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 استاًذاسد حساتذاسی ضواسُ یه
 (اسائِ صَستْای هالی ) 

 
 

 :اسائِ وٌٌذُ
 هشادصادُ فشدهْذی 

 
 



 ّذف

 سا ػوَهی هماصذ تا هالی صَستْای اسائِ هثٌای استاًذاسد، ایي•

 هالی صَستْای تا آى تَدى همایسِ لاتل اص تا هی وٌذ همشس

ُ ّای   ٍاحذّای سایش هالی صَستْای تا ًیض ٍ تجاسی ٍاحذ لثل دٍس

   .ضَد حاصل اطویٌاى تجاسی

 هالی، صَستْای اسائِ دستاسُ ولی الضاهات استاًذاسد، ایي•

  هحتَای تِ هشتَط الضاهات حذالل ٍ ساختاس دستاسُ سٌّوَدّایی

 .هی وٌذ تؼییي سا آًْا



 صَستْای هالی

  هالی ػولىشد ٍ هالی ٍضؼیت ساختاسیافتِ اسائِ هالی،  صَستْای•

   .است تجاسی ٍاحذ

  ػولىشد هالی، ٍضؼیت دستاسُ اطالػاتی اسائِ هالی، صَستْای ّذف•

  تشای وِ است تجاسی ٍاحذ ًمذی جشیاًْای ٍ هالی

ُ ای طیف التصادی تصوین گیشیْای ُ وٌٌذگاى اص گستشد  استفاد

   .تاضذ هفیذ

  هٌاتؼی تِ ًسثت هذیشیت هثاضشت ًتایج هالی صَستْای ،ّوچٌیي•

   .هی دّذ ًطاى سا است ضذُ سپشدُ آى تِ وِ



 هجوَػِ واهل صَستْای هالی

ِ ای اطالػات ٍ دٍسُ پایاى تاسیخ تِ هالی ٍضؼیت صَست . 1   دٍسُ همایس

 .لثل

 :چٌاًچِ لثل، دٍسُ اتتذای تاسیخ تِ هالی ٍضؼیت صَست تؼالٍُ 

 یا گیشد تىاس گزضتِ تِ تسشی تا سا حساتذاسی سٍیِ یه تجاسی ٍاحذ •

 یا ًوایذ، اسائِ تجذیذ گزضتِ تِ تسشی تا سا هالی صَستْای الالم •

ِ تٌذی سا هالی صَستْای الالم •    .وٌذ تجذیذطثم

ِ ای اطالػات ٍ دٍسُ تشای صیاى ٍ سَد صَست . 2  .لثل دٍسُ همایس



 هجوَػِ واهل صَستْای هالی

ِ ای اطالػات ٍ دٍسُ تشای جاهغ صیاى ٍ سَد صَست . 3    .لثل دٍسُ همایس

ِ ای اطالػات ٍ دٍسُ تشای هالىاًِ حمَق دس تغییشات صَست . 4   همایس

 .لثل دٍسُ

ِ ای اطالػات ٍ دٍسُ تشای ًمذی جشیاًْای صَست . 5    .لثل دٍسُ همایس

ِ ّای اّن ضاهل تَضیحی، یادداضتْای . 6  سایش ٍ حساتذاسی سٍی

ِ ای اطالػات تا ّوشاُ تَضیحی اطالػات    .لثل دٍسُ همایس



 ٍیژگی ّای ػوَهی صَستْای هالی

 حساتذاسی استاًذاسدّای سػایت ٍ هٌصفاًِ اسائِ . 1

 فؼالیت تذاٍم . 2

 تؼْذی هثٌای . 3

 تجویغ ٍ اّویت . 4

 تْاتش . 5

 گضاسضگشی تٌاٍب . 6

 ای همایسِ اطالػات . 7

 سٍیِ ثثات . 8



 هالیصَست ٍضؼیت 

ٍاحذ تجاسی  تایذ داساییْای جاسی ٍ غیشجاسی، ٍ تذّیْای جاسی ٍ  

طثمات جذاگاًِ دس صَست ٍضؼیت هالی اسائِ وٌذ،  دس غیشجاسی سا 

هگش دس هَاسدی وِ اسائِ تش هثٌای ًمذضًَذگی، اطالػات لاتل اتىا ٍ  

 .  هشتَط تش فشاّن آٍسد

صَست تىاسگیشی ایي استثٌا، ٍاحذ تجاسی تایذ توام داساییْا ٍ دس 

 .تذّیْا سا تِ تشتیة ًمذضًَذگی اسائِ وٌذ



 هالیصَست ٍضؼیت 
ِ تٌذی جاسی ػٌَاى تِ سا داسایی یه تایذ ٌّگاهی تجاسی ٍاحذ   طثم
 :وِ وٌذ
 ًمذ تِ داسایی ػادی، ػولیاتی چشخِ دس تاضذ داضتِ اًتظاس . الف

