطز. واثجبت  يضٍضٌ ِضا ثتَاى ث يي ًفَشيٍخَز چٌ ِىٌاي ًيست، هزط

 ِ هالحظ لبثلٍاحس زيزط، لعٍهبً هبًغ اػوب  ًفَش  ِثپصيط ِ ٍاحس سطهبييه بم ْثطيت سوب اي

 ضَز. ًوي اىگصاضِ سطهبيسبيط تَسظ 

 ثبضس: ِهالحظ لبثلٍخَز ًفَش  ثيبًزط، هوىي است هدوَع زضب ي ييبْتٌ ِث هؼوَالًط يَاضز ظه . 7

 پصيط،ِ ٍاحس سطهبي ِهطبث ٌٌُسوُ ضبى ازاويب زيزط اض ُهسيط يئتّػضَيت زض  الف.

 ت زض تػ ويوبت هطث َط  وگ صاضي ض بهل هط بض    بي سيبس ت ّت زض فطآيٌسوهطبض . ة

 ،بمْپطزاذت سَز س ِث

 ،پصيطِ سطهبيٍاحس گصاض ٍ ِ سطهبيٍاحس ثيي  ُهؼبهالت ػوس . ج

 يب، هسيطيت ٌُبى ضزوبضوتجبز   . ز

 .الػبت فٌي اسبسياع تأهيي . ّ
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بم ْس ِاٍضاق هطبضوت لبثل تجسيل ثبم، ْذطيس س حك ههبل ي استىتدبضي هو ٍاحس هي . 8

ب هَخت افعايص ْاػوب  يب تجسيل آً غَضت زضثتَاًس  ِوي ثبضس ْهطبث يبّيب اثعاض ،ػبزي

ه بلي ٍ ػولي بتي    بيْسيبس ت ي ييتؼ يثطاص حك ضأي سبيط اضربظ ّحك ضأي ذَز يب وب

َ   ضأي حكتدبضي زيزط ) ٍاحس ٍخ َز ًف َش    يتد بض  ٍاح س  ِو   يٌز به ّ ض َز. ( ُث بلم

ح ب  حبر ط لبث ل     زض ِواي ُ ثبلمَ  ضأي حك اثطٍخَز ٍ وٌس،  يه يبثيضا اضظ ِهالحظ لبثل

َ   ضأي ح ك  ِخول   اظتج سيل اس ت،    لبثل بياػوب   تَس ظ س بيط    ُض س  ساضيْ  ًز ُث بلم

ت ب ت بضيري   هثب ،  يثطا) ضا ُي ثبلمَ ضأ حك ِچٌبًچس. ّز ًظط لطاض هي هسضا ، گصاضاىِ يسطهب

حب  حبرط لبثل اػو ب    وطز، زض ًتَاى اػوب  يب تجسيل (ضٍيساز آتي هيب ٍلَع ي ُيٌسزض آ

 ضَز. يتجسيل هحسَة ًو يب لبثل

ٍ ضطايظ  بٍْالؼيت، توبهي ِثط ًفَش لبثل هالحظ ُثبلمَ  ضأي حك ٍاحس تدبضي زض اضظيبثي اثط . 9

 تَافم بت ل طاضزازي،   ٍ زيزط ُثبلمَ  ضأي حك )ضبهل ضطايظ اػوب هؤثط ثط حك ضأي ثبلمَُ 

خع لػس هسيطيت ٍ تَاًبيي هبلي ثطاي اػوب  يب تج سيل ضا   ِث ّن( ثبيب  ِغَضت خساگبً ِث

 طز.يگ يه ًظط زض

 ِو  س ّ  ز هي زست اظپصيط ضا ِ سطهبيٍاحس ثط  ِ هالحظ لبثلًفَش غَضتي  زضتدبضي  ٍاحس . 10

پ صيط  ِ س طهبي ٍاح س  ي بتي  بي هبلي ٍ ػولْسيبست ِث هطثَط يبْيطيگ نيتػوزض س تَاًزط ًيز

تَاًس ثب تغييط يب ثسٍى تغيي ط زض   هي ِهالحظ لبثلزازى ًفَش  زست اظثبضس.  ِهطبضوت زاضت

 ِو  ٌز بهي  ّهوى ي اس ت   گ صاض  ِ ٍاح س س طهبي  س. ث طاي هث ب ،   ّ  يت ضخ زىهبل هيعاى

، ًف َش  ًظ بضتي ل طاض گي طز    ُي ب زس تزب   ٌُتط  زٍلت، زازگبو تحت ،ِتدبضي ٍاثست ٍاحس

 .سّز زست اظضا  ِحظهال لبثل

 ٌزيش ازشش ييژ

 ضطح ظيط است: ِث ُبي اغلي ضٍش اضظش ٍي ْگي يٍ . 11

 ،ضَز هي  ثجت ُ ضس  توبم  بيْث ِث اثتسا گصاضيِ سطهبي الف.
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  ي ب ظي بى  ذبلع گصاض اظ سَز ِ ٍاحس سطهبي  نْس  هيعاى ِث  گصاضيِ سطهبي  زفتطي  هجلغ ة .

ص ّوببى يب ظيالن ْل ثبثت استياظ تؼس ، پس ػيلتح  پصيط ثؼس اظ تبضيدِ ٍاحس سطهبي

يب   افعايصل، يد تحػيب زض تبضْآً ِاضظش هٌػفبً يب ثطهجٌبْييط زاضايٍ سب ياضظش سطلفل

 ،يبثس هي  صّبو

،  تحػيل  پصيط ثؼس اظ تبضيدِ ٍاحس سطهبي  يب ظيبى ذبلع گصاض اظ سَزِ ٍاحس سطهبي  نْس ج .

 يب ثطهجٌ ب ْ  ييط زاضايٍ س ب  يص اضظش سطلفلّبى وبيب ظيالن ْل ثبثت استياظ تؼس پس

گ صاض  ِ ٍاح س س طهبي    س َز ٍ ظي بى    غَضت زضل، يد تحػيب زض تبضْآً ِاضظش هٌػفبً

 ،ضَز هٌظَض هي

اظ ٍاح س    ي ب زضي بفتٌي    زضي بفتي   بمْس َز س     هي عاى  ِث  گصاضيِ سطهبي  زفتطي  هجلغ ز .

 ،يبثس هي  صّبوپصيط ِ سطهبي

ط يس ب گصاض اظ ِ ٍاحس سطهبي  نْس  هيعاى ِث،  لعٍم  غَضت زض  ،گصاضيِ سطهبي  زفتطي  هجلغ  ّ .

