
 مفاهيم وظري گسارضگري مالي بخص عمًمي

يیژگيهاي کيفي اطالعات مىذرج در گسارضهاي مالي با مقاصذ عمًمي

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/



 مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي

ویژگيهاي کيفي اطالعات منذرج در گزارشهاي مالي با مقاصذ عمومي

93

 مىذرجات  فهرست

تٌسضواضُ

1-5هقسهِ

6-8اّویت

9-18تاهحتَایاعالػات ٍیژگیْایکیفیهطتثظ

9–12هطتَطتَزى

10–12سگیکٌٌسگیٍتأییسکٌٌتیٌیاضظشپیص

13–18اتکاتَزى قاتل

14–15تیاىغازقاًِ

16–17عطفیتی

18کاهلتَزى

19–27تااضائِاعالػات ٍیژگیْایکیفیهطتثظ

20–23قاتلهقایسِتَزى

24–25فْنتَزى قاتل

26–27هَقغتَزى تِ

28–32اعالػاتهالیکیفیهحسٍزیتْایحاکنتطٍیژگیْای

29–30هَاظًِتیيٍیژگیْایکیفی

31-32هالحظاتهٌفؼتٍّعیٌِ

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/



مقذمه

ِیهالاعالال ٍیژگیْاییتِیفیکٍیژگیْای . 1 اعالػالاتاضائالِضالسُزضسالَزهٌسیهَخالةضالَزکال

ضالاهلتالِاّالساگگعاضضال طیهالالی ٍزسالتیاتیضالَزهالیکٌٌالسگاىاستفازُیتطاهالی گعاضضْای

ساظز.هیضاهیسطگیطیتػوینپاسر َییٍ

یچ ًَ   طتِیزیٍتطذیهالگعاضضْایزضهٌسضجاعالػاتیهحتَاتِیفیکٍیژگیْاییتطذ.2

ضَز.یههطتَطاعالػاتيیااضائالِ

ایالي.است“تَزى اتکاقاتل ”ٍ“تَزىهطتَط ”،اعالػاتیتاهحتَاهطتثظیاغلیفیکٍیژگیْای.3

ضَز.یهتَغیف18تا9یزضتٌسّاکِاستی طیزٍیژگیْایاظ ذَزهتطکلٍیژگیْا

.اسالت“تالَزىفْالنقاتالل ”ٍ“تالَزى سِیهقاقاتل ”،اعالػاتاضائِتاهطتثظیاغلیفیکٍیژگیْای.4

ِیهقاقاتاللتزضغالَضآىسالَزهٌسیاتکالاتاضالس، ٍقاتاللهطتالَطاگالطاعالػالاتیحت ًٍثالَزى سال

ضَز.یهتَغیف26تا19ایيٍیژگیْازضتٌسّایذَاّستَز.تیزچاضهحسٍزًثَزى فْن قاتل

.استًطاىزازُضسُتؼسغفحِزضضکلیفیکٍیژگیْایيیتضاتغِ.5

 تياهم

،ًیسالتاعالػالاتیتالطاالظمیفالیکٍیژگیكیتی.اّواستگیطیضاذعتػوینكیتیاّو . 6

ِ هالَضزاعالػالاتیفالیکٍیژگیْالایطیاظسالا سقثلیتاکِاستهؼیاضسٌدصكیتلکِ قالطاضتَخال

.ستیًطتطآىیتیتطضستِیاظیًثاضسًتیاّو تااگطاعالػات،تٌاتطایيطزیگ
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تاعالطا يفيک ياهيگژیو  يب   بار
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پاسالالر َییٍظیفالالِایفالالایتتَاًالالستالالطیالالااضائالالًِازضسالالتآىحالالصگکالالِاسالالتتیالالاّو تالالایاعالػالالات.7