 تاضذ؛ داضتِ سا آى هصشف یا فشٍش لصذ یا ضَد تثذیل

 وٌذ؛ ًگْذاسی هثادلِ ّذف تا اساساً سا داسایی . ب

  دٍسُ اص پس هاُ دٍاصدُ هذت دس داسایی تاضذ داضتِ اًتظاس . ج
 یا ضَد؛ تثذیل ًمذ تِ گضاسضگشی،

  تشای داسایی ایٌىِ هگش ،تاضذ ًمذ هؼادل یا ًمذ صَست تِ داسایی . ت
  دٍسُ اص پس هاُ دٍاصدُ حذالل تشای تذّیْا، تسَیِ تشای یا هثادلِ

 .تاضذ هَاجِ هحذٍدیت تا گضاسضگشی،
  غیشجاسی ػٌَاى تِ سا دیگش داساییْای توام تایذ تجاسی ٍاحذ

ِ تٌذی  .وٌذ طثم

 



 هالیٍضؼیت صَست 
 داساییْای جاسی

 ًمذ هؼادلْای ٍ ًمذ . 1
 جاسی دسیافتٌی ّای سایش ٍ تجاسی دسیافتٌی ّای . 2

 جاسی هالی داساییْای سایش . 3
 واال ّای هَجَدی . 4
 جاسی هالیات داساییْای . 5
 پیص پشداختْا ٍ سفاسضات . 6
  فشٍش تشای ًگْذاسی ضذُ غیشجاسی داساییْای . 7



 جاسی غیش دسیافتٌی ّای . 1
 اًتمالی هالیات داساییْای . 2
 جاسی غیش هالی داساییْای سایش . 3
ِ گزاسی ّا . 4    ٍیژُ اسصش سٍش تِ سشهای
 ًاهطَْد داساییْای . 5

ِ گزاسی . 6  اهالن دس سشهای

 صیستی داساییْای . 7

  هطَْد ثاتت داساییْای . 8

 
 هالیٍضؼیت صَست 

 داساییْای غیشجاسی
 



 هالیصَست ٍضؼیت 

ِ تٌذی جاسی ػٌَاى تِ سا تذّی یه تایذ ٌّگاهی تجاسی ٍاحذ  :وِ وٌذ طثم
 

 وٌذ؛ تسَیِ ػادی ػولیاتی چشخِ دس سا تذّی تاضذ داضتِ اًتظاس . الف

 وٌذ؛ ًگْذاسی هثادلِ ّذف تا اساساً سا تذّی . ب

  گضاسضگشی دٍسُ اص پس هاُ دٍاصدُ هذت دس سا تذّی تاضذ هتؼْذ . ج
 یا وٌذ؛ تسَیِ

 ضشط ٍ تی لیذ حك گضاسضگشی، دٍسُ اص پس هاُ دٍاصدُ حذالل تشای . ت
   .تاضذ ًذاضتِ سا تذّی تسَیِ اًذاختي تؼَیك تِ تشای

ِ تٌذی جاسی غیش ػٌَاى تِ سا دیگش تذّیْای توام تایذ تجاسی ٍاحذ  طثم
 .وٌذ

 



 
 هالیٍضؼیت صَست 

 تذّی ّای جاسی
 

 جاسی پشداختٌی ّای سایش ٍ تجاسی پشداختٌی ّای . 1

 جاسی رخایش . 2

 جاسی هالی تذّیْای سایش . 3

 جاسی هالیات تذّیْای . 4

 پیص دسیافتْا . 5

 فشٍش تشای ًگْذاسی ضذُ داساییْای تِ هشتَط تذّیْای . 6



 
 هالیٍضؼیت صَست 

 تذّی ّای غیش جاسی
 

 جاسی غیش پشداختٌی ّای .1

 جاسی غیش رخایش .2

 جاسی غیش هالی تذّیْای سایش .3

 اًتمالی هالیات تذّیْای .4



 
 هالیٍضؼیت صَست 

 حمَق صاحثاى سْام

   سشهایِ . 1 
 جشیاى دس سشهایِ افضایص . 2
 سشهایِ  صشف .3
 خضاًِ سْام وسش ٍ صشف .4
 ّا اًذٍختِ .5
 اًثاضتِ ( صیاى ) سَد .6
 ( دٌّذُ تطىیل الالم تفىیه تِ ) جاهغ سَدٍصیاى الالم سایش .7
 خضاًِ سْام .8
 وٌتشل حك فالذ هٌافغ .9



