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َذف

  ینه   ثنب همبكنذ ػونَهی     هنبلی   اسائنِ كنَستْبی    هجٌنبی  تؼینیي  ،اػنتبًذاسد   ایني   ّذف . 1

  ّنبی  دٍسُ  هنبلی   همبیؼِ ثب كنَستْبی   اص لبثلیت  اعویٌبى  هٌظَس حلَل ثِ  گضاسؿگش ٍاحذ

  ثنِ ایني    دػنتیبثی   ثنشای  گضاسؿگش اػت.  ػبیش ٍاحذّبی  هبلی  ٍاحذ ٍ كَستْبی  آى  لجل

  ، سٌّوَدّنبیی  هبلی  ًحَُ اسائِ كَستْبی ثب هشتجظ  ولی  اػتبًذاسد هالحظبت  ایي ، دس ّذف

ِ   هنبلی   كنَستْبی   هحتنَای   دسخلَف  الضاهبت  دسثبسُ ػبختبس آًْب ٍ حذالل  ؿنذُ  تْین

گینشی ٍ افـنبی هؼنبهالت ٍ ػنبیش      ؿٌبػنبیی، اًنذاصُ   . اػنت  ثشهجٌبی تؼْذی اسائِ ؿنذُ 

ػبیش اػتبًذاسدّبی حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی هغشح خَاّذ ؿذ.سٍیذادّبی خبف دس 

دامىٍکبربرد

اساا  واِ تاط   “ تاا هماغاس وواَهی     هالی  غَضتْای”ولیِ   هَضز زضاستاًساضز تایس   ایي  العاهات . 2

ضَز، تىاض گطفتِ ضَز. تْیِ ٍ اضائِ هی ترص ووَهی، تطهثٌای تعْسی  حساتساضی  استاًساضزّای

  ؿنَد( ثنشای   ًبهیذُ هنی   هبلی  كَستْبی  پغ  )وِ اص ایي  ثب همبكذ ػوَهی  هبلی  كَستْبی . 3

  یگضاسؿنْبی   دسیبفنت   ؿَد وِ دس هَلؼیت تْیِ هی  وٌٌذگبًی اػتفبدُ  ثِ ًیبصّبی  پبػخگَیی

خذاگبًنِ ینب    كنَست  ثِهبلی  كَستْبی خَد ًیؼتٌذ.  خبف  اعالػبتی  ثب ًیبصّبی  هتٌبػت

ای  دٍسُ هیبى فـشدُؿَد. ایي اػتبًذاسد ثشای اعالػبت هبلی  ؿْب اسائِ هیّوشاُ ثب ػبیش گضاس

وبسثشد ًذاسد.

ِ گضاسؿگش  ٍاحذ هبلی یه كَستْبی ثش ػالٍُایي اػتبًذاسد  . 4 خذاگبًنِ، ثنشای    كنَست  ثن

هبلی تلفیمی ًیض وبسثشد داسد. كَستْبی

ِ      هاَضز  زضایي اساتاًساضز   . 5 ٍاحاسّایی واِ تْیاِ    ی اساتخٌا  ولیاِ ٍاحاسّای تراص وواَهی تا

تط اسا،،   هٌاسة تجاضی )اًتفاوی(استاًساضزّای حساتساضی ترص  هالی آًْا تطاسا  غَضتْای

واضتطز زاضز. 

تعبریف

ضفتِ اس،: تىاضاغغالحات شیل زض ایي استاًساضز تا هعاًی هطرع ظیط،  . 6
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 زض ظهاى ٍلاَ    لیی هااسا  آى هعاهالت ٍ سایط ضٍیسازّا هثٌای تعْسی: هثٌایی اس، وِ تط

( ضٌاسایی ٍ زض اسٌاز ٍ هساضن حسااتساضی  ًمس ٍجًِِ فمظ زض ظهاى زضیاف، یا پطزاذ، )ٍ

ضٌاساایی  لاتال  یاتاس. وٌاغاط    هطتَط اًعىاا  های    هالی زٍضُ ضَز ٍ زض غَضتْای حث، هی

.تاضٌس هیّا  تعْسی ضاهل زاضاییْا، تسّیْا، اضظش ذالع، زضآهسّا ٍ ّعیٌِ تطهثٌای

 یاا تاَاى   گعاضضارط زاضای هٌاافع التػاازی     ی: هٌثع تح، وٌتطلی اس، وِ تطای ٍاحسزاضای ٍ

آتی تاضس.ضساًی  ذسه،

 گعاضضارط   اظ ٍاحس هٌاتع گعاضضرط اس، وِ ایفای آى هستلعم ذطٍد  تسّی: تعْس فعلی ٍاحس

ذَاّس تَز.

 گعاضضرط. ساظ اضظش ول زاضاییْا هٌْای اضظش ول تسّیْای ٍاح اس، اضظش ذالع: وثاضت 

  تِ هٌجطوِ  زٍ ّطافعایص زض زاضاییْا، واّص زض تسّیْا یا تطویثی اظ  اظ اس،زضآهس: وثاضت

 ضَز. افعایص اضظش ذالع عی زٍضُ هی

  تِ هٌجطوِ  زٍ ّطواّص زض زاضاییْا، افعایص زض تسّیْا یا تطویثی اظ  اظ اس،ّعیٌِ: وثاضت

ضَز. واّص اضظش ذالع عی زٍضُ هی

 ات تااعالو   ُ وٌٌاسگاى واِ اّوی،: اعالواتی اس، وِ تتَاًس تط تػویوات التػاازی اساتفاز

ضَز، تأحیط گصاضز. اّوی،، یه هفَْم ًسثی اسا، واِ تاِ هالی اتراش هی تطهثٌای غَضتْای

اسا  لضاٍت زض ضطایظ هطتَط تستری زاضز. تط تحطیف اعالواتهاّی، ٍ هیعاى حصف یا 

مبلیصًرتُبیَذف

 تغیینش دس ٍضنؼیت هنبلی    ٍ هنبلی   دسثنبسُ ٍضنؼیت     ، اسائِ اعالػبتی هبلی  كَستْبی  ّذف . 7

  دس اتخنبر تلنویوبت    وٌٌنذگبى  گؼتشدُ اص اػتفبدُ  عیفی  وِ ثشای  گضاسؿگش اػت ٍاحذ یه

،  ّنذف   ثنِ ایني    هٌظَس دػتیبثی ٍ اسصیبثی هؼئَلیت پبػخگَیی هفیذ ٍالغ ؿَد. ثِ  التلبدی

 :ؿَد دسثبسُ هَاسد صیش اسائِ هی  اعالػبتی  گضاسؿگش ٍاحذ  یه  هبلی  كَستْبی دس

 آتنی ٍ  ّنبی  خبسی ٍ دٍسُ دػتشع ثشای اسائِ خذهبت دس دٍسُ اًَاع ٍ هیضاى هٌبثغ دس

 وفبیت هٌبثغ ّش ػبل ثشای هلبسف ّوبى ػبل؛

 ُؿذُ عی دٍسُ گضاسؿگشی؛ اص هٌبثغ تحلیل هیضاى، هٌـب ٍ ًحَُ اػتفبد

 ؿذُ خذهبت اسائِ ؿذُ عی دٍسُ ٍ هحل تأهیي هٌبثغ آى؛ توبم ثْبی
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 َُّبی هلَة؛ هلشف هٌبثغ ٍ اًغجبق آى ثب ثَدخِ ًح 

 ؿذُ ٍ هیضاى  توبم ثیٌی ثْبی خولِ اعالػبت ساخغ ثِ پیؾ ثیٌی ؿذُ اص خذهبت آتی پیؾ

ًیبص ثشای آى. ٍ هٌـب هٌبثغ هَسد

اعالػنبتی دسثنبسُ  گضاسؿگش ٍاحذ هبلی یه ثِ ایي اّذاف دس كَستْبی دػتیبثی هٌظَس ثِ . 8

 ؿَد: هَاسد صیش افـب هی

 ،داساییْب الف.

 ،ثذّیْب . ة

 ،اسصؽ خبلق . ح

 ،دسآهذّب . ت

 ، ٍّب ّضیٌِ . ث

.ػبیش تغییشات دس اسصؽ خبلق . ج

ثننِ اّننذاف  تَاًننذ دس دػننتیبثی هننبلی هننی اگننش  ننِ اعالػننبت هٌننذسج دس كننَستْبی . 9

سػنذ.   هی ًظش ثِی ؿَد اهب احتوبل تأهیي توبم ایي اّذاف ثؼیذ هبلی، هشثَط تلم كَستْبی

هنبلی تلنَیش    تَاًذ ّوشاُ ثنب كنَستْبی   اعالػبت غیشهبلی هی خولِ اصاعالػبت هىول، 

گضاسؿگش عی دٍسُ اسائِ ًوبیذ. تشی اص فؼبلیتْبی ٍاحذ خبهغ

مبلیصًرتُبیتُیٍيارائٍمسئًلیت

هبلی ثب ثبالتشیي همبم دػتگبُ اخشایی هشثنَط ٍ ینب همنبم     تْبیكَستْیِ ٍ اسائِ   هؼئَلیت . 11

ٍ همبم هبلی لبًًَی هشثَط اػت.اٍ  عشف اصهدبص 

ػْننذُ  یننه هدوَػنِ ثننش  ػٌنَاى  ثننِهننبلی تلفیمنی دٍلننت   هؼنئَلیت تْیننِ كنَستْبی   . 11

هدشیِ  هبلی هزوَس ثِ تأییذ سئیغ لَُ ثبؿذ؛ كَستْبی داسایی هی ٍ التلبدی اهَس ٍصاست

ػذ.س هی
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مبلیصًرتُبیاجسای

: ظیط اس،  اجعای  ضاهل  هالی  غَضتْای  هجوَوِ واهل . 12

 ؛ٍضعی، هالی غَضت . الف

 ؛تغییطات زض ٍضعی، هالی غَضت . ب

 تغییطات زض اضظش ذالع؛ غَضت . ج

 تَزجِ ٍ وولىطز؛ ٍغَضت همایسِ  . ت

ای حساتساضی ٍ سایط یاززاضاتْای  ّ ضٍیِ اّن ای اظ وِ ضاهل ذالغِ تَضیحییاززاضتْای  . ث

 تَضیحی اس،.