  آث بض آى  ِ و    تحػ يل   پصيط ثؼس اظ تبضيدِ ٍاحس سطهبيبى خبهغ يالالم غَضت سَز ٍ ظ

)اظ لجي ل تغيي طات     اس ت  ِ ًيبفت    بسى  پ صيط اًؼ ِ ٍاحس سطهبي  سَز ٍ ظيبى  غَضت زض

 ، ٍضَز هي  تؼسيل َز ٍ تفبٍت تسؼيط اضظ(ْثبثت هط بيْاظ تدسيس اضظيبثي زاضايي ًبضي

ط يصپ  ِ يبى خبهغ ٍاحس سطهبيسَز ٍ ظ غَضتالالم  سبيطگصاض اظ ِ ين ٍاحس سطهبْس  ٍ .

پصيط اًؼىبس ِ غَضت سَز ٍ ظيبى ٍاحس سطهبي آثبض آى زض ِثؼس اظ تبضيد تحػيل و

 بثس.ي  بس هيگصاض اًؼىِ غَضت سَز ٍ ظيبى خبهغ ٍاحس سطهبي است، زض ًِيبفت

يب ظي بى ٍ  ذبلع گصاض اظ سَز ِ سطهبيٍاحس ن ٍْخَز زاضز، س ُثبلمَ  ضأي حك ِو ٌزبهيّ . 12

يت فؼل ي تؼي يي   ىهبلعاى يههجٌبي  پصيط ثطِ سطهبيٍاحس  ِتغييطات زض حمَق غبحجبى سطهبي

 ضَز. يًو ِگطفت ًظط زض ُثبلمَ  ضأي حك ضَز ٍ اػوب  يب تجسيل احتوبلي هي
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 ٌازشش ييژ ازبسد زيشک

اًجربم ضرَز، هگرط     ُضٍش اضظش ٍیژ ِث ثبیس ِتجبضي ٍاثست گصاضي زض ٍاحسِ حسبثساضي سطهبی . 13

 :ِو ٌگبهيّ

ایهاليتلفيميْصَست”عٌَاى تا81 ُضواسیاس اًذاسدحساتذاس6 تٌذهعافيتِتِتَج تاالف.

یداساِوتياصتلیٍاحتذتجتاس،“ایتجاسیفشعيّگزاسیدسٍاحذٍِحساتذاسیسشهای

يمتيتلفيهالیاْصَستِائاس ِتهلضم،تاضذًيضهيٍِاتس یدسٍاحذتجاسیگزاسِیسشها

ایذ،ًثاض

ٌذ:وتواهيهَاسدصیشصذق.ب

تجربضي زیگرط    ٍاحرس  ِث تجبضي فطػي ٍ توبهبً هتؼلك گصاض، ذَز ٍاحسِ سطهبیٍاحس  . 1

بم ثبضس ْس زضغس 100اظ  وتطويت ىٍاحس زیگط ثب هبل هتجبضي فطػي ی ثبضس یب ٍاحس

ثرطاي ػرسم    گرصاض ِ یسرطهب  ي اظ لػرس ٍاحرس  ّضغن آگب بم ػليْسبیط غبحجبى س ٍ

 ثبضٌس. ِثب آى هربلفت ًساضت ُگيطي ضٍش اضظش ٍیژبضىث

ط یب سرب یر بزاض ْر زض ثرَضس اٍضاق ث گرصاض  ِ یسرطهب بزاض ٍاحس ْط اٍضاق ثیب سبیبم ْس . 2

 ًطَز.  ِهؼبهل ،زستطس ػوَم زض يبّثبظاض

بي هبلي ذرَز  ْػوَم، غَضت ِث بزاضْاٍضاق ث ِطگًَّ ِگصاض ثطاي ػطضِ سطهبیٍاحس  . 3

ثبضس  ُي تحَیل ًسازًظبضتب سبیط هطاجغ یبزاض ْثَضس اٍضاق ثئت پصیطش يّ ِث ضا

 یب زض جطیبى تحَیل آى ًجبضس.

لبثرل  بي هربلي تلفيمري   ْگصاض، غَضتِ سطهبی ٍاحس یب هيبًي یيبًْتجبضي اغلي  ٍاحس . 4

 ٌس.و ِيْبي حسبثساضي تّضا طجك استبًساضز يػوَه ُاستفبز يزستطس ثطا

 

 

 طجرك اسرتبًساضز   ِور  ٍِاثسرت  يتجربض  زض ٍاحس گصاضيِ سطهبی، ُپس اظ اػوبل ضٍش اضظش ٍیژ . 14

ثطاي فطٍش ٍ ػوليب  هتَلف  ُساضي ضسْبي غيطجبضي ًگْزاضایي”ػٌَاى  ثب 31 ُحسبثساضي ضوبض

اسرت، ثبیرس ثطهجٌربي الرل هجلر        ُثٌسي ضرس ِ ثطاي فطٍش طجم ُساضي ضسْػٌَاى ًگ ِث“ ُضس

 ٍ ذبلع اضظش فطٍش اضظیبثي ضَز. ُثط اضظش ٍیژ  زفتطي هجتٌي
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  يى  هو  ي ب زضي بفتٌي    زضي بفتي   بمْسَز س  ثط هجٌبي  گصاضيِ اظ سطهبي  زضآهس حبغل  ييسبضٌب . 15

 اظ عطي ك گ صاض  ِ س س طهبي ٍاح   ِ ٍس يل  ِث   ُ ضس  زضآهس تحػيل  ثطاي  هٌبسجي  ضبذع  است

ث ب    يفير ؼ  ِ ضاثغ    است  يىسَز هو  ًجبضس، ظيطا ايي ِ ٍاثست  زض ٍاحس تدبضي  گصاضيِ سطهبي

  ٍاح س تد بضي   زض گ صاض ِ سطهبي ٍاحس ِ وثبضس. اظ آًدب  ِ زاضت ِ ٍاثست  طز ٍاحس تدبضيىػول

 ُ ثبظز ِث  ، ًسجتِ ٍ زض ًتيد ٍاحس  طز آىىػول ِث  ، ًسجت است ِ هالحظ لبثل  ًفَش  زاضاي ِ ٍاثست

، هس ئَليت   اي ي   زازى  ًط بى   گصاض ثطايِ زاضز. ٍاحس سطهبي هسئَليتذَز ًيع   گصاضيِ سطهبي

  تد بضي   ٍاح س ػولىطز   ذَز اظ ًتبيح  نْس تب سّز هي  ذَز ضا گستطش  هبلي  بيْغَضت ِ زاهٌ

  ضَز تب گعاضضزطي هي  ثبػث ُ ٍي   اضظش  ضٍش  بضگيطيى، ثِ ٌس. زض ًتيدو ضٌبسبييضا  ِ ٍاثست

 ضَز.  سَزهٌستط اًدبم  ايِ گًَ ِث گصاضِ ٍاحس سطهبيح ػولىطز يًتبب ٍ ْزاضايي  ذبلع

 سّر ز يهزست   ضا اظ ٍِاثستتجبضي  ثط ٍاحس ِهالحظ لبثلًفَش  ِو يس اظ ظهبًیگصاض ثبِ سطهبیٍاحس  . 16