ٍآىتیالٍهاّعاىیاله ،تِاعالػاتتیاّو.تاضسهؤثطکٌٌسگاىاستفازُگیطینیتػوگعاضض طٍ ٍاحس

هالیضالاهلاعالػالاتکوالیٍ گعاضضْایکِ آًدا اظ.زاضزیتست گعاضض طسٍاح ّطهَقؼیتذاظ

اهکاًپالصیطًوالَزىاعالػالاتقلوالسازتالطایتااّویالتهٌاسالةیکو الاذعضالتؼیالیيیالكاسالت،کیفی

تاضس.ًوی

زاًصٍاًتظالاضات،تِاعالػات تَخِ تاگعاضض طٍػولیاتیٍاحسٍ،قاًًَی،ساظهاًیهحیظاّویتزض.8

زضذػالَظاعالػاتیافطاتطایهثال،ضَز.کٌٌسگاىاضظیاتیهیًٍیاظاستفازُکٌٌسگاىاعالػاتتْیِ

تااّویتًثاضس.ضػایت ػسمضیالیهثلغهْناستحتیاگطهاّیتًظط اظهقطضاتقَاًیيٍضػایت

 اطالعات  يبا محتًا مرتبط  يفيک  يیژگيهاي

  بًدن  مربًط

واتیتػالالوٍپاسالالر َییٍاحالالسگعاضضالال طٍظیفالالِایفالالایتالالطضالالَزکالالِیهالالیتلقالالهطتالالَطیاعالػالالات.9

گصضتِهؤثطیْایاتیاضظحیاتػحیتأییسایٌسُیآٍ،حالگصضتِیسازّایضٍیاتیزضاضظکٌٌسگاىاستفازُ

ضَز.ٍاقغ

 يذکىىذگیيي تأ  يکىىذگ يىيب صيپ  ارزش

کٌٌالسگیتأییالسًقطْایکٌٌسگیاست.کٌٌسگیٍیااضظشتأییستیٌیهطتَطزاضایاضظشپیصاعالػات.10

ِتاضالس.هطتثظهیکٌٌسگیاعالػاتتایکسی طتیٌیٍپیص سالغحٍهالَضز زضهثالال،اعالػالاتػٌالَاى تال

ُساذتاض کالِسالؼیزاضًالستالَاىٍاحالسضازضیکٌٌالسگاًفؼلیزاضاییْایٍاحسگعاضضال ط،تالطایاسالتفاز

تیٌالیکٌٌالس،زاضایاضظشاسالت.ّوالیياعالػالاتٍاکٌصتِضطایظًاهغلَبپیصٍفطغتْااظ استفازُ

.تاضسّایگصضتِهثالًزضتاضُهاحػلػولیاتهیتیٌیپیصهَضز زضزاضایًقصتأییسکٌٌسگی

کِهَخةتأییسیاتغییطاًتظاضاتپیطیيیالااستغَضتیزاضایاضظشتأییسکٌٌسگی اعالػاتزض.11

ًطالاىزّالسهثالالاعالػالاتتایالسػٌَاى تِگصضتِگطزز.یْایتطاضظیاتکًٌَیضاهلاًتظاضاتهثتٌی

ٍاثالطترصهٌالاتغ،اضائالِذالسهاتاهػالطگکالاضقثالال زضضاذالَزیتکسامیكاظهالسیطاىهساللَل

اًس.هطتَطایفاًوَزُهقطضاتٍضػایتقَاًیيٍاًتظاض هَضز
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ُ توام یتْاٍگعاضضْایهالیتاهقاغسػوَهی،هوکياستحاٍیاعالػاتیپیطاهَىاّساگ.12 ضالس