ُ اضائِ غَضت جطیااى   زض ٍاحاسّای گعاضضارط هطاوَس اساتاًساضزّای حسااتساضی       ًماس  ٍجاَ

ووَهی، اذتیاضی اس،. ترص

کلیمالحظبت

بخصعمًمیحسببذاریاستبوذاردَبیيرعبیتارائٍمطلًة

  ًحاَ هغلاَب   تِ ضا  گعاضضرط ٍاحس   زض ٍضعی، هالی تاتغییط ٍ  هالی  تایس ٍضعی،  هالی  غَضتْای . 13

  ترص ووَهی حساتساضی  یاستاًساضزّا  العاهات  هٌاسة  ، اوواس ضطایظ  اضائِ وٌس. تمطیثاً زض توام

  ًحاَ هغلاَب   تِ  هالی  ، هٌجط تِ اضائِ غَضتْای لعٍم  زض غَضت  اضافی  اعالوات  ّوطاُ تا افطای

ضَز. هی

تْیاِ ٍ    تراص وواَهی   حساتساضی  استاًساضزّای  عثك  آى  هالی  وِ غَضتْای  اضضرطگع ٍاحس ّط . 14

غاَضتْا    ًثایس شوط وطز واِ ایاي    هالی  زض غَضتْای ضا افطا وٌس.  ٍالعی،  تایس ایي ،ضَز اضائِ هی

  ایٌىاِ زض تْیاِ غاَضتْای    ، هراط  تْیِ ضسُ اسا،   ترص ووَهی حساتساضی  استاًساضزّای  عثك

ضسُ تاضس.  ضوای،  هطتَط  زض استاًساضزّای  هٌسضد  العاهات  از توامهعتَض هف

:اس،گعاضضرط هلعم تِ ضوای، هَاضز ظیط  ٍاحس هالی، اضائِ هغلَب غَضتْای هٌظَض تِ . 15

 ّبی حؼبثذاسی هغبثك اػنتبًذاسد حؼنبثذاسی ثخنؾ ػونَهی     اًتخبة ٍ ثىبسگیشی سٍیِ الف.

؛اضی، تغییط زض تطآٍضزّای حساتساضی ٍ اضتثاّاتّای حساتس ضٍیِثب ػٌَاى  11ؿوبسُ 
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فْنن   اتىب، لبثل همبیؼِ ٍ لبثل  ای وِ اعالػبت، هشثَط، لبثل گًَِ اسائِ اعالػبت ثِ . ة

 ثبؿذ؛ ٍ

كَست وبفی ًجَدى اعالػبت اسائِ ؿذُ ثشهجٌبی اػتبًذاسدّبی  اسائِ اعالػبت اضبفی دس . ح

ؼبهالت یب ػبیش سٍیذادّبی خبف.اثش ه ثْتش حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی ثشای دسن

ْ    عطیاك  اظ تراص وواَهی،   حساتساضی  استاًساضزّای  ًاهٌاسة  تىاضگیطی . 16   ایافطاا زض یاززاضات

ضَز. ًوی  جثطاى  تَضیحی

،  تراص وواَهی   حسااتساضی   اساتاًساضزّای   اظ العاهاات   یىای   زض هَاضز تسیاض ًازض وِ ضوایا،  . 17

  َضتْایتاِ اضائاِ غا     هٌظَض زساتیاتی  تِ  اظ آى  اًحطاف  ساظز ٍ ُ هیوٌٌس ضا گوطاُ  هالی  غَضتْای

:زضَافطا  ظیط، تایس هَاضز  اس،  ٍضیضط  ًحَ هغلَب تِ  هالی

گعاضضرط ضا  ٍاحس زض ٍضعی، هالی اتتغییط ٍ  هالی  ، ٍضعی، غَضتْای هالی وِ  هغلة  ایي . الف

 وٌس؛ هی  هٌعىس  ًحَ هغلَب تِ

حساتساضی   تا استاًساضزّای  هغاتك  اّوی، تا  ّای جٌثِ  اظ توام  هالی  غَضتْای ایٌىِ  تػطیح .  ب

هٌظاَض   وِ تِ  استاًساضز ذاظ  یه  اظ العاهات  اًحطاف  استخٌای تاضس، تِ هی  ترص ووَهی

تاسٍیي اساتاًساضزّای حسااتساضی     وویتِتا وسة هجَظ اظ  هالی  غَضتْای  اضائِ هغلَب

 ؛ اس، گطفتِ  اًجام زٍلتی 

  ضیَُ حسااتساضی   ضاهل  اًحطاف  ، هاّی، ًطسُ اس،  ضوای،  آى  وِ العاهات  استاًساضزی . ج

ضا   هاالی   غاَضتْای  ،همطض زض استاًساضز، ایٌىِ چاطا وااضتطز ضایَُ هماطض زض اساتاًساضز     

ٍ ؛تىاض گطفتِ ضسُ  ساظز ٍ ضیَُ حساتساضی وٌٌسُ هی گوطاُ

 . هَضز گعاضش  ّای اظ زٍضُ  یه ّط زض غَضتْای هالی الالمتط   اًحطاف  احط هالی . ت

وِ تا اّساف  تاضسوٌٌسُ  ًازض هوىي اس، ضوای، العاهات یه استاًساضز آًمسض گوطاُ هَاضز زض . 18

، اها چاضچَب لاًًَی هطتَط اًحطاف اظ العاهات هعتَض ضا هوٌَ  پیسا وٌسهالی هغایطت  غَضتْای

اظ  ًاضی گیوٌٌس گوطاُاهىاى، جَاًة  حس تاگعاضضرط تایس  سچٌیي هَاضزی ٍاح وطزُ تاضس. زض

عطیك افطاّای ظیط واّص زّس: ضوای، استاًساضز ضا اظ

 گیطی هسیطی،؛ ٍ وٌَاى استاًساضز هَضز تحج، هاّی، العام ٍ زلیل ًتیجِ . الف

یاه اظ الاالم    ّاط  واسم ضوایا، العاهاات هعتاَض زض ذػاَظ      غَضت زضی وِ تعسیالت . ب

.یاف، ضطٍضت هی گعاضش هَضزّای  یه اظ زٍضُ الی تطای ّطه غَضتْای
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،  ثخنؾ ػونَهی   اػنتبًذاسد حؼنبثذاسی    ینه   اص الضاهنبت   فاًحشا  ضشٍست  اسصیبثی  ثشای . 19

گیشد: هذًظش لشاس هی صیش  هالحظبت

یب   هضثَس ًبهشثَط  هَسد ًظش، ّذف  خبف  همشس ٍ ایٌىِ  شا دس ؿشایظ  اص الضام  ّذف الف.

 . اػت  ًیبفتٌی  تدػ

هَسد ًظش   وِ الضام  گضاسؿگش  ػبیش ٍاحذّبی  ثب ؿشایظ  گضاسؿگش ٍاحذ  ؿشایظ  تفبٍت . ة

وٌٌذ. هی  سا سػبیت

تعُذیمبىبی

تْیِ وٌس.  تعْسی  ذَز ضا تطهثٌای  هالی  تایس غَضتْای  گعاضضرط ٍاحس . 20

ِ  ٍ  ٍلَع  صهبى دس هبلیی ٍ ػبیش سٍیذادّب  ، هؼبهالت تؼْذی  دس هجٌبی . 21   دس صهنبى  كنشفب   ًن

ؿَد ٍ دس  هی  ثجت  حؼبثذاسی  ٍ دس اػٌبد ٍ هذاسن  ٍخِ ًمذ ؿٌبػبیی  یب پشداخت  دسیبفت

یبثذ. هی  اًؼىبع  هشثَط  ّبی دٍسُ  هبلی  كَستْبی

ريیٍدروحًٌارائٍثببت

زٍضُ تِ زٍضُ تعس ًثایس تغییاط وٌاس هراط      اظ یه  هالی  زض غَضتْای  الالم  تٌسی ًحَُ اضائِ ٍ عثمِ . 22

وِ:  هَاضزی زض

  یا تجسیس ًظط زض ًحَُ اضائاِ غاَضتْای    گعاضضرط ٍاحس  وولیات  ووسُ زض هاّی،  تغییطی . الف

یا سایط ضٍیسازّا هٌجاط    تاضس وِ تغییط هعتَض تِ اضائِ هٌاسثتط هعاهالت  اظ ایي  حاوی  هالی

 یا ؛ضَز

ضَز.  العاهی  ترص ووَهی استاًساضز حساتساضی  یه  ُ اضائِ، تِ هَجةزض ًحَ  تغییطی .  ب

يتجمیعاَمیت

تایس تاا    اّوی،  ون  اضائِ ضَز. هثالغ  هالی  ساگاًِ زض غَضتْایعَض ج تایس تِ  اّوی، تا  الالم  توام . 23

. آًْا ًیس،تِ اضائِ جساگاًِ   ضَز ٍ ًیاظی  یا واضوطز هطاتِ جوع  هاّی،  زاضای  هثالغ

آًْنب دس    وِ ثب تدویغ  اػت ٍ سٍیذاد ِ هؼبهل  تؼذاد صیبدی  پشداصؽ  حبكل  هبلی  كَستْبی . 24

ٍ   تلخیق  . اسائِ اعالػبتؿَد ثٌذی هی عجمِیب وبسوشد،   هبّیت  اػبع ثش  هختلف  گشٍّْبی
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ینب    اػبػنی   لیهنب   دس كنَستْبی   هٌنذسج   اكلی  دٌّذُ الالم  وِ تـىیل  ای ؿذُ  ثٌذی عجمِ

  .  ٌبًچِ یه اػت  ثٌذی ٍ عجمِ  هشحلِ اص فشایٌذ تدویغ  ، آخشیي اػت  تَضیحی  یبدداؿتْبی

  ینب دس یبدداؿنتْبی    اػبػنی   هنبلی   دس كنَستْبی  ،ًجبؿنذ   اّوینت  ثب  تٌْبیی ثِ  اكلی  للن

ِ   اػنت   هوىني   للن  یه  ؿَد. اّویت هی  دیگش خوغ  اكلی  ، ثب الالم تَضیحی   ای ًنذاصُ ا ثن

  خذاگبًِ آى  تَخیِ وٌذ، اهب افـبی  اػبػی  هبلی  سا دس كَستْبی  ًجبؿذ وِ اسائِ خذاگبًِ آى

 ضشٍسی ثبؿذ.  تَضیحی  دس یبدداؿتْبی

ثنِ  هٌدش حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی  دس اػتبًذاسدّبی  هٌذسج  افـبی  الضاهبت   ٌبًچِ اخشای . 25

. ًیؼت  آى  ثِ سػبیت  اّویت ؿَد، ًیبصی ثی  اعالػبتاسائِ 

رـتُبت

اساتاًساضز    ّن تْاتط ضَز هرط ایٌىِ تْاتط آًْا عثك ًثایس تا ّا ، زضآهسّا ٍ ّعیٌِتسّیْا ،زاضاییْا . 26

حساتساضی ترص ووَهی زیرطی العاهی یا هجاظ ضسُ تاضس.