تربثغ  گرصاضي  ِ حسربثساضي سرطهبی   ،تبضیدثؼس اظ آى  .ضا هتَلف وٌس ُژیاظ ضٍش اضظش ٍ ُاستفبز

 يهجلر  زفترط   .س ثَزّذَا “بْگصاضیِ حسبثساضي سطهبی”ػٌَاى  ثب 15 ُضوبض يحسبثساض استبًساضز

 ُتوبم ضس يبْثػٌَاى  ِث ثؼس ِث ُژیاضظش ٍضٍش  يطيتَلف ثىبضگ ثبیس اظ تبضید يگصاضِ یسطهب

ثبثت  يهجبلغگصاض ِ سطهبیٍاحس  ،يآت يبُّ زٍض زض ِو يغَضت زض .ضَز هحسَة يگصاضِ یسطهب

س اظ یي هجبل  ثبیبفت وٌس، ایط ضٍش زضييد تغیلجل اظ تبض بيِّ ٍ اًسٍذت ِاًجبضت سَز اظ هحل سَز

 وسط ضَز. يگصاضِ یسطهب يهجل  زفتط

س، ّ  ز زس ت  اظضا  ِتدبضي ٍاثست ذَز ثط ٍاحس ِهالحظ لبثلگصاض ًفَش ِ سطهبي ٍاحس اگط . 17

 بمْبي هٌؼىس زض سطفػل حمَق غبحجبى س  ِّ ظيبثي ٍ سبيط اًسٍذتهبظاز تدسيس اض ُهبًس

 ِاست، ث ُعطيك سَز ٍ ظيبى خبهغ ضٌبسبيي ضس اظ ِوضا  ِتدبضي ٍاثست ثب ٍاحس ِضاثغ زض

زاضاي  ِتد بضي ٍاثس ت   ث طاي هث ب ، اگ ط ٍاح س     وٌ س.  هٌتم ل ه ي   ِسَز )ظي بى( اًجبض ت  

 ُاس تفبز  يبثيس اضظيب اظ ضٍش تدسْآً يحسبثساض يثطا ِثبضس و يثلٌسهست يبْيگصاضِ يسطهب

ضا  ِتد بضي ٍاثس ت   ذ َز ث ط ٍاح س    ِهالحظ   لبثلگصاض ًفَش ِ سطهبيٍاحس  ٍ ،است ُطزو

گ صاضي  ِ ايي سطهبي ِهبظاز تدسيس اضظيبثي هطثَط ث ُهبًسگصاض ِ سطهبيٍاحس س، ّز زست اظ

تد بضي   ٍاحس هيگصاض زض ِ سطهبيٍاحس  نْساگط وٌس.  هٌتمل هي ِ( اًجبضتظيبى)سَز  ِضا ث
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تد بضي   ٍاح س  زض يگ صاض ِ يسطهبػٌَاى  ِث بىووبوگصاضي ِ ص يبثس، اهب سطهبيّبو ٍِاثست

هبظاز تدسي س   ُهبًس ،ن ذَزْس صّبوب هتٌبست ثب ْگصاض تٌِ سطهبيٍاحس ، ضَز يتلم ٍِاثست

( ظي بى )سَز  ِبم ضا ثْبي هٌؼىس زض سطفػل حمَق غبحجبى سِّ اضظيبثي ٍ سبيط اًسٍذت

 ٌس.و هي هٌتمل ِاًجبضت

رَاثظ تلفيك تط طيح   ِ، هطبثُگيطي ضٍش اضظش ٍي  بضىثثسيبضي اظ رَاثظ هٌبست ثطاي  . 18

بي هربلي تلفيمري ٍ حسربثساضي    ْغرَضت ػٌ َاى   ث ب  18 ُض وبض  زض استبًساضز حسبثساضي ُضس

ٍ  بي تجبضي فطػيّگصاضي زض ٍاحسِ سطهبی  بيْظيطثٌ بي ضٍض   ين ّث ط آى، هف ب   ُاست. ػ ال

تدبضي فطػي ًي ع زض حس بثساضي تحػ يل     ٍاحس هزض حسبثساضي تحػيل ي ُضس ُاستفبز

 ضَز. هي ِگطفت بضىث ِتدبضي ٍاثست ٍاحس هگصاضي زض يِ سطهبي

ٍ   اغ لي   ٍاح س تد بضي   ِث    هتؼل ك   بمْس    هدو َع   ،ٍِاثست  زض ٍاحس تدبضي ُگطٍ  نْس . 19

ب ي   ِ ٍاثس ت   تد بضي   بيّس بيط ٍاح س   ِث    هتؼلك  بمْ. س است  آى  فطػي  تدبضي  بيٍّاحس

ٍاح س   ِ و    ض َز. زض ه َاضزي   ًوي ِ گطفت ًظط زضي هٌظَض يا  ثطاي ُگطٍذبظ  يبْهطبضوت

ثبض س    ذ بظ  يبْب هط بضوت ي ٍِاثست، فطػي  تدبضي  بيٍّاحس  ذَز زاضاي  ،ٍِاثست  تدبضي

، ُ ٍي   ضظشا  اظ ضٍش ُ ب ثب استفبزْزاضايي  ٍ ذبلعح ػولىطز ياظ ًتبگصاض ِ ٍاحس سطهبي  نْس

ٍاح س    نْس    )ض بهل  ِ ٍاثست يٍاحس تدبض  هبلي  بيْغَضت زض ُ ضس گعاضش  اضلبم  ثطاسبس

 يبْتٍ هطبضو ٍِاثست  تدبضي  بيٍّاحس  بيْزاضايي  ٍ ذبلعح ػولىطز يًتباظ  ٍِاثست يتدبض

،   يحسبثساض  بيِّ سبظي ضٍي يىسبى  ثطاي  الظم  تؼسيالت  اػوب  اظ پس(،  آى ِث ذبظ هتؼلك

 (.سييًوب ِهطاخؼ 26ٍ  25 يبّثٌس ِضَز )ث هي ِ هحبسج

  فطػي  تدبضي  بيّگصاض )ضبهل ٍاحسِ ٍاحس سطهبي ييث  اظ هؼبهالت  ًبضي  يبْظيبًب ٍ ّسَز . 20

گ صاضاى  ِ يط س طهب يس ب  نْس  عاى ي  ب ت ب ه ْ  تٌ  ،ٍِاثس ت   ( ٍ ٍاحس تدبضي آى  تلفيك  هطوَ 

 ييگ صاض ضٌبس ب  ِ يس طهب  ٍاح س  يهبل يبْغَضت زض، ٍِاثست يزض ٍاحس تدبض (ٍِاثست طيغ)

 ب ث بلؼىس، ي  گ صاض  ِ يٍاحس س طهب  ِث ٍِاثست يٍاحس تدبض تَسظب ْييفطٍش زاضا ضَز. يه
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 ِتحم ك ًيبفت   بى ي  ب ظي  گ صاض اظ س َز   ِ ين ٍاحس سطهبْ. ساستهؼبهالت  ييا اظ ياِ ًوًَ