ٌطأهٌاتؼیکِتطایاضائِایيذالسهاتٍهیعاىٍهزضآیٌسٍُاحسگعاضض طاظاًتظاض هَضزذسهات

ٍتطایهقاغالساستکٌٌسگیتیٌیضَز،تاضس.چٌیياعالػاتیزاضایاضظشپیصترػیعزازُهی

ّایاقتػالازیٍسالایطضٍیالسازضَز.اعالػاتپیطاهَىگیطی،هطتَطتلقیهیپاسر َییٍتػوین

ِ هطتالَطزّالیاًتظالاضاتتَاًالسزضضالکلًیعهالیگصضتِیاحالّایضٍیساز آیٌالسُزاضایاضظشتال

کٌٌسگیتاضس.تیٌیپیص

 اتكا بًدن  قابل

ِالتیٍتوالااظاضتثاُیػاض،کاهلتَزىتط ػالٍُکِاتکاست قاتلیاعالػات.13 تیالاّو تالاخاًثساضاًال

ِ اتِیاستآىاىیتیهسػتاضسکِیعیچآىهؼطگعَضغازقاًِ تاضسٍتِ اًتظالاضقالَلهؼیاگًَال

کٌس.اىیضٍزتیه

 صادقاوه  انيب

ِیالاسالتاً طآىیالکٌستیازػاهضاکِییسازّایطضٍیٍساساثطهؼاهالتیتااعالػات.14 ِ اتال یاگًَال

غالازقاًِتیالاً طعَض تِاعالػاتیکِ.کٌساىیتعَضغازقاًِتاضستِاً طآىیضٍزتیاًتظاضههؼقَل

،فؼالیتْالایالاضالطایظضٍیالسازّا،تاسالت،هحتالَایهؼالاهالضٍیالسازّاقتػازییاسایطاضٍیسازیك

)ضخحاىهحتَاتاضسآىًویقطاضزازیکٌسکِلعٍهاًّویطِهغاتقتاضکلضاتَغیفهیًظط هَضز

.تطضکل(

تالا،اضائِضسُزضگعاضضْایهالالیتالاهقاغالسػوالَهیضٍیسازّایاقتػازیٍسایطتطذیضٍیسازّای.15

ِضٍ، ایالي اظضطایظػالسماعویٌالاىهَاخالِّسالتٌس. ضٍیالسازّایهالصکَضزضتالا هالطتثظاعالػالاتاضائال

تاضالس.تالطایتطقضاٍتهالسیطیتهالییاستکِهثتٌییتطآٍضزّاهستلعماًداماغلةگعاضضْایهالی

ِ ٍخَز،تیاى ایي تاتاضس.اػوالزقتالظمهیتیاىغازقاًِتطآٍضزّا، ،تالَزى کاهاللهؼٌالای غازقاًِتال

زضضالالطایظاحتیالالاطضػایالالتتاضالالس.ًوالالیآًْالالااضالالتثاُتالالَزى اظ ػالالاضییالالاعطفالالیهغلالالقتطآٍضزّالالاتالالی

ِتطذالیهَاقالغ زضاعویٌاىضطٍضیاسالتٍهوکالياسالت ػسم ّایضٍیالسازتیالاىغالازقاًِهٌظالَض تال

ٍ هیعاىػسمتطاحغ الظمتاضستاتِّا،ضٍیسازاقتػازیٍسایط غیطهالالیاعویٌاىزضاعالػاتهالالی

َز.ضافطا
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 يطرف يب

تًِتیدالِ تاقػسزستیاتیاًترابٍاضائِاعالػاتزضهؼٌایًساضتيتوایالتخاًثساضاًِ عطفیتِتی.16

تاضس.هیضسُ پیصتؼییي اظ

پالیص تالًِتالایحیالاپیاهالسّایاظ زسالتیاتیهٌظالَض تِکِاًترابیااضائِاعالػاتهالی، غَضتی زض.17