. تْنبتش   ػنت ا  ، ضنشٍسی  اّویت ثب  ّبی خذاگبًِ داساییْب، ثذّیْب، دسآهذّب ٍ ّضیٌِ  گضاسؽ . 27

  تنَاى   ونبّؾ   هَخت  تغییشات دس ٍضؼیت هبلی  یب كَست ٍضؼیت هبلی كَست دس  الالم

  تَػنظ   گضاسؿنگش  ٍاحنذ   آتنی   ًمنذی   خشیبًْنبی   ؿنذُ ٍ اسصینبثی    اًدبم  هؼبهالت  دسن

هؼبهلِ یب سٍینذاد    وٌٌذُ هحتَای وِ تْبتش، هٌؼىغ  هَاسدی ؿَد هگش دس هی  وٌٌذگبى اػتفبدُ

 ، وبٌّنذُ هشثنَط    اص وؼنش النالم    داساییْب پنغ   داساییْب یؼٌی  خبلق  ثبؿذ. گضاسؽ  هشثَط

ٍ   الَكنَل  هـىَن  هَاد ٍ وبال، رخیشُ هغبلجبت  هَخَدیْبی  اسصؽ  رخیشُ وبّؾ  لجیل اص

 . ؿَد هـَْد، تْبتش هحؼَة ًوی  ثبثت  اًجبؿتِ داساییْبی  اػتْالن

ایمقبیسٍاطالعبت

ِ   تایس زض تطگیطًسُ الاالم   هالی  غَضتْای . 28 واِ  هاَاضزی  تاضاس تاِ جاع زض     زٍضُ لثال   ای همایسا

واطزُ تاضاس.     ضا هجااظ یاا العاهای     زیراطی   ًحَُ ووال   ترص ووَهی استاًساضز حساتساضی  یه

  زٍضُ جااضی   هاالی   غَضتْای  زضن  تایس افطا ضَز وِ جْ،  تا جایی  تططیحی  ای همایسِ  اعالوات

 گطزز.   میتل  هطتَط

  ثِ دٍسُ هنبلی   ( لجل دٍسُ)ّبی  هبلی  اسائِ ؿذُ دس كَستْبی  تـشیحی  ، اعالػبت دسهَاسدی . 29

  دس تنبسیخ   ونِ ًتیدنِ آى    حمَلی  دػَای  یه  ًوًَِ، خضئیبت  . ثشای اػت  ًیض هشثَط  خبسی
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  خنبسی  ، دس دٍسُ ًـنذُ اػنت    ٍ فلل  حل  ًجَدُ ٍ تبوٌَى  هـخق لجل گضاسؿگشی دٍسُ

ٍ  لجنل  گضاسؿنگشی دٍسُ   هَخَد دس تبسیخ  ثِ اثْبهبت  هشثَط  ؿَد. اسائِ اعالػبت افـب هی

  كَستْبی  وٌٌذگبى اػتفبدُ  آًْب، ثشای  اثْبم  سفغ  خْت  دٍسُ خبسی  ؿذُ عی  اًدبم  الذاهبت

 . هفیذ اػت  هبلی

  هٌظَض اعویٌااى  ، تِوٌس تغییط هی  هالی  یزض غَضتْا  الالم  تٌسی وِ ًحَُ اضائِ یا عثمِ  زضهَاضزی . 30

ضَز هراط ایٌىاِ     تٌسی تایس تجسیس عثمِ  ای همایسِ  ، هثالغ هالی  غَضتْای  همایسِ الالم  ،اظ لاتلی

. ّطگااُ  تایس افطاا ضاَز    تٌسی تجسیس عثمِ  ٍ زلیل  ، هثلغ هاّی،  ًثاضس. ّوچٌیي  اهط هوىي  ایي

تجسیاس    واسم   تایاس زلیال    گعاضضارط  ضاس، ٍاحاس  ًثا  وولای   ای همایسِ  هثالغ  تٌسی تجسیس عثمِ

 ضس، افطا وٌس. ایجاز هی  تٌسی تجسیس عثمِ  غَضت ضا وِ زض  تغییطاتی  ٍ هاّی،  تٌسی عثمِ

ِ   اعالػبت  ثٌذی تدذیذ عجمِ  اػت  هوىي  ؿشایظ  دس ثشخی . 31   ًجبؿنذ. ثنشای    ػولنی   ای همبیؼن

بؿذ ونِ تدذینذ   ؿذُ ث  گشدآٍسی  ای گًَِ ثِ  ( لجلی ٍسُ)ّبیّب دس د دادُ  اػت  ًوًَِ هوىي

ؿَد.  افـب هی  هشثَط  تغییشات  ، هبّیت ؿشایغی   ٌیي پزیش ًجبؿذ. دس اهىبى  ثٌذی عجمِ

سبختبريمحتًا

مقذمٍ

ٍ   هنبلی   اػتبًذاسد، اعالػنبت حؼنت هنَسد دس كنَستْبی      ایي  اػبع ثش . 32 ینب دس    اػبػنی 

ِ    ایني   پیَػنت  ؿنَد. دس  افـب هی  حیتَضی  یبدداؿتْبی   پیـنٌْبدی   ّنبی  اػنتبًذاسد ًوًَن

تغیینشات دس اسصؽ   كنَست تغییشات دس ٍضؼیت هنبلی ٍ    كَستٍضؼیت هبلی،  كَست

ِ   . ّوچٌیي گضاسؿگش اسائِ ؿذُ اػت ٍاحذ  یه  خبلق   اسائنِ كنَست    خْنت   ّنبیی  ًوًَن

اػنتبًذاسدّبی ثؼنذی اسائنِ دس  ثَدخنِ ٍ ػولىنشد  همبیؼنِ    ٍ كَست ًمذ ٍخَُ  خشیبى

 گشدد. هی

ثنِ ونبس سفتنِ ونِ دسثشگیشًنذُ اسائنِ دس         آى  ٍػنیغ   اػتبًذاسد ٍاطُ افـب ثِ هؼٌبی  دس ایي . 33

همنشس دس ػنبیش     . هنَاسد افـنبی   اػت  تَضیحی  یب دس یبدداؿتْبی  اػبػی  هبلی  كَستْبی

گیشد. هی  اػتبًذاسدّب كَست  آى  الضاهبت  اػبع ثش  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی
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مبلیصًرتُبیتطخیص

یاتاس   هجوَواِ اًتطااض های     زض یه  وِ ّوطاُ آى  اظ سایط اعالواتی  ٍضَح تایس تِ  هالی  غَضتْای . 34

ٍ هتوایع تاضس.  تطریع  لاتل

 داسدونبسثشد    هبلی  هَسد كَستْبی تٌْب دس  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  الضاهبت . 35

  اص ایني   یب گضاسؿنْبیی   ػبالًِ یب ػبیش هذاسن  وِ دس گضاسؽ  ػبیش اعالػبتی  ٍ دسخلَف

  وٌٌنذگبى  داسد ونِ اػنتفبدُ    اّویت  هَضَع  ، ایي ؿَد، وبسثشد ًذاسد. ثٌبثشایي اسائِ هی  لجیل

ص ؿنَد سا ا  تْینِ هنی    ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  وِ ثشهجٌبی  ثتَاًٌذ اعالػبتی

تویض دٌّذ.  ػبیش اعالػبت

ِ    هطرع  ٍضَح تایس تِ  هالی  غَضتْای  اظ اجعای  یه ّط . 36 تایاس   ظیاط   واالٍُ، اعالواات   ضاَز. تا

اضائِ ضسُ، تىاطاض    اعالوات  غحیح  زضن  تطای  لعٍم  زازُ ضَز ٍ زض غَضت  تاضظ ًطاى  ای گًَِ تِ

:ضَز

 ؛گعاضضرط ٍاحس  ًام . الف

؛ اس،  گعاضضرط  تِ گطٍُ ٍاحسّای  هتعلكیا   گعاضضرط ٍاحس  تِ یه  هتعلك  هالی  ایٌىِ غَضتْای . ب

 هالی؛ اجعای غَضتْای تٌاسة تِ  ،گعاضش هَضز یا زٍضُ هالی گعاضضرطی  تاضید .  ج

 ٍ  ؛ گعاضضرطی  ٍاحس پَس . ت

 . هالی  غَضتْای  تىاض ضفتِ زض اضائِ اضلام  زل،  سغح . ث

  لبثلینت   سینبل   ینب هیلینَى    ّضاس سیبل  حؼت ثشٍاحذ پَلی   د، اسائِ اعالػبتهَاس  دس اغلت . 37

  دلت  وِ ػغح  اػت  لجَل  لبثل  اهش تب آًدبیی  دّذ. ایي هی  سا افضایؾ  هبلی  كَستْبی  دسن

ًگشدد.  هشثَط  اعالػبت  افـب ؿَد ٍ هٌدش ثِ حزف  اسائِ اعالػبت

ديرٌگسارضگری

ِ   تایاس حاسالل    یهاال   غَضتْای . 38   واِ تااضید    اساتخٌایی   عاَض سااهًِ اضائاِ ضاَز. زض ضاطایظ      تا