 ضَز. يهؼبهالت حصف ه ِگًَي يا اظ حبغل

 ضَز  هحسَة ٍِاثست ِواظ تبضيري  ِتدبضي ٍاثست ٍاحس هصاضي زض يگِ سطهبي يحسبثساض . 21

تف بٍت ث يي    ِطگًَ  ّگصاضي ِ . زض ظهبى تحػيل سطهبيطزيگ اًدبم هي ُضٍش اضظش ٍي  ِث

ب ْزاضايي ِاضظش هٌػفبًذبلع اظ  گصاضِ يسطهب ن ٍاحسٍْ س يگصاضِ سطهبي ُضس  بي توبمْث

 :ضَز هي ِگطفت حسبة ِثط يظ ضطح ِث ِتدبضي ٍاثست بي لبثل تطريع ٍاحسْيٍّ ثس

 ضَز هي هٌظَضگصاضي ِ زض هجلغ زفتطي سطهبي ِتدبضي ٍاثست ٍاحس ِث هطثَطسطلفلي  الف.

 بي تجربضي ْر تطويجػٌ َاى   ثب 19 ُثطاسبس استبًساضز حسبثساضي ضوبضالن آى ْاستٍ 

 ضَز. هي ِهحبسج

 يبْيّثسب ٍ ْييزاضا ِهٌػفبًگصاض اظ ذبلع اضظش ِ سطهبي ٍاحس نْس ِو يغَضت زض .  ة

، ثبض س  گ صاضي ِ س طهبي  ُضس  بي توبمْثطتط اظ يث ٍِاثست يع ٍاحس تدبضيلبثل تطر

 س:يثبگصاض ِ يٍاحس سطهب

 ٍِاثست يع ٍاحس تدبضيلبثل تطر يبْيّثسب ٍ ْييزاضا يطيگُ ع ٍ اًساظيتطر . 1

اض هد سز ل ط   يبثيضا هَضز اضظ يگصاضِ يسطهب ُتوبم ضس يبْث يطيگُ ع اًساظيٍ ً

 س، ٍّز

ع َض هتٌبس ت اظ اضظش    ِث هدسز ضا يبثياضظ اظ پس ُهبًس يهبظاز ثبل ِگًَ طّ . 2

 ع وسط وٌس.يلبثل تطر يطپَليغ يبْييزاضا يثطا ُي ضسييتؼ ِهٌػفبً

 ِتدبضي ٍاثست ٍاحس يبْبًيب ٍ ظّاظ سَزگصاض ِ ن ٍاحس سطهبيْستحػيل،  اظ پسوچٌيي، ّ

ب ثطهجٌ بي اضظش  ْ  زاضاييس بيط  اضظش س طلفلي ٍ   صّظيبى وبيب الن ْاستضٌبسبيي ثبثت 

 ضَز. ب زض تبضيد تحػيل تؼسيل هيْآً ِهٌػفبً

پصيط ضا زض چٌ س هطحل ِ    گصاض هوىي است ًفَش لبثل هالحظِ ثط ٍاحس سطهبيِ ٍاحس سطهبيِ . 22

هٌظ َض تؼي يي اضظش هٌػ فبًِ زاضاييْ ب ٍ ث سّيْبي لبث ل        وست ًوبيس. زض ايي هَاضز، ثِ
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عَض خساگبًِ زضًظ ط   پصيط ٍ تؼييي هجلغ سطلفلي، ّط هؼبهلِ ػوسُ ثِ سطهبيِتطريع ٍاحس 

ِ  ضَز. ايي وبض اظ گطفتِ هي گ صاضي ث ب س ْن ٍاح س      عطيك همبيسِ ثْبي توبم ضسُ س طهبي

ِ      سطهبيِ پ صيط   گصاض اظ اضظش هٌػفبًِ زاضاييْب ٍ ث سّيْبي لبث ل تط ريع ٍاح س س طهبي

گصاضي ثؼس اظ  هَضز تحػيل سطهبيِ طز. ايي ضٍيِ زضگي تبضيد ّط هؼبهلِ ػوسُ، اًدبم هي زض

 يبثس. وست ًفَش لبثل هالحظِ ًيع ازاهِ هي

 ٍِاثسرت  يتجبضٍاحس   هبلي  بيْغَضت  اظ آذطیي ُ ٍیژ  اضظش  ضٍش يطيثىبضگگصاض زض ِ ٍاحس سطهبی . 23

 ٍِاثسرت  يتجبضحس گصاض ٍ ٍاِ ٍاحس سطهبی  گعاضضگطي  بيْتبضیر  ثيي ِ و  ٌگبهيٌّس. و هي ُ استفبز

ذَز   هبلي  بيْگصاض، غَضتِ ٍاحس سطهبی ُ استفبز هٌظَض ِث ِ ٍاثست  ٍجَز زاضز، ٍاحس تجبضي  تفبٍ 

 يػولر بض و  ایي  اًجبم ٌِىیا ٌس، هگطو هي ِ يْگصاض تِ ٍاحس سطهبی  هبلي  بيْغَضت  تبضید  اسبس ثطضا 

 جبضس.ً

 ٍِاثسرت  يٍاحرس تجربض   يهربل  يبْغرَضت  ياضضرگط د گعی، تبضُژیضٍش اضظش ٍ يطياگط زض ثىبضگ . 24

ٍ   ثب آثبض هؼبهال   اضتجب  زضگصاض ثبضس، ِ یٍاحس سطهب يهبل يبْغَضت يد گعاضضگطیهتفبٍ  اظ تبض

  ٍ تبضید ِ ٍاثست  ٍاحس تجبضي  هبلي  بيْغَضت  تبضید  ثيي  ظهبًي ِ زض فبغل ِ و  ُ ػوس  بيّسبیط ضٍیساز

  حبل، پبیبى طّ ضَز. زض هي  اًجبم  الظم  ، تؼسیال  است ُ زاز  گصاض ضخِ ٍاحس سطهبی  هبلي  بيْغَضت

گرصاض  ِ ٍاحس سرطهبی   هبلي ُ زٍض  اظ پبیبى  لجل ُ هب ِ اظ س  س ثيصیًجب ِ ٍاثست  ٍاحس تجبضي  هبلي ُ زٍض

ب ّر ُ س زض توبم زٍضیثب يگعاضضگط يبُّ بى زٍضیي پبيتفبٍ  ثٍ  يگعاضضگط يبُّ ثبضس. طَل زٍض

 بى ثبضس.ىسی

ٍ  يثرطا س یر گرصاض ثب ِ ٍاحس سطهبی  ،هبلي  بيْغَضت ِيْزض ت . 25  ِور  يْهطربث  يبّسازیر هؼربهال  ٍ ض