 سَد ٍ صیاىصَست 

ِ ّای ضٌاسایی ضذُ دس صَست سَد ٍ  ٍاحذ تجاسی تایذ اجضای ّضیٌ

ِ ّا یا واسوشد   ِ تٌذی هثتٌی تش هاّیت ّضیٌ صیاى سا تا استفادُ اص طثم

ّا دس ٍاحذ تجاسی، ّش وذام وِ اطالػات لاتل اتىا ٍ هشتَط تش  ّضیٌِ

 . فشاّن هی وٌذ، اسائِ ًوایذ



 صَست سَد ٍ صیاى
ِ تٌذی  ِ ّااسائِ ضذُ تِ سٍش طثم  هثتٌی تش هاّیت ّضیٌ

 دسآهذّای ػولیاتی

 دسآهذّاسایش 

 دس هَجَدی  واالی ساختِ ضذُ ٍ واالی دس جشیاى ساختتغییشات 

 هَاد اٍلیِ ٍ هلضٍهات هصشف ضذُ

 ّضیٌِ حمَق ٍ هضایای واسوٌاى

 ّضیٌِ استْالن داساییْای ثاتت هطَْد ٍ داساییْای ًاهطَْد

ِ ّا  سایش ّضیٌ

 ّضیٌِ هالیات

 



 ػولیاتیدسآهذّای 

 تْای توام  ضذُ فشٍش

 دسآهذّاسایش 

ِ ّای فشٍش   ّضیٌ

ِ ّای اداسی   ّضیٌ

ِ ّا  سایش ّضیٌ

 ّضیٌِ هالیات
 

 

 صَست سَد ٍ صیاى
ِ تٌذی  ِ ّاواسوشد هثتٌی تش اسائِ ضذُ تِ سٍش طثم  ّضیٌ



 صیاىصَست سَد ٍ 

ِ تٌذی هی وٌذ،  ِ ّا سا تش اساس واسوشد طثم ٍاحذ تجاسی وِ ّضیٌ

ِ ّا، ضاهل ّضیٌِ  تایذ اطالػات تیطتشی دستاسُ هاّیت ّضیٌ

  ِ استْالن داساییْای ثاتت هطَْد ٍ داساییْای ًاهطَْد ٍ ّضیٌ

 .هضایای واسوٌاى، افطا وٌذ

 



 صَست سَد ٍ صیاى

دس صَست ٍجَد ػولیات هتَلف ضذُ تایستی هثلغ آى تِ 

پس اص صَست  یه هثلغ هجضا تشای ول ػولیات هتَلف ضذُ 

 .سَد ٍ صیاى ًاضی اص ػولیات دس حال تذاٍم، گضاسش گشدد



 صَست سَد ٍ صیاى

 دس صَست تْیِ صَست سَد ٍ صیاى تلفیمی تایذ سَد یا صیاى

 :دٍسُ تِ ضشح اجضاء صیش تِ تفىیه افطاء گشدد
 

 وٌتشل  فالذ حك هٌافغ لاتل اًتساب تِ دٍسُ یا صیاى سَد .  1

 اصلی  ٍاحذ تجاسی تِ هالىاى لاتل اًتساب دٍسُ سَد یا صیاى .  2



 صیاى جاهغصَست سَد ٍ 

 :صَست سَد ٍ صیاى جاهغ تایذ تِ صَست ولی صیش طثمِ تٌذی گشدد
 

 سَد یا صیاى دٍسُ
 

 :سایش الالم سَد ٍ صیاى جاهغ تِ تفىیه

ُ ّای آتی تِ سَد یا صیاى دٍسُ هٌتمل ًخَاّذ ضذ  .  1  الالهی وِ دس دٍس

ُ ّای آتی تِ سَد یا صیاى دٍسُ هٌتمل .  2  خَاّذ ضذالالهی وِ دس دٍس

 جوغ سایش الالم سَد ٍ صیاى جاهغ
 

 دٍسُسَد ٍ صیاى جاهغ هجوَع 
 

 