 ووتط یا تیطاتط   ای زٍضُ  تطای  هالی  وٌس ٍ غَضتْای تغییط هی  گعاضضرط ٍاحس هالی ٍضعی، غَضت

،  هالی  غَضتْای  پَضص  تح،  تایس والٍُ تط زٍضُ ظهاًی  گعاضضرط ضَز، ٍاحس اضائِ هی  ساس اظ یه

 :ضا افطا وٌس ظیط هَاضز

ٍ ؛ساس اظ یه یا تیطتط ووتطزٍضُ   تىاض گطفتي  زلیل .  الف
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 غاَضت ،  هاالی  تغییاطات زض ٍضاعی،    غَضت تِ  هطتَط  ای همایسِ  وِ هثالغ  ٍالعی،  ایي .  ب

. همایسِ ًیس،  ، لاتل هطتَط  تَضیحی  تغییطات زض اضظش ذالع ٍ یاززاضتْای

ٍاحذ گضاسؿگش هلضم ثِ تغییش تبسیخ گضاسؿگشی خَد  یه اػت ىيهودس ؿشایظ اػتثٌبیی،  . 39

ِ    لجیل تغجیك ّش دالیلی اص ثِ ثٌنذی، ثبؿنذ.     ِ ثیـتش  شخِ گضاسؿگشی ثنب  شخنِ ثَدخن

خبسی  دٍسُ ثِ هشثَطپزیشی هجبلغ  وٌٌذگبى اص ػذم همبیؼِ وشدى اػتفبدُ حبلت، آگبُ ایي دس

ثبؿذ. گشی، حبئض اّویت هیٍ دٍسُ گزؿتِ ٍ دلیل تغییش دس تبسیخ گضاسؿ

بًدنعمًق بٍ

بس اختین  دس ٍضؼیت هبلی كَست  ثؼذ اص تبسیخ  هؼمَلی  هذت  ظشف  هبلی   ٌبًچِ كَستْبی . 41

  ثبینذ كنَستْبی    گضاسؿگش یبثذ. ٍاحذ هی  وبّؾ  آى  ػَدهٌذیلشاس ًگیشد،   وٌٌذگبى اػتفبدُ

  هٌتـنش وٌنذ. ػنَاهلی     هشثَط  ٍ همشسات  همشس دس لَاًیي  هْلت  خَد سا حذاوثش ظشف  هبلی

  هَلغ ثِ  اص گضاسؿگشی  خَدداسی  ثشای  وبفی  ، دلیل گضاسؿگش ٍاحذ  ػولیبت  ًظیش پیچیذگی

ؿَد. ًوی  حؼَةه

يضعیتمبلی صًرت

تمبیسبیهجبریيغیرجبری

ضا عثك تٌاسّای   گعاضضرط تایس زاضاییْای جاضی ٍ غیطجاضی، ٍ تسّیْای جاضی ٍ غیطجاضی ٍاحس ّط . 41

ِ    ٍضاعی، هاالی   غاَضت عثمات جساگاًِ زض هتي  غَضت تِ 52تا  47 اساتخٌای   اضائاِ وٌاس، تا

وِ ایي استخٌا  تط تاضس. ظهاًی وِ اضائِ اعالوات تطهثٌای ًمسضًَسگی، لاتل اتىاتط ٍ هطتَط ظهاًی

هػساق زاضز، ولیِ زاضاییْا ٍ تسّیْا تایس تِ تطتیة ًمسضًَسگی اضائِ ضًَس.

سطفػل زاضاییْا ٍ تسّیْا زضتطزاضًسُ الالهی اس، یه اظ ضٍضْای اضائِ،  پصیطش ّط غَضت زض . 42

اظ زٍاظزُ تاضید گعاضضرطی ٍ )ب( تیطتط اظ پسزٍاظزُ هاُ یا ووتط  عی ضٍز )الف( وِ اًتظاض هی

واِ الالهیٍجَز ٍاحس گعاضضرط تایس  ایي تاضید گعاضضرطی تاظیاف، یا تسَیِ ضَز. تا اظ پسهاُ 

تاضید گعاضضرطی تاظیاف، یا تسَیِ ضَز، ضا افطا وٌس. اظ پساظ زٍاظزُ هاُ  ضٍز تیص اًتظاض هی

تـنخیق ثبؿنذ،    ٍاحذ گضاسؿنگش ثنِ سٍؿنٌی لبثنل     دس هَالؼی وِ  شخِ ػولیبتی یه . 43

ٍضنؼیت هنبلی    ثٌذی خذاگبًِ داساییْب ٍ ثذّیْبی خبسی ٍ غیشخبسی دس هتي كَست عجمِ
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عشیك توبیض ثنیي خنبلق داساییْنبیی ونِ دس      وٌذ. ایي اهش اص اسائِ هیاعالػبت ػَدهٌذی 

گیشد ٍ خبلق داساییْبیی وِ دس ػولینبت ثلٌذهنذت    لشاس هی اػتفبدُ هَسدػولیبت هؼتوش 

ثٌذی هزوَس داساییْنبیی   ایي، عجمِ ثش ػالٍُگیشد.  سٍد، كَست هی ٍاحذ گضاسؿگش ثىبس هی

سی تحمك یبثٌنذ ٍ ثنذّیْبیی ونِ دس ّونیي دٍسُ سٍد دس  شخِ ػولیبتی خب وِ اًتظبس هی

 وٌذ. ػشسػیذ ؿًَذ، سا ًیض اسائِ هی

ْنب اعنالق   ِ صهبى كشف ؿذُ ثشای تجذیل ٍسٍدیْب ینب هٌنبثغ ثنِ خشٍخی   ػولیبتی ث  شخِ . 44

دٌّذ تب آًْب ثتَاًٌذ  ؿَد. ثشای هثبل، دٍلتْب هٌبثغ سا ثِ ٍاحذّبی ثخؾ ػوَهی اًتمبل هی هی

ّب تجذیل وٌٌذ تنب ًتنبیح التلنبدی، ػیبػنی ٍ      وبالّب ٍ خذهبت یب خشٍخیآى هٌبثغ سا ثِ 

ٍاحنذ   ػولیبتی هؼونَل ینه   دٍلت تحمك یبثذ. دس هَالؼی وِ  شخِ ًظش هَسداختوبػی 

هبُ ثبؿذ. تـخیق ًیؼت، فشم ثش ایي اػت وِ عَل آى دٍاصدُ سٍؿٌی لبثل گضاسؿگش ثِ

ِ ٍ اػتجبسی یهبل هؤػؼبتثشخی ٍاحذّب اص لجیل  هَسد دس . 45 ثٌنذی داساییْنب ٍ ثنذّیْب     ، عجمن

تش اص اسائِ آًْنب   وٌٌذُ اعالػبتی اػت وِ لبثل اتىبتش ٍ هشثَط ؿًَذگی، اسائِ تشتیت ًمذ ثِ

ِ     حؼت ثش ِ     خبسی ٍ غیشخنبسی اػنت؛ صینشا  شخن سٍؿنٌی   ػولینبتی ایني ٍاحنذّب ثن

تـخیق ًیؼت. لبثل

لجیل هبلی، خذهبتی ٍ...( داؿتِ ثبؿنذ،   ػولیبت هتٌَػی )اص گضاسؿگش ٍاحذ وِ كَستی دس . 46

تشتیت ًمذؿنًَذگی، اّوینت    یب ثِ خبسی ٍ غیشخبسی ثِ ثٌذی داساییْب ٍ ثذّیْب عجمِثشای 

گیشد. ػولیبت سا دسًظش هی

داراییُبیجبری

اظ هعیاضّاای ظیاط ضا احاطاظ     ضَز وِ یىی تٌسی هی زاضایی جاضی عثمِ وٌَاى تِیه زاضایی ظهاًی  . 47

وٌس:

تثاسیل ضاَز یاا تاطای      ًماس  ٍجِوولیاتی هعوَس ٍاحس گعاضضرط تِ  اًتظاض ضٍز زض چطذِ . الف

فطٍش یا هػطف زض ایي چطذِ ًرْساضی ضَز؛

زاز ٍ ستس ًرْساضی ضَز؛ هٌظَض تِاساساً  . ب
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 فاطٍش  تِیا  تثسیل ضَز ًمس ٍجِتاضید گعاضضرطی تِ  اظ پساًتظاض ضٍز عی زٍاظزُ هاُ  . ج

 ؛ یایا تِ هػطف تطسس

ُ  اظ استفازٍُجِ ًمسی وِ  . ت تااضید گعاضضارطی،    اظ پاس هااُ   آى، حسالل تِ هاست زٍاظز

 هحسٍز ًطسُ تاضس.