 وٌس. ُاستفبز  سبىىی  حسبثساضي  بيِّ ضٍیاًس، اظ ُ ىسبى ضخ زازیط یضطا زض

  زض ض طايظ  ِ و  يْهطبث  بيٍّ سبيط ضٍيساز  هؼبهالت هَضز زض ِ ٍاثست  ٍاحس تدبضي ِ چٌبًچ . 26

 ُ گ صاض اس تفبز  ِ ٍاحس س طهبي  ِث ًسجت يهتفبٍت  حسبثساضي  بيِّ اظ ضٍياًس ُ زاز  ضخ  سبىىي

  گ صاض اظ ضٍش ِ ٍاح س س طهبي   ُ استفبز هٌظَض ِث ِ ٍاثست  ٍاحس تدبضي  هبلي  بيٌْس، غَضتو

 ضَز. هي  ، تؼسيلُ ٍي   اضظش

آى زض  هٌ بفغ اظ   ي ب ث يص    ، هسبٍيِ ٍاثست  ٍاحس تدبضي  بيْگصاض اظ ظيبًِ ٍاحس سطهبي  نْاگط س . 27

  ضا هتَل ف  ه بظاز  يبْظيبًذَز اظ   نْس ييضٌبسبگصاض ِ سطهبيٍاحس ضَز،  ٍِاثست يٍاحس تدبض
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 يگصاضِ يسطهب يهجلغ زفتط ُزضثطگيطًس ٍِاثست ياحس تدبضٍزض  گصاضِ ٍاحس سطهبي هٌبفغ. ٌسو هي

ذ بلع   اظ يثرط   بًت  يّهب ِت و  اس يهٌبفغ ثلٌسهست ِطگًَّ ُػالٍ ِث ُ يضٍش اضظش ٍ عجك

آى  ِيتسَظهبى  ِو يهثب ، الاله يثطا س.ّز يل هيضا تطى ٍِاثست يزض ٍاحس تدبض يگصاضِ يسطهب

ص يف عا ، ابًت  يّهب، ثبض س  يو  هحتو ل ً  ،يٌ  يث صيلبثل پ   ٌُسيزض آآى  ِهطرع ًيست ٍ تسَي

 هغبلجبتضبهل ي الالم هوىي است يا .ضَز يهحسَة ه ٍِاثست يزض ٍاحس تدبض يگصاضِ يسطهب

 يتد بض  يپطزاذتٌ يبْ، حسبثيتدبض يبفتٌيزض يبْثلٌسهست ثبضس اهب حسبث يبفتٌيزض يبْب ٍاهي

ٍخ َز زاضز، هبًٌ س ٍام    يو بف  ِم  يآى ٍث يث طا  ِو   يثلٌسه ست  يبفتٌيزض يبْحسبث ِطگًَّب ي

 هجل غ هبظاز ثط  ،ُ يضٍش اضظش ٍ عجك ُضس ييضٌبسب  بيْظيبً ضَز. ي، ضا ضبهل ًوُضس ييتضو

گ صاض زض ٍاح س   ِ يس طهب هٌبفغ ٍاح س   يط اخعايسب ِث ،گصاضِ يسطهبٍاحس  يگصاضِ يسطهبزفتطي 

 بثس.ي يع هيترػ بْآً ِيتسَت يت اٍلَيتطت ػىس، ٍِاثست يتدبض

 يٍّ ث س  ه بظاز  يبْ  بًيسا و طز، ظ يص پّغفط وب ِث گصاضِ يسطهبهٌبفغ ٍاحس  ِآًى اظ پس . 28

 ِث   ُ ضس اًدبم  بيْگصاض يب پطزاذتِ ٍاحس سطهبي يب ػطفي يبًًَل  ساتْتؼ  ب تب هيعاىْهطثَط تٌ

 ِ ٍاثس ت   ٍاح س تد بضي   ِ و   يغَضت زضگطزز.  هي  ، ضٌبسبيي ِ ٍاثست  ٍاحس تدبضي  اظًيبثت 

ذ َز اظ    نْس    پَض ص  اظ پسب ْگصاض تٌِ ٌس، ٍاحس سطهبيو  سَز گعاضشثؼس  يبُّ زٍض زض

 .سيهٌظَض ًوب  حسبة ِث ذَز اظ سَز ضا  نْستَاًس  ، هيُ ًطس  ضٌبسبيي  بيْظيبً  ذبلع

 ص ازششَان کايش

 عج ك  ِتد بضي ٍاثس ت   ، ضبهل ضٌبسبيي ظي بى ٍاح س  ُگيطي ضٍش اضظش ٍي  بضىث اظ پس . 29

ذ بلع   ه َضز  زضص اضظش اربفي ضا ّبولعٍم ضٌبسبيي ظيبى  گصاضِ سطهبي ٍاحس ،27 ثٌس

 .ٌسو هي ثطضسي ِتدبضي ٍاثست گصاضي زض ٍاحسِ سطهبي

 هٌبفغ ٍاحس ِث هطثَطص اضظش اربفي ّبوظيبى  ضٌبسبيي لعٍموچٌيي ّگصاض ِ سطهبيٍاحس  . 30

يل ىگ صاضي ضا تط   ِ ثرطي اظ ذ بلع س طهبي   ِوضا  ِتدبضي ٍاثست گصاض زض ٍاحسِ سطهبي

 .ٌسو هي ثطضسي ،سّز ًوي
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يل ىضا تط ِتدبضي ٍاثست گصاضي زض ٍاحسِ زفتطي سطهبي هجلغثرطي اظ  ،سطلفلي ِواظ آًدب  . 31

 32 ُض وبض  اس تبًساضز حس بثساضي  العاهبت  ضَز، ًويضٌبسبيي  ِخساگبً عَض ِث ٍ سّز هي

 عج ك اس تبًساضز حس بثساضي    .بضثطز ً ساضز و  آى  ه َضز  زض بْص اضظش زاضایيّبو ػٌَاى ثب

 هي  ػٌ َاى   ِث   گ صاضي ِ ل هجلغ زفتطي سطهبيو، بْص اضظش زاضایيّوبػٌَاى  ثب 32 ُضوبض

 ،ذ بلع اضظش ف طٍش   يب)اضظش التػبزي  ٌيهجلغ ثبظيبفت ِعطيك همبيس زاضايي هٌفطز، اظ

. ظي بى  گيطز هي لطاضص اضظش ّبوآظهَى هَضز  ،( ثب هجلغ زفتطي آىثيطتط است ِوسام و طّ

 ِو  س طلفلي،   ِخول اظب، ْاظ زاضايي هي يچّ ِث زض ايي ضطايظ ُضس ص اضظش ضٌبسبييّبو

ترػ يع  س، ّز يل هيضا تطى ِتدبضي ٍاثست زض ٍاحس يگصاضِ زفتطي سطهبي هجلغثرطي اظ 

، بْر ص اضظش زاضایيّوبػٌَاى  ثب 32 ُضوبض استبًساضز حسبثساضي وچٌيي ثطاسبسّ. يبثس ًوي

گ صاضي  ِ سطهبي ِص اضظش اًجبضتّبفت وبيثبظتب هيعاى  اضظش صّبوظيبى  ثطگطت ِطگًَّ

ط يظ بيْضٍضي اظ ىي ِث گصاضي ضاِ اضظش التػبزي سطهبي ،تدبضي ضَز. ٍاحس ضٌبسبيي هي

 ٌس:و هي ثطآٍضز

اًتظ بض   ِو  بي ًمسي آتي ث طآٍضزي  ْاظ اضظش فؼلي خطيبً گصاضِ سطهبي ن ٍاحسْس الف.