 صَست سَد ٍ صیاى جاهغ

دس صَست تْیِ صَست سَد ٍ صیاى جاهغ تلفیمی تایذ هجوَع 

تِ ضشح اجضاء صیش تِ تفىیه تلفیمی دٍسُ سَد ٍ صیاى جاهغ 

 :افطاء گشدد

 وٌتشل فالذ حك هٌافغ لاتل اًتساب تِ صیاى جاهغ تلفیمی دٍسُ یا هجوَع سَد .  1

 اصلی  ٍاحذ تجاسی تِ هالىاى لاتل اًتساب صیاى جاهغ تلفیمی دٍسُ یا هجوَع سَد .  2



 تغییشات دس حمَق هالىاًِصَست 

  تِ ولی اطالػاتی ّای سدیف داسای هالىاًِ حمَق دس تغییشات صَست

 :است صیش ضشح
 

 دٍسُ اتتذای دس ( تفىیه تِ ) هالىاى حمَق اجضاء . 1

 تجاسی ٍاحذ ػولىشد اص ًاضی دٍسُ طی هالىاى حمَق اجضاء دس تغییش . 2

 هالىاى تا هثادلِ اص ًاضی هالىاى حمَق اجضاء دس تغییش . 3

 دٍسُ پایاى دس ( تفىیه تِ ) هالىاى حمَق اجضاء . 4

 



 تغییشات دس حمَق هالىاًِصَست 

 :است صیش اطالػات ضاهل هالىاًِ حمَق دس تغییشات صَست

  ٍاحذ هالىاى تِ اًتساب لاتل هثالغ جوغ وِ دٍسُ، جاهغ صیاى ٍ سَد هجوَع1.
 .هی دّذ ًطاى جذاگاًِ سا وٌتشل حك فالذ هٌافغ ٍ اصلی تجاسی

 

  یا گزضتِ تِ تسشی تا تىاسگیشی آثاس هالىاًِ، حمَق اجضای اص یه ّش تشای .2
 .هیطَد تیاى گزضتِ تِ تسشی تا اسائِ تجذیذ

 

  پایاى ٍ اتتذا دفتشی هثالغ تطثیك صَست هالىاًِ، حمَق اجضای اص یه ّش تشای .3
ِ طَس وِ دٍسُ  :هی وٌذ افطا سا صیش هَاسد تغییشات جذاگاًِ ت

 دٍسُ؛ صیاى یا سَد•

 ٍ جاهغ؛ صیاى ٍ سَد الالم سایش•
 هالىاى تا هؼاهالت•



 جشیاًْای ًمذیصَست 

ُ وٌٌذگاى صَستْای اطالػات جشیاًْای  ًمذی، تشای استفاد

هالی، هثٌایی جْت اسصیاتی تَاًایی ٍاحذ تجاسی دس ایجاد 

ًمذ ٍ هؼادل ًمذ ٍ اسصیاتی ًیاصّای ٍاحذ تجاسی تِ استفادُ 

 . اص آى جشیاًْای ًمذی، فشاّن هی وٌذ



 جشیاًْای ًمذیصَست 

  ٍ ضذُ تْیِ صیش ضشح تِ طثمِ سِ دس ًمذی جشیاًْای صَست

  ّای جشیاى اطالػات افطای ٍ اسائِ الضاهات ،2 حساتذاسی استاًذاسد

 :هی وٌذ تؼییي سا ًمذی

 ػولیاتی فؼالیتْای . 1

 گزاسی سشهایِ فؼالیتْای . 2

 هالی تاهیي فؼالیتْای . 3



 یادداضتْای تَضیحی

 :تایذ تَضیحی یادداضتْای
 

  ٍ هالی صَستْای تْیِ هثٌای دستاسُ اطالػاتی .1
ِ ّای  وٌذ؛ اسائِ استفادُ هَسد خاظ حساتذاسی سٍی

  وِ حساتذاسی، استاًذاسدّای طثك الضاهی اطالػات .2
   ٍ ًوی ضَد؛ اسائِ هالی صَستْای اص دیگشی جای دس
  صَستْای اص دیگشی جای دس وِ وٌذ اسائِ اطالػاتی .3

 هالی، صَستْای دسن تشای اها ًوی ضَد، اسائِ هالی
 .است هشتَط

 



 یادداضتْای تَضیحی

دس یادداضتْای تَضیحی تایستی ساجغ تِ هَاسد صیش افطاء  

 :وافی صَست پزیشد

 ساختاس.  1

 افطاء سٍیِ ّای حساتذاسی.  2

 هٌاتغ ػذم اطویٌاى تشآٍسدّا.  3

 سشهایِ.  4

 سایش هَاسد افطاء.  5



 با سپاس 
 از شکیبایی و توجه شما