ضًَس. تٌسی  زاضاییْای غیطجاضی عثمِ وٌَاى تِزاضاییْایی وِ فالس هعیاضّای تاه ّستٌس تایس 

َد، ًبهـَْد ٍ هبلی ثب دس ایي اػتبًذاسد ٍاطُ داساییْبی غیشخبسی دسثشداسًذُ داساییْبی هـْ . 48

وٌنذ   ػٌنبٍیي خنبیگضیي سا هٌنغ ًونی     اص اػنتفبدُ هبّیت ثلٌذهذت اػت. اػتبًذاسد هضثَس 

ثش ایٌىِ هؼٌی آى ٍاضح ثبؿذ. هـشٍط

بذَیُبیجبری

اظ هعیاضّای ظیط ضا احطاظ وٌس: ضَز وِ یىی تٌسی هی تسّی جاضی عثمِ وٌَاى تِیه تسّی ظهاًی  . 49

وولیاتی هعوَس ٍاحس گعاضضرط تسَیِ ضَز؛ چطذِ اًتظاض ضٍز زض . الف

 تاضید گعاضضرطی تسَیِ ضَز؛ یا  اظ پسهاُ   عی زٍاظزُ . ب

حك تی لیس ٍ ضطعی تطای تِ تعَیك اًساذتي تساَیِ تاسّی عای حاسالل      گعاضضرط ٍاحس . ج

تاضید گعاضضرطی ًساضتِ تاضس. اظ پس هاُ  زٍاظزُ

ضًَس. تٌسی  تسّیْای غیطجاضی عثمِ وٌَاى تِس تایس تسّیْایی وِ فالس هعیاضّای تاه ّستٌ

یبفتنِ  ّبی ػولینبتی تحمنك   ٍ ػبیش ّضیٌِ وبسوٌبى هغبلجبتثشخی اص ثذّیْبی خبسی هبًٌذ  . 51

ػولیبتی هؼوَل ٍاحذ  دس  شخِ اػتفبدُ هَسد، ثخـی اص ػشهبیِ دس گشدؽ پشداخت ًـذُ

اص  ؿَد حتی اگنش ثنیؾ   ثٌذی هی ثذّی خبسی عجمِ ػٌَاى ثِگضاسؿگش ّؼتٌذ.  ٌیي الالهی 

ِ   اص پغ هبُ  دٍاصدُ ثٌنذی داساییْنب ٍ ثنذّیْبی     تبسیخ گضاسؿگشی تؼَیِ ؿَد. ثنشای عجمن

ؿَد. ػولیبتی هؼوَل یىؼبى اػتفبدُ هی گضاسؿگش اص یه  شخِ ٍاحذ

 اص پغ هبُ  دٍاصدُؿَد، اهب عی  ػولیبتی هؼوَل تؼَیِ ًوی ػبیش ثذّیْبی خبسی دس  شخِ . 51

تَاى ثِ حلنِ   ایي ثذّیْب هی خولِ اص .سػذ تبسیخ گضاسؿگشی، ػشسػیذ تؼَیِ آًْب فشا هی

خبسی ثنذّیْبی ثلٌذهنذت اؿنبسُ ونشد. ثنذّیْبیی ونِ ثخـنی اص ػنشهبیِ دس گنشدؽ
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 اص پنغ  هنبُ   دٍاصدًُیؼتٌذ ٍ عی  گضاسؿگش ٍاحذدس  شخِ ػولیبتی هؼوَل  اػتفبدُ هَسد

 گشدًذ. ؿًَذ، ثذّی خبسی هحؼَة ًوی ًوی تبسیخ گضاسؿگشی ػشسػیذ

وٌنذ ونِ  ثٌنذی هنی   ثذّی خبسی عجمِ ػٌَاى ثِثذّیْبی خَد سا ٌّگبهی  گضاسؿگش ٍاحذ . 52

تبسیخ گضاسؿگشی ثبؿذ حتی اگش: اص پغ هبُ  دٍاصدُػشسػیذ تؼَیِ آًْب 

 هبُ ثبؿذ؛ ٍ  تش اص دٍاصدُ ای عَالًی ؿشایظ اٍلیِ ثشای دٍسُ الف.

اص  ثٌذی هدذد پشداختْب ثشهجٌنبی ثلٌذهنذت، پنغ    تأهیي هبلی هدذد یب صهبى لشاسداد . ة

هبلی تىویل ؿذُ ثبؿذ. اص اًتـبس كَستْبی گضاسؿگشی ٍ لجل تبسیخ

ضًدارائٍمیيضعیتمبلی صًرت دراطالعبتیکٍ

تایس حسالل حاٍی الالم اغلی ظیط تاضس: ٍضعی، هالی غَضت . 53

 ؛هَجَزی ًمس . الف

 گصاضیْا؛ِ سطهای . ب

 ؛ زضیافتٌیْا . ج

 ؛هَجَزیْا . ت

 ؛پطزاذتْا پیص . ث

 ؛ زاضاییْای ًاهطَْز  . د

؛زاضاییْای حات، هطَْز  . چ

 ْایپطزاذتٌ . ح

 ؛تسْیالت هالی  . خ

 ؛پیص زضیافتْا . ز

 شذایط؛ ٍ . ش

 اضظش ذالع. . ض

ترص   حساتساضی  استاًساضزّایسایط   تِ هَجة  اس،  ، هوىيلثلزض تٌس   والٍُ تط هَاضز هٌسضد . 54

  ٍضعی، زضن تْتط تاضس یا تطای  العاهی هالی ٍضعی، غَضت زض  زیرطی  اغلی  ، اضائِ الالمووَهی

تاضس. هٌاسة  گعاضضرط ٍاحس  هالی
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ِ  ، یب خینش  خذاگبًِ اسائِ ؿَد كَست ثِایٌىِ آیب الالم اضبفی  هَسد دسلضبٍت  . 55 ثنِ ًتیدن

 داسد: ثؼتگیاسصیبثی هَاسد صیش 

 هبّیت ٍ ًمذؿًَذگی داساییْب؛هجلغ،  الف.

 گضاسؿگش؛ ٍ وبسوشد داساییْب دس ٍاحذ . ة

ثٌذی پشداخت ثذّیْب. هجلغ، هبّیت ٍ صهبى . ح

گشٍُ اص   آى  تٌْب فْشػت 53وٌذ. ثٌذ  ًوی  سا تؼییي  اسائِ الالم  یب ؿىل  اػتبًذاسد تشتیت  ایي . 56

یىذیگش هتفبٍتٌنذ   ثب  ای اًذاصُ یب وبسوشد ثِ  هبّیت  ِ ثِ لحبػذ ودّ سا اسائِ هی  اكلی  مالال

  اكلی  الالم صیشدس هَاسد  یبثذ. هی  ٍضؼیت هبلی ضشٍست كَست وِ اسائِ خذاگبًِ آًْب دس

 :ؿَد هی  ؿذُ تؼذیل یبد

ٍضنؼیت  كنَست  دس اس  للن  اسائِ خذاگبًِ یه  دیگشی  ّشگبُ اػتبًذاسد حؼبثذاسی . الف

ثبؿنذ ونِ     ای گًَِ ثِ  للن  یب وبسوشد یه  ، هبّیت وِ هجلغ  وٌذ، یب صهبًی  یالضاه هبلی

  للنن   وٌذ، آى  ووه  گضاسؿگش ٍاحذ  هبلی  ٍضؼیت  ثِ اسائِ هغلَة  بًِ آىاسائِ خذاگ

ٍ ؛ؿَد اضبفِ هی  اكلی  ثِ الالم

ٍ   گضاسؿنگش  ٍاحنذ ػولینبت    ثب تَخِ ثِ هبّیت  تَاًذ هی  الالم  دسج  یب تشتیت  ؿشح . ة

  گضاسؿنگش  ٍاحنذ   هنبلی   ٍضؼیت  دسن  خْت  الصم  اعالػبت  ٍسدىآ  هٌظَس فشاّن ثِ

 هتفبٍت ثبؿذ.

گیشی هتفبٍت ثشای عجمبت هختلف داساییْب ثیبًگش ایي اػت وِ هبّیت  ثىبسگیشی هجبًی اًذاصُ . 57

ائِ ؿًَذ.سٍ، ثبیذ تحت ػشفللْبی خذاگبًِ اس ایي یب وبسوشد آًْب هتفبٍت اػت ٍ اص

ضًدافطبمیتًضیحییبیبدداضتُبیيضعیتمبلی صًرت درکٍاطالعبتی

  گعاضضارط  ٍاحاس   تاا وولیاات    ضا واِ هتٌاساة    اغالی   الاالم   فطوی  تایس عثمات  گعاضضرط ٍاحس . 58

افطا وٌس.  تَضیحی  یا زض یاززاضتْای ٍضعی، هالی غَضت زض،  ضسُ اس،  تٌسی عثمِ

ٍ وبسوشد   ، اًذاصُ، هبّیت حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  یبد ؿذُ ثِ الضاهبت  فشػی  مبتعج  یيتؼی . 59

ِ   ثِ هجٌبی  ًؼجت  داسد. دس اتخبر تلوین  هَسد ًظش ثؼتگی  الالم   ػَاهنل  ،فشػنی   ثٌنذی  عجمن
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  ثنب النالم    لنل ّش  خلَف گیشد. هَاسد افـب دس ًیض هَسد اػتفبدُ لشاس هی 55دس ثٌذ   هٌذسج

 :هثبل  ، ثشای اػت  هتفبٍتدیگش 

اص اسائِ خنذهبت، هغبلجنبت اص اؿنخبف     تَاًذ ثِ هغبلجبت حبكل هی ْبدسیبفتٌی .  الف

ثٌذی ؿَد. ٍاثؼتِ، ٍ... عجمِ

ثنِ  هَجَزیْاثب ػٌَاى  6حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی ؿوبسُ اػتبًذاسد   عجك ّب هَخَدی .  ة

ػنبختِ ؿنذُ،     ، ونبالی  ػنبخت   ىدس خشیب  هَاد اٍلیِ، وبالی  لجیل اص  فشػی  عجمبت

  ساُ ٍ ػبیش هَخَدیْب تفىینه  دس  ، هَاد ٍ وبالی فشٍؽ  ؿذُ ثشای  خشیذاسی  وبالی

 ؿَد. هی
حؼبثذاسی ثخؾ ػونَهی  دس اػتبًذاسد   هٌذسج  عجمبت  هـَْد ثشحؼت  ثبثت  داساییْبی .ح

ؿَد. هی  ثٌذی عجمِ زاضاییْای حات، هطَْزثب ػٌَاى  5ؿوبسُ 

سا   ٍ ػبیش النالم   وبسوٌبى  ثب هضایبی  ؿَد وِ رخبیش هشتجظ هی  تفىیه  یًحَ یش ثِرخب . ت

 دّذ.  ِ ًـبىعَس خذاگبً ، ثِ گضاسؿگش ٍاحذ  ثب ػولیبت  هتٌبػت

ث. اسصؽ خبلق ثِ هبصاد )وؼشی( اًجبؿتِ، هنبصاد تدذینذاسصیبثی، ٍ تفنبٍت تؼنؼیش اسص     

ؿَد. تفىیه هی

تغییراتدريضعیتمبلیصًرت

مبزاد)کسری(ديرٌ

 هٌظَضآى زٍضُ  هاظاز )وسطی(ضسُ زض یه زٍضُ تایس زض  ّای ضٌاسایی ولیِ زضآهسّا ٍ ّعیٌِ . 60

ضَز، هرط ایٌىِ العام زیرطی تَسظ یه استاًساضز حساتساضی ترص ووَهی همطض ضسُ تاضس.