 بي ًمسي آتي ثطآٍضزي ضبهلْخطيبًايدبز ضَز.  ِتدبضي ٍاثست ضٍز تَسظ ٍاحس هي

ٍ ػبي سات حبغ ل اظ    ِتد بضي ٍاثس ت   ػوليبت ٍاح س حبغل اظ بي ًمسي ْخطيبً

 يب ،ثبضس هي گصاضيِ سطهبيبيي ٍْاگصاضي ً

بم ٍ ْضٍز اظ هحل سَز س   اًتظبض هي ِوًمسي آتي ثطآٍضزي  يبْاضظش فؼلي خطيبً . ة

 زست آيس. ِث گصاضيِ بيي سطهبيٍْاگصاضي ً

 ضَز. يسبًي هىي ًِتيد ِث زٍ ضٍش هٌدط طّ ،هٌبستهفطٍربت  ثب

 ِهحبس ج  ِغ َضت خساگبً    ِث   ِتدبضي ٍاثس ت  ٍاحس طّ زضگصاضي ِ سطهبي ٌيهجلغ ثبظيبفت . 32

بي ْ  اظ سبيط زاضايي هستملبي ًمسي ٍضٍزي ْخطيبً ِتدبضي ٍاثست ٍاحس ِىآً ضَز، هزط هي

 ٌس.ىايدبز ً تدبضي ٍاحس
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 یمال ياُصًزت ٍازائ

 يتجربض  يبّط اظ ٍاحرس ير است، غ ٍِاثست يتجبض( يبّ ٍاحس يب زاضاْتٌ ِگصاض وِ یٍاحس سطهب طّ . 33

 يبٍْ غرَضت  ِيْت ُژیضا ثطاسبس ضٍش اضظش ٍ هجوَػِ يهبل يبْتغَض سی، ثب13زض ثٌس  ُضس بزی

 .وٌس ِآى اضائ ُوطاّذَز ضا  ِجساگبً يهبل

 ٍجداگاو یمال ياُصًزت

 31 ُضروبض  يطجك استبًساضز حسبثساض ِو ٍِاثست يتجبض يبّزض ٍاحس يگصاضِ یسطهبحسبثساضي  . 34

طرَض   ِثر  ،“ُب  هتَلرف ضرس  ير ولفرطٍش ٍ ػ  يثطا ُضس يساضًْگ يطجبضيغ يبْیيزاضا” ػٌَاى ثب

 ًُطرس  يثٌرس ِ فطٍش طجم يثطا ُضس يساضًْگػٌَاى  ِث ٍاحس، ِهجوَػ هی لبلت زض بی هستمل

ٍ   گرصاض ِ ٍاحس سرطهبی  ِبي هبلي جساگبًْزض غَضت سیاست ثب ٍاحرس   يحسربثساض  ِیر هٌطجرك ثرب ض

 15 ُضروبض  يثلٌسهرس  طجرك اسرتبًساضز حسربثساض     يبْیگرصاض ِ یسطهب هَضز زضگصاض ِ یسطهب

 ِور  ٍِاثسرت  يزض ٍاحس تجربض  يگصاضِ یضَز. ثب سطهب اًجبم “بْیگصاضِ یسطهب يحسبثساض” ػٌَاى ثب

ثطاي فطٍش ٍ  ُساضي ضسًْگ بي غيطجبضيْزاضایي”ػٌَاى  ثب 31 ُضوبض يطجك استبًساضز حسبثساض

 ُضرس  يساضْر ًگػٌَاى  ِث ٍاحس ِهجوَػ هی ب زض لبلتیطَض هستمل  ِث، “ُػوليب  هتَلف ضس

 ثطذَضز ضَز. ُبز ضسیس طجك استبًساضز یاست ثب ُضس يثٌس ِفطٍش طجم يثطا

 افطا

 هَاضز ظیط ثبیس افطب ضَز: . 35

ٍاحذِسشهایتاصاساسصشالف. ٍاتس ّگزاسیدس ،ٍجَدداسدتاصاساليوتْتشایآًِوایِایتجاسی

،اْيّذا،تتْتیيعداساَجوهضاهلِایتجاسیٍاتس ٍّاحذیهاص شّاطالعاتهاليِخالص.ب

،سَدیاصیاىاٍّدسآهذ

صتَست ِتتگتزاسِستشهایٍاحتذِويصَست دس،ِهالحظ لاتلًفَرٍجَديْتَجيدالیل.ج

سأی حكدسصذ 02اص و شو،(ایتجاسیفشعيخَدّطشیكٍاحذ اص)هس مين هس مينیاغيش

،تاضذِاخ ياسداض  پزیشسادسٍِاحذسشهایُلمَتالفعلیاتا

صتَست ِتتگتزاسٍِاحتذستشهایِويصَست دس،ِهالحظ لاتلًفَرًثَديْدالیلتَجي.د

سأی حكدسصذ 02حذالل،(ایتجاسیفشعيخَدّطشیكٍاحذ اص)هس مين هس مينیاغيش

تاضذ،ِاخ ياسداض  پزیشسادسٍِاحذسشهایُتالفعلیاتالمَ
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ایهاليْایيصَستِو ٌگاهيّ،ٍِاتس تجاسیایهاليٍاحذْگضاسضگشیصَستُپایاىدٍس.ّ

ٍاحتذایهتاليْاتاصَستْآًُضَدٍتاسیخیادٍسهيِيْتُسٍشاسصشٍیژاصُتااس فاد

،ه فاٍتُاصتاسیخیادٍسُگزاسه فاٍتاستٍدليلاس فادِسشهای

یتااصضتشای است مشا  ًاضي،ويت)تشایهثالّهحذٍدیتتااِشگًَّهيضاىيتٍّها.ٍ

گتزاسِستشهایٍاحذ ِتُتشایاً مالٍجَِتجاسیٍاتس  لاًًَي(دستَاًایيٍاحذالضاهات

،اْپشداخ یاپيصيالتدسیاف يْتسامًمذییاتاصپشداختْلالةسَدس دس

ٍهتَسدگتضاسشُتتشایدٍسنّت،ٍِاتست تجاسی ایٍاحذْاصصیاًُنضٌاسایيًطذْس.ص

تجتاسی ایٍاحذْنخَداصصیاًْگزاسضٌاسایيسِسشهایحذٍاصَستتجويعي،اگش ِت نّ

،تاضذُشدوساه َلفٍِاتس 

اًجتامُسٍشاسصشٍیتژ ِتِتجاسیٍاتس  ٍاحذحساتذاسی،81 تٌذطثكِوٍالعيتایي.ح

ٍ،ضَديًو

ِوتیاِایتجتاسیٍاتست ّي،تشایٍاحتذّیاگشٍِجذاگاًطَس ِتاطالعاتهالي،ِخالص.ط

ا،ْيّا،تتذْداسایيهجوَع،ضاهلهثالغضَدياًجامًوُسٍشاسصشٍیژ ِتاْتذاسیآًحسا

ٍسَدیاصیاى.،اّدسآهذ


 اًجربم  ُضٍش اضظش ٍیرژ  ِثر  بْر حسبثساضي آً ِو ياِ بي تجبضي ٍاثستّگصاضي زض ٍاحسِ سطهبی . 36