،گعاضضالْایهالالیتالاغالَضتگیالطزاضظیاتیهسلَلیتپاسر َیییااتراشتػالوینزضضسُ تؼییي

عطفاًالِزضگعاضضالْایهالالیٍخَز،اضائِاعالػاتتی ایي عطفاًًِرَاّستَز.تاهقاغسػوَهیتی

کٌٌسگاىتالأثیطضفتاضاستفازُّسگتاضسیاًثایستط گًَِاعالػاتتایستسٍىهؼٌاًیستکِایيتسیي

.ت صاضز

 بًدن  کامل

ِاعالػاتزضگعاضضْایهالالیاضائِ.18 زضغالَضتیاظذػَغالیتکاهاللتالَزىتطذالَضزاضاسالتکال

غالازقاًِ ضاهلتوالاماعالػالاتالظمتالطایتیالاىتٍِیژگیاّویتٍتحلیلهٌفؼتٍّعیٌِتَخِ تا

ٍىآتَاًالسهَخالةًازضسالتیاعالػاتهالیتطذییتاضسکِهسػیاضائِآىاست.حصگضٍیساز

ِکٌٌالسگاىگعاضضالْایهالالیگالطزز.تطایاستفازُاعالػاتًتیدِػسمسَزهٌسی زض هثالالعالَض تال

تِاّساگٍ زستیاتیهیعاىتا هطتثظاعالػاتتیٌیضسُتطایآیٌسٍٍُغیطهالیپیصاعالػاتهالی

اسالثاتهحاغلیهثٌایتاهفطٍضات پیاهسّایاضائِذسهاتهٌسضجزضگعاضضْایهالیتایسّوطاُ

اضائِضَز.ایياعالػاتتِ هطتَط

 اطالعات  با ارائـه  مرتبط  يفيک  يیژگيهاي

ِّوالالاى.19 ضالالاهلاعالػالالاتاضائالالالِاغالاللیهالالطتثظتالالاٍیژگیْالالایشکالالطضالالس4زضتٌالالسعالالَضکالال

ِی.اعالػالاتاسالت“تالَزى فْن قاتل ”ٍ“تَزى سِیهقا قاتل ” طغنیالتاضالسػلٍیژگیْالايیالفاقالساکال

.استیهحسٍزسَزهٌسیی،زاضاتَزى اتکا قاتلٍتَزى طتَطه

 بًدن  سهیمقا  قابل

ٍظهالاىیضاعالگعاضض طٍاحسیكیهالگعاضضْایستتَاًٌسیتایهالگعاضضْایکٌٌسگاىاستفازُ.20

زاضزاثالطاتضالطٍضتةیالتطتيی.تالسهقایسالًِوایٌالستالایکالسی طٍاحسّایگعاضضال طهرتلالفضا

ِیسازّایالطضٍیٍسالاهؼاهالت  ٍاحالسآىیتالطاظهالاىٍزضعالَلگعاضضال طٍاحسزضزاذاللهطالات
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یعّوالاٌّ یالًهرتلالفگعاضضال طیٍاحسّايیضَزٍتٍاضائِیطیگاًساظُِیضٍتاثثاتگعاضض ط

گطزز.تیضػاهطاتِهَضَػاتٍاضائِیطیگزضاًساظُِیضٍ

ای،زسالتاٍضزّایاضائالٍِضؼیتهالی،ػولکطزهالی،ضػایتالعاهاتقاًًَیٍتَزخِتا هطتثظاعالػات.21

گیالطیضالطٍضیضاستایاّالساگپاسالر َییٍتػالوین ّایآتیٍاحسگعاضض ط،زضذسهاتٍتطًاهِ

اعالػالاتتالاتَزخالِیاتسکِاهکاىهقایسِایالياست.سَزهٌسیچٌیياعالػاتیزضغَضتیافعایصهی

ّاٍتاضیرْایظهاًیزی ط،ٍ/یااعالػاتهطالاتِزضتالاضٍُاحستطایزٍضُآىاعالػاتهطاتِ،زٍضُآى

ِهثال،ٍاحالسّایػٌَاى تٍِاحسّایزی ط) ُترالصػوالَهیاضائال ّالایکٌٌالسُذالسهاتهطالاتِزضحالَظ