آى دٍسُ  )وؼنشی( هبصاد  دسؿذُ دس یه دٍسُ  ّبی ؿٌبػبیی هؼوَال  ولیِ دسآهذّب ٍ ّضیٌِ . 61

اص تغیینش دس ثشآٍسدّنبی حؼنبثذاسی ًینض      ؿَد. ایي هَضَع ؿبهل آثنبس ًبؿنی   هیهٌظَس 

خنبسی   دٍسُ هنبصاد )وؼنشی(   دسٍخَد، دس ؿشایغی خبف ثشخی النالم   ایي ثبؿذ. ثب هی

ِ   ؿَد. اكالح اؿنتجبّبت ٍ آثنبس ًبؿنی    گٌدبًذُ ًوی ّنبی حؼنبثذاسی    اص تغیینش دس سٍین

اػت. الالم یلّبیی اص ایي لج ًوًَِ
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اهب  ذؿهٌغجك ثباػت الالهی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ وِ ثب تؼشیف دسآهذ ٍ ّضیٌِ  ّوچٌیي هوىي . 62

اسصیبثی ٍ  تَاى ثِ هبصاد تدذیذ خولِ ایي الالم هی ًـَد. اص هٌظَسدٍسُ  هبصاد )وؼشی( دس 

 ؿَد. تغییشات دس اسصؽ خبلق هٌؼىغ هی كَست اؿبسُ وشد وِ دس اسصتؼؼیش  تفبٍت
ضًدمبلیارائٍمیتغییراتدريضعیتصًرت دراطالعبتیکٍ

هالی تایس حسالل حاٍی الالم اغلی ظیط تاضس: تغییطات زض ٍضعی،غَضت  . 63

 هٌاتع ووَهی؛ هحلزضیافتی اظ  . الف

 ؛ّای اذتػاغی زضآهس . ب

 ووىْای تالوَؼ . ج

 ؛اًتماس اظ/تِ سایط ٍاحسّا  ت. 

 سایط زضآهسّا؛ . ث

 ّا ؛ ِ ّعیٌ . د

 ٍ ؛ هاظاز )وسطی( . چ

 .ی ضٌاسایی ضسُ تِ ًوایٌسگی اظ زٍل،زضآهسّا .ح

سایط استاًساضزّای حساتساضی ترص وواَهی، اضائاِ    هَجة تِ اس، هوىيهَاضز تاه،  تط والٍُ

تغییاطات زض  هالی العاهی تاضس یا تطای اضائاِ   تغییطات زض ٍضعی، غَضت زضالالم اغلی زیرطی 

هغلَب ضطٍضت زاضتِ تاضس. ًحَ تِ اضضرطگع ٍاحسهالی  ٍضعی،

.  اػت لجلدس ثٌذ   هٌذسج  اكلی  دسثشگیشًذُ الالم  حذالل  هبلی تغییشات دس ٍضؼیت  كَست . 64

دس ػنبیش    هٌنذسج   الضاهنبت   ثیـنتش ینب دس سػبینت     ًیبص ثِ تـنشیح   دس كَست  حبل  ثب ایي

تغییشات   سا دس كَست  دیگشی  اكلی  الالم  تَاى هی  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی

هٌظنَس    ایني   وشد. ثنشای   اسائِ آًْب سا اكالح  ٍ تشتیت  الالم  اسائِ یب ؿشح  هبلی دس ٍضؼیت

ِ  تـىیل  هختلف  ٍ وبسوشد اخضای  ، هبّیت هبًٌذ اّویت  ػَاهلی ّنب   دٌّذُ دسآهذّب ٍ ّضیٌن

گیشد. هذًظش لشاس هی

ضًدمبلییبیبدداضتُبیتًضیحیافطبمیضعیتيتغییراتدرصًرت دراطالعبتیکٍ

تغییاطات  ، تایس زض هتي غَضت گعاضضرط ٍاحسهتٌاسة تا وولیات  ٍ ّعیٌِعثمات فطوی زضآهس  . 65

هالی یا زض یاززاضتْای تَضیحی افطا ضَز. زض ٍضعی،

ّعیٌِ تایس تطاسا  واضوطز زض یاززاضتْای تَضیحی افطا ضَز.  . 66
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رزشخبلصاتغییراتدرصًرت

تغییطات زض اضظش ذالع اضائِ وٌس: غَضتتایس اعالوات ظیط ضا زض  گعاضضرط ٍاحس . 67

 ؛زٍضُ هاظاز )وسطی( الف.

ِ هساتمین زض اضظش ذاالع    عَض تِّایی وِ ضٌاسایی آًْا  زضآهسّا ٍ ّعیٌِ . ب  هَجاة  تا

 العاهی ضسُ تاضس؛ ٍ ی حساتساضی ترص ووَهیسایط استاًساضزّا لاًَى یا

ِ   احطات ًاضای  . ج عثاك اساتاًساضز    ّاای حسااتساضی ٍ اغاالح اضاتثاّات     اظ تغییاط زض ضٍیا

 .10حساتساضی ترص ووَهی ضواضُ 

هاًسُتَضیحی،  تغییطات زض اضظش ذالع یا یاززاضتْای غَضتتایس زض  گعاضضرط ٍاحسّوچٌیي،  . 68

.تَضیحی افطا وٌس ضا ُ اتتسا ٍ پایاى زٍضُ ّط یه اظ الالم اضظش ذالع ٍ تغییطات آًْا عی زٍض

هنبصاد  ؿذُ دس ینه دٍسُ ثبینذ دس    ّبی ؿٌبػبیی عجك ایي اػتبًذاسد ولیِ دسآهذّب ٍ ّضیٌِ . 69

ؿَد، هگش ایٌىِ الضام دیگشی تَػظ ینه اػنتبًذاسد حؼنبثذاسی     هٌظَسآى دٍسُ  )وؼشی(

 هنبصاد ثخؾ ػوَهی همنشس ؿنذُ ثبؿنذ. عجنك ػنبیش اػنتبًذاسدّب، ثشخنی النالم )هثنل          

ِ هؼتمین ثبیذ  عَس ثِاسصیبثی ٍ ثشخی تفبٍتْبی تؼؼیش اسص(  ذتدذی تغیینشات دس   ػٌنَاى  ثن

ثِ اّویت ولیِ النالم دسآهنذ ٍ ّضیٌنِ دس اسصینبثی      تَخِ ثباسصؽ خبلق ؿٌبػبیی ؿَد. 

گضاسؿگشی، ایي اػنتبًذاسد اسائنِ  ثیي دٍ تبسیخ گضاسؿگش ٍاحذتغییشات دس ٍضؼیت هبلی 

 وٌذ. الضاهی هی ساتغییشات دس اسصؽ خبلق  كَست

يصًرتمقبیسٍبًدجٍيعملکردصًرتجریبنيجًٌوقذ

ٍ كَست همبیؼِ ثَدخِ ٍ ػولىشد  ًمذ ٍخَُاسائِ كَست خشیبى   ًحَُ ثِ هشثَطالضاهبت  . 71

ؿَد. هغشح هی هشثَطحؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی  ّبیٍ هَاسد افـبی هشثَط دس اػتبًذاسد

یبدداضتُبیتًضیحی

سبختبر

هَاضز ظیط افطا وٌس: ذػَظ زضاضتْای تَضیحی تایس اعالواتی ززیا . 71

ِ   هالی عثك استاًساضزّای حساتساضی تراص  تػطیح ایٌىِ غَضتْای الف. ضاسُ وواَهی تْیا

اس،؛
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 ّای حساتساضی تىاض گطفتِ ضسُ زض تْیِ آًْا؛ ضٍیِ ذالغِ اّن هالی ٍ هثٌای اضائِ غَضتْای .ب

ًساضزّای حساتساضی ترص وواَهی العاهای ضاسُ ٍ زض    تاهَاضزی وِ افطای آًْا عثك اس . ج

اضائِ ًطسُ اس،؛ ٍ اساسی هالی غَضتْای

هالی اساسی اضائِ ًطسُ اس،، لیىي افطای آًْا تطای اضائِ هَاضز زیرطی وِ زض غَضتْای . ت

 هغلَب ضطٍضت زاضز.

، هاالی  ٍضاعی،  تغَض زضًحَی هٌظن اضائِ ضَز. ّط للن هٌسضد  یاززاضتْای تَضیحی تایس تِ . 72

ٍ ، غاَضت تغییطات زض اضظش ذالع غَضتهالی،  تغییطات زض ٍضعی،غَضت  همایساِ تَزجاِ

 تایس تِ یاززاضتْای تَضیحی هطتَط وغف زازُ ضَز. ًمس ٍجٍَُ غَضت جطیاى  وولىطز،

  گضاسؿنگش   ٍاحنذّبی   هبلی  ثب كَستْبی  ٍ همبیؼِ آى  هبلی  كَستْبی  ثِ دسن  ووه  ثشای . 73

:ؿَد اسائِ هی صیش  تشتیت ػوَهب  ثِ  تَضیحی  یبدداؿتْبی ش،دیگ

ؿذُ تْیِ  ثخؾ ػوَهی حؼبثذاسی  اػتبًذاسدّبی  عجك  هبلی  ایٌىِ كَستْبی  تلشیح الف.