ثرطاي فرطٍش،    ُسساضي ضر ْػٌَاى ًگ ِث ُثٌسي ضسِ بي طجمْگصاضیِ استثٌبي سطهبی ِث ،گيطز هي

یب ظیبى ذبلع گصاض اظ سَز ِ سطهبیٍاحس ن ْس .ثٌسي ضَزِ جبضي طجم بي غيطْزاضایيػٌَاى  ِث ثبیس

 ِغرَض  جساگبًر   ِثر  ب ثبیسْگصاضیِ ٍ هجل  زفتطي ایي سطهبی ِبي تجبضي ٍاثستّایي ٍاحس ُزٍض

ًيع  ِجبضي ٍاثستبي تّایي ٍاحس ُضس ػوليب  هتَلفًتبیج گصاض اظ ِ سطهبیٍاحس ن ْافطب ضَز. س

 افطب ضَز. ِغَض  جساگبً ِث ثبیس

تجربضي   سَز ٍ ظیبى جربهغ ٍاحرس   غَض  زض ُضس گصاض اظ تغييطا  ضٌبسبیيِ سطهبیٍاحس ن ْس . 37

 ضَز. ِاضائ گصاضِ سطهبی ٍاحس سَز ٍ ظیبى جبهغ غَض  زضثبیس  ٍِاثست
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 ،“بي احتوربلي ْر احتوربلي ٍ زاضایي  بيْيّشذربیط، ثرس  ” ػٌَاى ثب 4 ُضوبض جك استبًساضز حسبثساضيط . 38

 ٌس:وافطب  ضا گصاض ثبیس هَاضز ظیطِ سطهبی ٍاحس

تتاستایشنصتَستهطت ش ِتتِوتِتجاسیٍاتست  ایاح واليٍاحذْيّنخَداصتذْسالف.

ٍ،استُضذذْه عگزاساىِیشهاس

اص یاتخطيتوام ِتگزاسًسثتِسشهایٍاحذِذجذاگاًْدليلتع ِتِواح واليایْيّتذ.ب

است.ُضذ ایجادِتجاسیٍاتس  ایٍاحذْيّتذ

 خ اجسايتاز

ٍ ثؼس اظ  1/1/1390 دیب اظ تبضْآً يهبل ُزٍض ِو يهبل يبْغَضت ِيول هَضز زضي استبًساضز یالعاهب  ا . 39

 االجطا است. ضَز، الظم يآى ضطٍع ه

 يحسابداز یالملل هیب ياَمطابقت با استاودازد

 يطيزض ظه بى تَل ف ثى بضگ    يگصاضِ يسطهب يطيگُ اًساظ ًُحَ ِث هطثَطاهبت الع ياستثٌب ِث . 40

ن ْثطذَضز ثب هبظاز س ٍُ ًحَ يالن سطلفلْاست ِث هطثَطالعاهبت ٍ (، 16 )ثٌس ُ ياضظش ٍ

ع يلبث  ل تط  ر يبْيّب ٍ ث  سْ  ييزاضا ِگ  صاض اظ ذ  بلع اضظش هٌػ  فبًِ يٍاح  س س  طهب

العاه بت   ياخ طا  (، ثب21 )ثٌس يگصاضِ يطهبس ُضس توبم يبْث ِث ًسجت ٍِاثست يتدبض ٍاحس

 يگرصاض ِ یسرطهب  ػٌ َاى  ث ب  28 ُضوبض يحسبثساض يالولل ييي استبًساضز، هفبز استبًساضز ثيا

 ضَز. يت هيع ضػبي( 2008ًص زسبهجط يطاي)ٍ ٍِاثست يتجبض يبٍّاحس زض
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 وست یپ

يزیگ هجینت یمبان
 

 سا 01 ٌضماس یحسابذاس الضامات استاوذاسد اص یبخط یشیگٍ جیوت یه مباویا

 ذ.َد یل ومیتطک
 

 دوظس دز استاودازديل تجديدال

تَس ظ ٍاح س    ٍِاثست يتدبض يبّزض ٍاحس يگصاضِ يسطهب يحسبثساض ًُحَ ِث ،لجلي استبًساضز زض . 1

 يٍ حسربثساض  يميتلف يهبل يبْغَضت ػٌَاى ثب 18 ُضوبض يعجك استبًساضز حسبثساض ِو يگصاضِ يسطهب

زض ي، يوچٌ  ّث َز.   ًُط س  ُ ك هؼ بف ث َز، اض بض   ياظ تلف يفطػ يتجبض يبٍّاحس زض يگصاضِ یسطهب

ع يص اضظش، ٍ ًّبى وبيٍ ظ ٍِاثست يٍاحس تدبض هبظاز يبْبًيثطذَضز ثب ظ ًُحَي، يطياستبًساضز پ

َ  ييس زض تَاًبيضس يبْتيٍخَز هحسٍز  يحس بثساض  يالولل   ييًم س ث ب اس تبًساضز ث      ُاًتمب  ٍخ 

ز. 28 ُضوبض ٍ  ِت  يل هَخت ض س ت ب وو  يي زاليا هتفبٍت َث ، يحس بثساض  يبّي اس تبًساضز يت س

 س.  ّزلطاض ضا زض زستَض وبض ذَز  20 ُضوبض ياستبًساضز حسبثساض يثبظًزط

 کازبسد ٍدامى

 يتجداز  ياَياحدد ي  يگرازٍ يسسما ياُتًسط صىديق ٍيابست يتجاز ياَدز ياحد يگرازٍ يسسما ضدن یمستثى

  ه استاودازديا يسیگٌ اش الصامات اوداش ٍمطاب

تَس ظ   ِتسبي تدبضي ٍاثّگصاضي زض ٍاحسِ ثطاي حسبثساضي سطهبي ُاظ ضٍش اضظش ٍي  ُاستفبز . 2

اعالػ بت هطث َط ث طاي     ِاضائ   ِاغلت ث   ،ِبي تدبضي هطبثّگصاضي ٍ ٍاحسِ بي سطهبيْغٌسٍل