ٍضزهَ زضّایحساتساضیهطاتِهرتلف(ٍخَززاضتِتاضس.تکاضگیطیضٍیِ ِػولکالطز هَخالة،تَزخال

تیٌیضسُذَاّسضس.افعایصسَزهٌسیهقایسِتیيًتایحٍاقؼیٍپیص

.اعالػاتظهاًیقاتلهقایسِاستکِتتَاًالسضالثاّتْاٍقاتلیتهقایسِضاًثایستایکٌَاذتیاضتثاُگطفت.22

زلیلگالعاضشهالَاضز تِاست هوکياظحستطیکٌَاذتی تأکیستیصتفاٍتْایتیيٍاحسّاضاًطاىزّس.

کاّصقاتلیتهقایسِگطزز.تِ هٌدط،ایهطاتِگًَِ تِهتفاٍت

ّایضٍیالسازطیٍسالاهؼالاهالتیهالاثطاتٍاضائِیطیگاًساظُکِاهطاستيیاهستلعمتَزىسِیهقاقاتل.23

ِیالضٍیّوالاٌّ يیطزٍّوچٌالیگاًدامِیضٍتؼستاثثاتزٍضُتِزٍضُكیٍاظهالیزضّطزٍضُهطاتِ

الظمِیالضٍ،ثثالاتتَزى سِیهقا قاتلتِلیًیتطاچِ ضَز.اگطحفظهرتلفگعاضض طیٍاحسّاتَسظ

.ستیًیذَزکافیذَزتِطِیاهاّواست

 بًدن  فهم  قابل

ُضالَزاعالػالاتتالطاقاتاللفْالنتالَزى،هَخالةهالیٍیژگی.24 کٌٌالسگاىقاتاللزضبتاضالس.یاسالتفاز

تایساعالػاتضاتًِحَیاضائِزّسکِػوَهیػوَهیٍاحسّایترص هقاغستاگعاضضْایهالی

اضائِضسُاعالػاتهاّیتتیاً طآًْاٍکٌٌسگاىایاستفازُزاًصپایِهتٌاسةتاخَات َیًیاظّاٍ

ِ هطتالَطتطایهثال،تَضیحاتتاضس. یتَغالیفییٍسالایطاعالػالاتٍگعاضضالْاػالاتهالالاعالتال

ضاحتالیتالطای ایاضائِگطززکِتِگًَِ تِّاٍاًتظاضاتتایستاظتاىسازًَُضتِضَزٍآٍضز زست

ًِحَُ،یكػاهلهْنزضقاتلفْنتَزىاعالػاتفْنتاضس. کٌٌسگاىقاتلاستفازُ  آًْاسالت. اضائال
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.قاتلیتهقایسًِیعضَزاػثافعایصقاتلیتفْنآىهیهٌاسةتًحَ تِتٌسیاعالػاتازغامٍعثقِ

تَاًسقاتلیتفْناعالػاتضاافعایصزّس.هی

کٌٌسگاىهرتلفتاهیعاىآگاّیهتفاٍتاظفؼالیتْالایٍاحالسهالیتطایضفغًیاظّایاستفازُ گعاضضْای.25

فالطؼ َهالاًتطاسالااایالياعالػاتهٌسضجزضگعاضضْایهالیػوضٍ ایي اظضَز.گعاضض طتْیِهی

فؼالیتْالایٍاحالسگعاضضال طًٍحالَُهَضز زضهتؼاضفیکٌٌسگاىاظآگاّیکِاستفازُضَزتْیِهی

ٍِتوایاللهغالؼِاعالػالاتّوچٌیيتَاًاییحساتساضیتطذَضزاضًسٍ کالاضضازاضالتِ ایالياًدالام تال