؛ اػت

 هبلی؛ هجٌبی اسائِ كَستْبی . ة

 اػتفبدُ؛ هَسد  حؼبثذاسی  ّبی سٍیِ خالكِ اّن .  ح

ِ   اػبػنی   هنبلی   اسائِ ؿذُ دس كنَستْبی   مدسثبسُ الال  تىویلی  اعالػبت .  ت   تشتینت  ثن

اسائِ ؿذُ دس آًْب؛ ٍ  اكلی  الالم  تشتیت ٍ ثِ  هبلی  كَستْبی

 : ػبیش هَاسد افـب، ؿبهل . ث

لشاسدادی ؿٌبػبیی ًـذُ؛ ٍ تؼْذاتٍ احتوبلی،   ثذّیْبی . 1

. غیشهبلی  اعالػبت . 2

حسببذاریَبیريیٍافطبی

افطا ضَز:  حساتساضی  ّای ضٍیِ اّن ذالغِ یاززاض،تایس زض  یطهَاضز ظ . 74

یاه اظ اساتاًساضزّای حسااتساضی تراص      گصاض تاطای ّاط   هیعاى تىاضگیطی ضطایظ زٍضُ .  الف

 ؛ ٍگعاضضرط ٍاحسووَهی تَسظ 

هالی. ّای حساتساضی هظم تطای زضن هٌاسة غَضتْای ولیِ ضٍیِ . ب
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وٌٌذگبى، آگنبّی اص   هبلی ثش تحلیل اػتفبدُ ٌبی تْیِ كَستْبیهج هالحظِ لبثلدلیل تأثیش  ثِ . 75

 ؿنذُ  توبم ثْبیهبلی )ثشای هثبل،  دس تْیِ كَستْبی اػتفبدُ هَسدگیشی  هجٌب یب هجبًی اًذاصُ

یب هجلغ خذهت  ثبصیبفتٌی، هجلغ هٌلفبًِ اسصؽ، فشٍؽتبسیخی، ثْبی خبسی، خبلق اسصؽ 

اص ینه هجٌنبی    هنبلی ثنیؾ   تْینِ كنَستْبی   دساّویت اػنت.  ٌبًچنِ    ( حبئضثبصیبفتٌی

اسصینبثی عجمنبت خبكنی اص داساییْنب(،      هثنبل تدذینذ   ػٌَاى ثِگیشی اػتفبدُ ؿَد ) اًذاصُ

یه اص عجمبت داسایی ٍ ثنذّی   گیشی ثىبس گشفتِ ؿذُ ثشای ّش هـخق وشدى هجٌبی اًذاصُ

ضشٍسی اػت.

 گننبّی اص آى تَػننظآ سٍیننِ حؼننبثذاسی، ثؼننتگی ثننِ اینني داسد وننِ آیننب افـننبی یننه . 76

هبلی  ٍضؼیتًحَُ اًؼىبع هؼبهالت ٍ ػبیش سٍیذادّب دس  ثْتش دسن ثشایوٌٌذگبى  اػتفبدُ

ٍینظُ   ّبی حؼبثذاسی خبف ثِ وٌذ یب خیش. افـبی سٍیِ ٍضؼیت هبلی ووه هی تغییش دس ٍ

ّبی هدنبص خنبیگضیي    ّب اص ثیي سٍیِ وٌٌذگبى ػَدهٌذ اػت وِ آى سٍیِ صهبًی ثشای اػتفبدُ

تخبة ؿذُ ثبؿذ.اً

وٌٌذگبى  اػتفبدُ اًتظبس هَسدّبی  ثِ هبّیت ػولیبت خَد، سٍیِ تَخِ ثبثبیذ  گضاسؿگش ٍاحذ . 77

سٍد ٍاحذّبی ثخنؾ ػونَهی سٍینِ     هبلی سا افـب وٌذ. ثشای هثبل، اًتظبس هی اص كَستْبی

سا افـنب  ی ا ؿٌبػبیی هبلیبت، ّذایب ٍ ػبیش اًَاع دسآهذّبی غیشهجبدلِ ثِ هشثَطحؼبثذاسی 

یب هؼبهالت  هالحظِ لبثلداسای ػولیبت خبسخی  گضاسؿگش ٍاحذ وٌٌذ. دس هَاسدی وِ یه

ؿٌبػنبیی   ثِ هشثَطّبی حؼبثذاسی  سٍد سٍیِ ػوذُ ثِ ٍاحذ پَل خبسخی اػت، اًتظبس هی

اص تؼؼیش اسص سا افـب وٌذ. ػَد ٍ صیبًْبی ًبؿی

اّوینت   حنبئض  گضاسؿنگش  ٍاحنذ ولیبت ػ ثِ هبّیت تَخِ ثبتَاًذ  سٍیِ حؼبثذاسی هی یه . 78

اّویت ًجبؿذ. ّبی خبسی ٍ لجل ثب ثبؿذ، حتی اگش اسلبم دٍسُ

ّای حساتساضی یا سایط یاززاضتْای تَضیحی،  ضٍیِ اّن یاززاض، ذالغِ تایس زض گعاضضرط ٍاحس . 79

 طیتاط تاطآٍضز( زض تىااضگی     استخٌای لضاٍتْای هثتٌی لضاٍتْای اًجام ضسُ تَسظ هسیطی، )تِ

هاالی ضا افطاا    ضسُ زض غَضتْای تط هثالغ ضٌاسایی هالحظِ لاتلّای حساتساضی زاضای احط  ضٍیِ

وٌس.
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تَاًذ ؿنبهل لضنبٍت دسخلنَف ایني      هی 79ؿذُ دس ثٌذ  هثبل، لضبٍتْبی یبد ػٌَاى ثِ . 81

هَضَع ثبؿذ وِ آیب:

ایی ّؼنتٌذ،  ّنذ لشاسدادّبی تأهیي وبال یب خذهبت وِ هؼتلضم ثىبسگیشی داساییْبی ا .الف

 ؿًَذ. اخبسُ هحؼَة هی

اص ایني اػنت ونِ ػنبیش      گضاسؿگش ٍ ػبیش ٍاحذّب حنبوی  ساثغِ ثیي ٍاحذ هبّیت . ة

ؿًَذ. گضاسؿگش وٌتشل هی ٍاحذّب تَػظ ٍاحذ

برآيردبٍ مربًطمًاردابُبم

ام تْا آیٌسُ ٍ ساایط هاَاضز ا   تِ هطتَطتایس اعالواتی پیطاهَى هفطٍضات ولیسی  گعاضضرط ٍاحس . 81

اّویا، زض   ای زض ایجاز تعسیلی تا هالحظِ لاتلگعاضضرطی وِ تأحیط  تطآٍضز زض تاضید تِ هطتَط

 هثلغ زفتطی زاضاییْا ٍ تسّیْا عی ساس هاالی آتای زاضز، زض یاززاضاتْای تَضایحی افطاا وٌاس.      

تَاًس ضاهل لضاٍت زضذػاَظ ایاي هَضاَ      هی 79تٌس  زضضسُ  وٌَاى هخاس، لضاٍتْای یاز تِ

زضذػَظ ایي زاضاییْا ٍ تسّیْا، یاززاضتْای تَضیحی هعتَض تایس ضااهل جعئیاات    ِ آیا:و تاضس

تاضس: هٌسضد زض غفحِ تعس

 هاّی، آًْا، ٍ .  الف

گعاضضرطی. هثلغ زفتطی آًْا زض تاضید . ب

تؼییي هجلغ دفتشی ثشخی اص داساییْب ٍ ثذّیْب هؼتلضم ثشآٍسد اثشات سٍیذادّبی هجْن آتی ثش  . 82

ػذم دػتشػنی ثنِ    كَست دسگضاسؿگشی اػت. ثشای هثبل،  اساییْب ٍ ثذّیْب دس تبسیخد آى

 هٌظَس ثًِگش  ثشآٍسدّبی آیٌذُ اص اػتفبدُگیشی داساییْب ٍ ثذّیْب،  لیوتْبی ثبصاس ثشای اًذاصُ

آٍسی ثنش   عجمبت خبكی اص داساییْبی ثبثت هـَْد، اثش ًبثبثی في ثبصیبفتٌیگیشی هجلغ  اًذاصُ

، ٍ رخبیش هـشٍط ثِ تؼییي ًتیدِ آتی دػبٍی لبًًَی دس خشیبى، ضشٍسی اػت.ْبهَخَدی

عی ػبل هبلی آتی  اػت هوىيًَػبى وِ هجبلغ دفتشی آًْب  داساییْب ٍ ثذّیْبی پش هَسد دس . 83

گیشی ؿًَذ  اًذاصُ ثبصاس اسصؽ ثِگضاسؿگشی  اّویتی تغییش وٌذ  ٌبًچِ دس تبسیخ ثب  گًَِ ثِ

اّویتی عی ػبل هبلی آتنی تغیینش وٌنذ اهنب ایني       ثب گًَِ ثِ اػت هوىي ْبآً ثبصاس اسصؽ)

گضاسؿنگشی   ثنشآٍسد دس تنبسیخ   ثِ هشثَطاص هفشٍضبت ٍ ػبیش هَاسد اثْبم  تغییشات ًبؿی

الضاهی ًیؼت. 81ًیؼتٌذ(، هَاسد افـبی هٌذسج دس ثٌذ 
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ِ  81هَاسد افـنبی هٌنذسج دس ثٌنذ     . 84 ٌٌنذگبى  و ًحنَی اسائنِ ؿنذُ اػنت ونِ اػنتفبدُ       ثن

آیٌذُ ٍ ػبیش  هَسد دسآهذُ تَػظ هذیشیت  ػول ثِهبلی سا دس دسن لضبٍتْبی  كَستْبی

ِ  ثنب ثشآٍسد ووه وٌذ. هبّیت ٍ هیضاى اعالػبت اسائِ ؿذُ  ثِ هشثَطهَاسد اثْبم  ثنِ   تَخن

وٌنذ. هثبلْنبیی اص اًنَاع هنَاسد افـنبی       هبّیت هفشٍضنبت ٍ ػنبیش ؿنشایظ تغیینش هنی     

 :اص ػجبستٌذگشفتِ  كَست

 ثِ ثشآٍسد؛ هبّیت هفشٍضبت یب ػبیش هَاسد اثْبم هشثَط الف.

تَخِ ثِ سٍؿْب، هفشٍضبت ٍ ثشآٍسدّبی صیشثٌبی هحبػجِ  تغییشپزیشی هجبلغ دفتشی ثب . ة

آًْب ٍ دالیل تغییشپزیشی هضثَس؛

ثِ هجبلغ دفتنشی داساییْنب ٍ ثنذّیْب ٍ  اًتظبس پیشاهَى هَاسد اثْبم هشثَط تَافك هَسد . ح

 ِ داهٌِ هؼمَلی اص ًتبیح احتوبلی؛ائاس

ثِ آى داساییْب ٍ ثذّیْب،  تـشیح تغییشات كَست گشفتِ دس هفشٍضبت گزؿتِ هشثَط . ت

  ٌبًچِ هَاسد اثْبم ووبوبى سفغ ًـذُ ثبؿذ.