 يبٍّاح س  ِگًَ   ييا يگصاضِ يعاى سطهبي، هييا ثط ُػالٍضَز.  گصاضاى هٌدط ًويِ هسيطيت ٍ سطهبي

سبى ط، اغلت يپصِ يسطهب يبّزض ٍاحس يتدبض ه َضز   يضٍش حس بثساض تغييط هى طض  است ٍ زض ًَ

ي ي  س ض س. ا ّ  ذَاب ْ  آً بي ه بلي ْص سَزهٌسي غَضتّب هَخت وبْگصاضيِ ثطاي سطهبي ُاستفبز

ٍ ِ بي سطهبيْغٌسٍلل هَخت ضس تب يزال و بضثطز   ِاظ زاهٌ   ِهط بث  يتد بض  يبٍّاح س  گ صاضي 

 ياظ اضظش ث بظاض ث طا   ُ، اس تفبز ِت  يوو ًظ ط  ِث  ضًَس.  يهستثٌ 20 ُضوبض يبثساضاستبًساضز حس

 است. يتط ىطز هٌبستيب ضٍٍّاحس ِگًَ ييا تَسظ يگصاضِ يعجمبت سطهب يتوبه يحسبثساض
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 ٌژيکازبسد زيش ازشش ي

 مًقت ٍمالحظ قابلوفًذ 

ب ْ  تٌ ِ و   ييبْيگ صاض ِ س طهبي  ه َضز  زض ُ ي  ضٍش اضظش ٍ يطيثىبضگ، يزض استبًساضز لجل . 3

  ضٍش يطيٍ ثى بضگ ، هٌ غ ضَز  يه  ساضيٍْ ًز  تحػيل  هًعزي ُ زض آيٌس  ٍاگصاضي هٌظَض ِث

حفظ ثجبت  هٌظَض ِث ِو ن گطفتيتػو ِتيثَز. وو ُضس يالعاه بْآً هَضز زض ُ ضس توبم  بيْث

ثب ٍ هغبثمت  ،ٍِ ٍاثست يفطػ يتدبض يبّزض ٍاحس يگصاضِ يثطذَضز ثب سطهب ُزض ًحَ ِيضٍ

 يثرطا  ُضرس  يساضْر ًگ يطجربض يغ يبْیياضازػٌَاى  ثب 31 ُضوبض يالعاهبت استبًساضز حسبثساض

 ِگًَ  يي  ا يحس بثساض  يث طا  ُ يضٍش اضظش ٍ يطيثىبضگ ،ُب  هتَلف ضسيفطٍش ٍ ػول

 س.يًوب يضا العاه بْيگصاضِ يسطهب

 ضديد ي بلىدمدت  ايُمحديديت

زض  ٍِاثست يٍاحس تدبض  تَاًبيي ِ ث ِ و  هستيضسيس ٍ ثلٌس  بيْهحسٍزيتٍخَز  ِو آًدب اظ . 4

اػو ب  ًف َش   اظ ، هبًغ ٌسوٍاضز  ِ لغو ُ ػوس  ًحَي ِگصاض، ثِ ٍاحس سطهبي ِ ث ُ ٍخَ  اًتمب 

گ صاض اظ  ِ يت ٍاح س س طهب  ي  هؼبف ِت  يس ت، وو يً ٍِاثس ت  يثط ٍاحس تدبض ِهالحظ لبثل

، ٍاح س  ح ب   يي  ا ث ب ضا ح صف و طز.    يغيي ض طا يزض چٌ ُ يضٍش اضظش ٍ يطيثىبضگ

س ٍ يضس يبْتيزبم ٍخَز هحسٍزٌّ ِهالحظ لبثلضفتي ًفَش  ييث اظس اهىبى يثب گصاضِ يسطهب

اظ ضٍش  ُ، استفبزِهالحظ لبثلزازى ًفَش زست  اظ غَضت زضوٌس ٍ  يهست ضا ثطضسثلٌس

 س.يضا هتَلف ًوب ُ ياضظش ٍ

 اُاويش يیضىاسا

  ٍاح س تد بضي    بيْ  گ صاض اظ ظيبً ِ سطهبي ٍاحس  نْس ِو يغَضت زض، يعجك استبًساضز لجل . 5

گ صاض  ِ ، ٍاح س س طهبي  سي  گطز يه    گ صاضي ِ سطهبي  زفتطي  اظ هجلغ تطيب ثيط  ، هسبٍيِ ٍاثست

 .زو ط  ه ي   غفط گ عاضش   اضظش ِث  ضا گصاضيِ ٍ سطهبي  ذَز ضا هتَلف  ظيبى  نْس  احتسبة
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 ِهٌبفغ هبلىبً   يثط هجلغ زفتط ُ، ػالٍٍِاثست يبى ٍاحس تدبضيظ ييٌزبم ضٌبسبّ، ِتيوو ًظط ِث

ض َز.   ُص زازّس و ب ي  ع ثبيً هست( ثلٌسط هغبلجبت يًظ) ِطهبلىبًيگصاض، هٌبفغ غِ يٍاحس سطهب

ط س بذتبض  يي  بى، اهى بى تغ ي  ظ ييضٌبس ب  يثطا ِطهبلىبًيغ يبْيگصاضِ يًزطفتي سطهب ًظط زض

 ياح س تد بض  بى ٍي  ظ ييع اظ ضٌبس ب يگط هٌظَض ِث ٍِاثست يزض ٍاحس تدبض يگصاضِ يسطهب

 وٌس. ين هّضا فطا ُ يزض ضٍش اضظش ٍ ٍِاثست

 ص ازششَکا ياُاويش

َ ع، يتط ر  ث ب  ِزض ضاثغ يضٍضٌٌوَز ّض ،يلجلزض استبًساضز  . 6 عاى ي  هٍ  يطي  گُ اً ساظ  ًُح 

 .ثَز ًُطس ِاضائ ٍِاثست يزض ٍاحس تدبض يگصاضِ يص اضظش سطهبّبى وبيثطگطت ظ

 يزض ٍاحس تدبض يگصاضِ يص اضظش سطهبّبى وبيظع يتطر يس، چزًَزيزض استبًساضز خس . 7

اس ت.   ُح ض س يص اضظش تط ط ّبى و ب ي  عاى ثطگطت ظيآى، ٍ ه يطيگُ اًساظ ُ، ًحٍَِاثست

، بْ  ييزاضا اظ هي   چيّ   ِضا ث  ص اضظش ّبى و ب يس ظيگصاض ًجبِ يسطهبٍاحس  ،اسبس ايي ثط

ضا  ٍِاثس ت  زض ٍاح س تد بضي   يگ صاض ِ ثرطي اظ هجلغ زفتطي سطهبي ِوسطلفلي،  ِخول اظ

 ًظ ط  زضهٌف طز   ييزاضا هي غَضت ِث يگصاضِ يطا سطهبيظ ،سّع زيترػ س،ّز يه ليتطى

 .ضَز يه ِگطفت

 





 

 

 