ُزضػیيحال،اعالػاتپیچیسُتاضٌس. تلقالی،کٌٌالسگاىهطتالَطایکِخْتضفالغًیاظّالایاسالتفاز

ُهی هالالی غالَضتْایکٌٌالسگاىاظضَزًثایستِتْاًِهطالکلتالَزىزضبآىتَسالظتطذالیاسالتفاز

ایسازُاضائِضَز.گًَِ تِاهکاى حس تاحصگضَز،گطچِایيگًَِاعالػاتًیعتایس

بًدن مًقع به

هقاغسپاسالر َییخْت زضاتایٌکِسَزهٌسیاعالػاظ قثلتَزىتِایيهؼٌیاستکِهَقغ تِ.26

هَقغ تِکٌٌسگاىقطاضگیطز.زستطسیاستفازُزستطا زضگیطیاظتیيتطٍز،ایياعالػاتٍتػوین

تَاًسسالَزهٌسیاعالػالاتضازضاضظیالاتیهساللَلیتپاسالر َییٍتَاًالاییتِاعالػاتهطتَطهی

گصاضیتطتػویواتاضتقاترطس.تأثیط

هثالال،ػٌَاى تِتلقیضَز.هَقغ تِاستتاتؼساظتاضیدگعاضض طیّوچٌاىتطذیاظاقالمهوکي.27

ُضاستایاّالساگپاسالر َییٍتػالوین هوکياستزض کٌٌالسگاىًیاظهٌالساضظیالاتیگیالطی،اسالتفاز

ِ چٌالسزٍضُضًٍسّایهَخَززضػولکالطزاضائالِذالسهاتٍػولکالطزهالالیٍاًغثالا آىتالاتَزخال

گعاضض طیتاضٌس.

 يمال  اطالعات  يفيک  يیژگيهايبر   حاکم  يتهایمحذيد

ِیهقا اتکالا،قاتالل ،قاتاللکاهالًهطتالَطکطزکِِیتْیاعالػاتتَاىیهًسضتتِ.28 تاضالس.فْالن ٍقاتاللسال

.گطززیهحیتطط32تا29یتْازضتٌسّایهحسٍزيیاظهؤثطتط یتطذ

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/



 يفيک  يیژگيهاي  هيب  مًازوه

زاضز.ضطٍضتیفیکٍیژگیْایيیتاهػالحِیهَاظًِیًَػاغلةکِاستيیتْاایهحسٍزاظیکی.29

ٍتطذالَضزاضاسالتیکوتالطتَزى هطتَطاظزضخِاغلةاتکاتطاستقاتلکِیاعالػاتعَضهثالتِ

اّالساگتِییهٌظَضپاسر َ ِتٍیژگیْااًَاعيیتتَاظىیًَػتِیاتی،زست.ػوَهاًّسگػکس تِ

.استیقضاٍتیاهطزضهَاضزهرتلفیفیکٍیژگیْاییًسثتی.اّواستیهالغَضتْای

ذالَزضاتَزى هطتَطٍیژگیاستهوکيزّس،اعالػاتضخاعالػاتزضگعاضشیطیتأذّطگاُ.30

ِیًالَػتیطیهستاضسالظماستتسّس.هوکيزست اظ یگعاضضال ط ”یًسالث یتْالایهعيیتالهَاظًال

ِاضائِیتطقطاضکٌس.تطا“ اتکاقاتلاعالػاتاضائالِ ”ٍ“ هَقغ تِ هوکالي،اغلالةاعالػالاتهَقالغتال

ضَزکِهَخَزگعاضشساز،اعالػاتیاضٍیهؼاهلِكییّاخٌثِّوِضسى اظهطرعقثلاست

ُػکس کاّس.تِیهآىیاتکاتیاظقاتلاهطيیا ِضالسى هٌظالَضهطالرعِتال،ّطگالا ِّوال یّالاخٌثال