دس هَاسدی وِ افـبی هیضاى اثشات احتوبلی ینه فنشم اػبػنی ینب ػنبیش هنَاسد اثْنبم . 85

هجٌنبی   ثبینذ ثنش   گضاسؿنگش  ٍاحنذ سؿگشی ػولنی ًجبؿنذ،   ضاگ ثشآٍسد دس تبسیخ ثِ هشثَط

تؼذیل  ثِ هٌدشًتبیح ػبل هبلی آتی ثتَاًذ  اػت هوىياعالػبت هَخَد ایي ٍالؼیت سا وِ 

اّوینت دس هجلنغ دفتنشی داساینی ینب ثنذّی ؿنَد سا افـنب ًوبینذ. دس تونبم هنَاسد، ثب

ای اص داساییْب ینب   عجمِ یبثبیذ هبّیت ٍ هجلغ دفتشی داسایی یب ثذّی خبف ) گضاسؿگش ٍاحذ

اص فشم هضثَس سا افـب وٌذ. هتأثشثذّیْب( 

ردافطباسبیرمً

واِ زض جاایی زیراط زض اعالواات هٌتطاط ضاسُ،        غاَضتی  تایس هَاضز ظیط ضا زض گعاضضرط ٍاحس . 86

هالی افطا ًطسُ تاضس، افطا وٌس: غَضتْای ّوطاُ تِ

 ل فعالی، آى؛هحٍ  گعاضضرط ٍاحسالاهتراُ ٍ ضىل حمَلی  .  الف

ٍ فعالیتْای اغلی آى؛ گعاضضرط ٍاحسضطحی اظ هاّی، وولیات  . ب

 ؛ ٍگعاضضرط ٍاحستط وولیات  اضاضُ تِ لَاًیي حاون . ج
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هحسٍز تَزى ووط آى. غَضت زض گعاضضرط ٍاحسووط  ذػَظ زضاعالواتی  . ت

تبریخاجرا

اٍس فاطٍضزیي  ٍضُ هالی آًْاا اظ تااضید   ز هالی وِ ولیِ غَضتْای هَضز زضالعاهات ایي استاًساضز  . 87

اهجطاس،. ضَز، هظم ٍ تعس اظ آى ضطٍ  هی 1394
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 پیوست

ای از ساختار صورتهای مالی نمونه

هٌظَس آؿٌبیی ثب ًحَُ اخشای الضاهبت هٌنذسج دس اػنتبًذاسد حؼنبثذاسی ثخنؾ      ایي پیَػت ثِ

اخنضای   ،تبًذاسد حبضنش اػن ؿنَد.   اص اػتبًذاسد هحؼنَة ًونی   ؿذُ اػت ٍ ثخـی ػوَهی تْیِ

، ٍ كَست تغییشات دس اسصؽ خنبلق،  ٍضؼیت هبلیكَست تغییشات دس  ،ٍضؼیت هبلی كَست

 آى اػت دس افـب ؿَد ٍ ّوچٌیي الالم دیگشی وِ هوىي ٍ حذالل هَاسدی وِ الصم اػت دس آًْب

هبلی یب دس یبدداؿتْبی تَضیحی اسائِ ؿَد، سا هـخق وشدُ اػنت. ّنذف پیَػنت،     كَستْبی

كَست  ،ٍضؼیت هبلی ثِ ًحَُ اسائِ كَست الضاهبت هشثَط تّبیی اص  گًَگی سػبی ائِ ًوًَِاس

ّننبی  اػننت. ًوًَننِ ، ٍ كننَست تغییننشات دس اسصؽ خننبلق ٍضننؼیت هننبلیتغییننشات دس 

ًمنذ دس اػنتبًذاسدّبی    ٍ كنَست خشینبى ٍخنَُ    ثَدخِ ٍ ػولىنشد همبیؼِ  كَست ثِ هشثَط

ثِ اسائِ هغلنَة اعالػنبت دس    ت لضٍم ٍ ثشای دػتیبثیَسك . دسؿَد هی حؼبثذاسی هشثَط اسائِ

تَاى تشتیت اسائِ ٍ ؿشح الالم اكلی سا تغییش داد. گضاسؿگش، هی ٍاحذ ؿشایظ خبف ّش
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 گسارضگر نمونه واحذ
 وضعیت مالی صورت

11×9ماه  اسفنذ 92در تاریخ 

11×92/19/9 یادداضت ها دارایی
 )تجذیذ ارائه ضذه( 

11×92/19/9 یادداضت ها و ارزش خالص بذهی 11×92/19/1
)تجذیذ ارائه ضذه(

92/19/1×11

ریال  میلیونریال  میلیونریال  میلیونریال  میلیون
بذَیُبیجبریداراییُبیجبری

.......... ها پسداختنی.......... موجودی نقد
.......... تسهیالت مالی  ..........   مدت های کوتاه گرازی سسمایه

.......... دزیافتها پیص..........دزیافتنیها به نمایندگی اش دولت 
..........خدمت کازکنان مصایای پایانجازی  حصه.......... سایس دزیافتنیها

.......... ذخایس.......... هاموجودی
..........جمعبذَیُبیجبری.......... پسداختها پیص

بذَیُبیغیرجبری.......... سایس دازاییها

..........بلندمدت پسداختنیهای..........جمعداراییُبیجبری
.......... تسهیالت مالی بلندمدت داراییُبیغیرجبری

..........خدمت کازکنان ای پایانایذخیسه مص.......... های بلندمدت دزیافتنی
.......... ذخایس بلندمدت..........های بلندمدت گرازی سسمایه
.......... های غیسجازی سایس بدهی.......... های نامطهود   دازایی
..........جمعبذَیُبیغیرجبری.......... های ثابت مطهود   دازایی
.......... َبجمعبذَی.......... ها اییازسایس د

ارزشخبلص..........جمعداراییُبیغیرجبری

.......... ماشاد تجدید ازشیابی
.......... تفاوت تسعیس ازش

..........ماشاد )کسسی( انباضته

.......... جمعارزشخبلص

..... ..... جمعبذَیُبيارزشخبلص..........راییُبداجمع

هبلی اػت. ّبی كَست خذاًـذًیّبی تَضیحی خضء  یبدداؿت
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گسارضگر نمونه واحذ

صورت تغییرات در وضعیت مالی

11×9ماه  اسفنذ 92به  برای سال مالی منتهی

یادداضت
)تجذیذ ارائه ضذه(

11×1سال 
ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  ونلیمی ریال  میلیون

درآمذَب
..........منابع عمومیدزیافتی اش محل 

دزآمدهای اختصاصی
.....دزآمدهای مالیاتی

.....ی اجتماعی ها دزآمدهای ناضی اش کمک

.....دزآمدهای حاصل اش مالکیت دولت

.....صل اش فسوش کاال و خدماتحادزآمدهای 

.....دزآمدهای حاصل اش جسایم و خسازات

.....سایس دزآمدها

..........

..........ی بالعوض دزیافتی ها کمک

..........اش سایس واحدها انتقاالت

..........درآمذَبجمع

َبَسیىٍ

..........خدمت کازکنانن جبسا

..........و خدمات هااش کاال استفاده

..........های اموال و دازایی هصینه

..........)غیس اش یازانه ساشمان هدفمندی( یازانه

..........های بالعوض کمک

..........زفاه اجتماعی

..........ها سایس هصینه

..........ثابت )استهالک( ایه هسسمایمصسف 

..........انتقاالت به سایس واحدها 

).....().....( َبَسیىٍجمع

..........خبلصدرآمذ)َسیىٍ(

).....().....(انتقال وجوه مصسف نطده سال قبل به خصانه

..........مبزاد)کسری(ديرٌياحذگسارضگر

ضذٌبٍومبیىذگیازديلتدرآمذَبیضىبسبیی

..........دزآمدهای مالیاتی

..........ی اجتماعی ها دزآمدهای ناضی اش کمک

..........دولت تیحاصل اش مالک یدزآمدها

..........حاصل اش فسوش کاال و خدمات یدزآمدها

..........و خسازات میحاصل اش جسا یدزآمدها

..........ی متفسقهدزآمدها

..........ی ضناسایی ضده به نمایندگی اش دولتجمع دزآمدها

).....().....(انتقال به خصانه

..........بٍومبیىذگیازديلتديرٌمبزاد)کسری(
..........ديرٌمبزاد)کسری(

هبلی اػت. ی ّب كَست خذاًـذًیتَضیحی خضء ی  ّب یبدداؿت
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 ارزش خالصصورت تغییرات در 

11×9ماه  اسفنذ 92به  برای سال مالی منتهی

11×9سال  یادداضت

)تجذیذ ارائه ضذه(

11×1سال 

ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون

..........ضده تعدیل -دای دوزهبتدز ا ازشیابی ماشاد تجدید
..........یابیارز دیمازاد تجد دوره یط راتییخالص تغ
..........ديرٌبنیدرپبیببیارزذیمبزادتجذ

..........ضده تعدیل -دوزه یدز ابتدا ازشتفاوت تسعیس 
..........ازش سیتفاوت تسع دوزه یط ساتییخالص تغ

..........ديرٌبنیارزدرپبریبيتتسعتف
..........دوزهدز ابتدای  ماشاد)کسسی( انباضته

..........تعدیالت سنواتی
ضناسااایی اولیااه )ناضاای اش بکااازگیسی مبنااای     

حسابدازی تعهدی(
.....  .....

..........ضده تعدیل -دوزهدز ابتدای  انباضته( یماشاد)کسس
..........دوزه( یماشاد)کسس

..........انتقال از سایر اقالم ارزش خالص
..........اوببضتٍدرپبیبنديرٌ(کسری)مبزاد

..........ارزشخبلص

هبلی اػت. ی ّب كَست یخذاًـذًی تَضیحی خضء  ّب یبدداؿت
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