کيیاتکاضَز،لکاهالًقاتلاستهوکياتالطزز،اعالػالگامالطاًدالیتاتأذیهعتَض،گعاضض ط

یتالطا.َزالضسُالیفایستالاشکٌٌالاتریواتیتػوهست يیا یسعیتاکِیکٌٌسگاًاستفازُیتطا

هَضزظهالاى زضیقاًًَالعاهاتتِ،تاتَخِتَزى اتکاٍقاتلتَزى هطتَطٍیژگیْایيیتهَاظًِتِ لیً

چ ًَالالِکالالِاسالالتيیالالاطزیالالقالالطاضگسهالالَضزتَخالالِیالالتاکالالِیهَضالالَػيی،هْوتالالطاعالػالالاتاضائالالالِ

تأهیيضَز.ٍپاسر َیییطیگنیتػویاظّایً،ٍخِ يیتْتط تِ

الحظات مىفعت ي هسیىهم

.اسالتهْالنتیهحالسٍزكیالتاضسیفیکتیذػَغكیٌکِیایخاتٌِِیٍّعهٌفؼتيیتتَاظى.31

ِیٍّعهٌفؼتیاتیتاضس.هؼْصااضظآىٍاضائالِِیتٌِْیاظّع صیستیتااظاعالػات حاغلهٌفؼت ٌال

ِیّع.هضافاًاستیٌسقضاٍتیفطاكیاساساً ُ ّالالعٍهالاًتالطٌال ُػْالس ِیکٌٌالسگاًاسالتفاز اظهٌالافغکال

یکٌٌسگاًاستفازُةیًػاستهوکياعالػاتهٌافغيیطز.ّوچٌیگیتطًسقطاضًویهتْطُاعالػات

ٍهٌفؼالتیاتیالاضظاغلةفَ لیزال،ضَز.تِاستضسُِیآًْاتْیتطااعالػاتکِییطاظآًْایغ

عیًٍیحساتساضیاستاًساضزّاکٌٌسگاىيیتسٍحال يیا .تااستهطکلاعالػاتٍاضائِِیتٌِْیّع

تاضٌس.آگاُتیهحسٍزيیساظایتایهالغَضتْایکٌٌسگاىٍاستفازُکٌٌسگاىِیتْ

اًتطاضٍتأییسّایعیٌِّآٍضیٍپطزاظشاعالػات،خوغّایّایتْیِاعالػاتضاهلّعیٌِّعیٌِ.32

ُ.ّعیٌِاستْاآً کٌٌالسگاىاسالت.ّوچٌالیيحالصگّایتحلیلٍتفسیطاعالػاتتِػْالسُاسالتفاز
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ِ.ایيّعیٌِکٌسّاییضاتطآًْاتحویلهیاعالػاتسَزهٌس،ّعیٌِ کالِاسالتّالاییّاضالاهلّعیٌال

تالطآٍضزآىاعالػالات،خْالت زضًیالاظ،یالاتالالش تِاعالػاتهَضز کٌٌسگاىتطایزستیاتیاستفازُ

ِّایًاقعزضگعاضضْایهالییاسالایطهٌالاتغ،هتحواللهالیزازُاظ استفازُ تا کٌٌالسگاىضالًَس.تْیال

ضالًَس.اضائِاعالػاتزضگعاضضْایهالیتاهقاغسػوَهی،تالشظیازیضاهتحولهالیخْت زض

ْکٌٌسگاىذسهاتٍفالطاّنٍخَز،زضیافت ایي تا ایالتهتحواللّعیٌالِچٌالیيکٌٌالسگاىهٌالاتغ،زضً

ّاآٍضیزازُخایهػطگزضفؼالیتْایاضائِذسهات،زضخوغ ضًَسچطاکِهٌاتغتِتالضْاییهی

 ضَز.خْتهٌظَضًوَزىزضگعاضضْایهالیتاهقاغسػوَهیهػطگهی
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