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zoghi1979@yahoo.com ػّیطضا شٚلی                                                                     

 ػضٛ رأؼٝ حساتساضاٖ ضسٕی ایطاٖ 

 ػضٛ ا٘زٕٗ حساتطساٖ زاذّی ایطاٖ

ٔسضس زا٘طٍاٜساَ تزطتٝ حساتطسی  ٚ  19  

 ٘فط اَٚ زض آظٖٔٛ ٔسیطی ٚ سطپطست اضضسی ٚ ٘فط زْٚ زض آظٖٔٛ سطپطستی ساظٔاٖ



 فٟطست ٔغاِة

 (تؼطیف ، تطزیس حطفٝ ای ، ضٛاٞس حساتطسی ٚ ذغط حساتطسی )ٔمسٔٝ ٚ وّیات حساتطسی 

  تؼاضیف  ٚ عثمٝ تٙسی ٞعیٙٝ ٞا 

ٔٛاضز تمّة زض ٞعیٙٝ ٞا 

ضٚضٟای ا٘تراب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی زض حساتطسی 

 ٝٙٞااٞساف حساتطسی ٞعی 

 ضٚضٟای تحّیّی حساتطسی تاتت ٞعیٙٝ ٞا) 

ٞای زاذّی َ  ضٙاذت وٙتط

ٞای زاذّی َ ٖ ٞای وٙتط  عطاحی ٚ ارطای آظٔٛ

 ٞای زاذّیاضظیاتی َ  "ذطیس ، ٞعیٙٝ ٞا ٚ پطزاذت ٞا "تطضسی چه ِیست ضیسه چطذٝ *سیستٓ وٙتط



:حسابزسیتعزیف   

فزآیىذی است کٍ با گزدآيری ي ارسیابی ضًاَذ ، میشان مطابقت آن با معیارَای تعییه ضذٌ را مطخص ي گشارش حسابزسی   

. ضًد اوجام ( سزي کار داضته با مىافع عمًمی ) بایذ تًسط فزدی با صالحیت ي مستقل حسابزسی . کىذمی   

 

:استقالل   
ظاهری 
واقعی 

 :ٚیژٌی ٞای استمالَ 
 (بیطزفی ) بیان اظُار وظز بذين ساسش 
 درستکاری ، حفظ ) افشایص تًاوایی حسابزس

 (بیطزفی ي تزدیذ حزفٍ ای 



 

ند نشانه تحریف اتو یطي كه ميانسبت به شرری هشيا )هن پرسشگرذنگرشي كه متضمن یك : تردید حرفه ای  
ستاسابرسي .هد حاوـه شـنداابي نقاـیو ارز( د ـباشه تباـشاا ـب یـتقلاز ناشي   

 
  
  
   

 

 

 

 

زض ٔٛاضز ظیط تایستی تیطتط ٔٛضز تٛرٝ لطاض ( ٞطیاضی حساتطس ) تطزیس حطفٝ ای 
 ٌیطز

 تٙالض زض ضٛاٞس حساتطسی

 لاتّیت اتىا زض اسٙاز ٚ ٔساضن ٚ ٘تایذ پطس ٚ رٛٞا

 احتٕاَ ٚرٛز تمّة

 تاویس تط ا٘زاْ ضٚضٟای حساتطسی ػالٜٚ تط اِعأات استا٘ساضز

 

 

ارسیابی وقاداوٍ ضًاَذ حسابزسی -1  

بزرسی کفایت ي مىاسب بًدن ضًاَذ حسابزسی -2  



حسابزس می تًاوذ اسىاد ي مذارک را بٍ عىًان اسىاد ي مذارک معتبز  
 بپذیزد مگز ایىکٍ دلیلی بز خالف آن داضتٍ باضذ

. 

 

: زض غٛضت ایٙىٝ اسٙاز ٔؼتثط ٘ثاضس یا ٔٙسضرات آٖ ٔرسٚش تاضس : ٘ىتٝ   
  ا٘زاْ تطضسیٟای تیطتط 
  تؼییٗ تؼسیالت الظْ زض ضٚضٟای حساتطسی 
عطاحی یا ارطای سایط ضٚضٟای حساتطسی 

 

   

تاییسیٝ اظ زضیافت  -1
 اضراظ حاِج تغٛض ٔستمیٓ 

استفازٜ اظ واضضٙاس  -2
  اغاِت سٙس تطای تؼییٗ 



 (پطتیثا٘ی اظ اظٟاض٘ظط ٚ ٌعاضش حساتطسی )  ضٛاٞس حساتطسی 

 ٖٔؼیاض وٕیت: وافی تٛز 
 
 

 ٖٔؼیاض ویفیت: ٔٙاسة تٛز 
 

 

 

 :لاتّیت اتىا 
 (آظٖٔٛ وٙتطَ یا آظٖٔٛ ٔحتٛی ) ٔاٞیت  -1
ٚاضسی ، ٔطاٞسٜ ، پطس ٚ رٛ ، وسة تاییسیٝ ، ٔحاسثٝ ٔزسز ، ارطای ) ٔٙثغ وسة ضٛاٞس  -2

 (ٔزسز ٚ ضٚش ٞای تحّیّی 
 ضطایظ ذاظ -3
   

 ارسیابی حسابزس اس خطز تحزیف با اَمیت

 ٔطتٛط تٛز1ٖ.
 لاتّیت اتىا2.



تاإٞیت  تحطیف حساتطس ٘سثت تٝ غٛضتٟای ٔاِی حاٚی  :ذغط حساتطسی 
. ٘ظط حطفٝ ای ٘أٙاسة اظٟاض وٙس  

 (ٔحسٚزیتٟای شاتی  /پیططفت فٙاٚضی/ تطآٚضزٞای حساتساضی تٛاْ تا اتٟاْ / ٔحاسثات پیچیسٜ : ) ذغط شاتی 

 ٞای زاذّی وٙتطَاحطترطی عطاحی ، اػٕاَ ٚ حفظ تاتغ : ذغط وٙتطَ 

 اضظیاتی تطویثی ذغطٞای تحطیف تا إٞیت : حساتطس تىّیف 

 ٔطتٛط تٝ ٔاٞیت ، ظٔا٘ثٙسی ارطا ٚ ٔیعاٖ ضٚضٟای حساتطسی ٔی تاضس: ذغط ػسْ وطف 

 

 تیطتطضٛاٞس                           ذغط
 

 ویفیت تاالتط                        ضٛاٞس وٕتط
 

 وٕیت تاالتط                       ػسْ رثطاٖ ویفیت ضٛاٞس

 

 



:ضٚضٟای واٞص ذغط ػسْ وطف   
 

 

تط٘أٝ ضیعی ٔٙاسة 

تؼییٗ تطویة ٔٙاسة ٌطٜٚ حساتطسی 

تىاضٌیطی تطزیس حطفٝ ای 

ٜسطپطستی ٚ تطضسی واضٞای ا٘زاْ ضس 

 
 

 ٘یاظ تٝ ضٛاٞس حساتطسی ٔتماػس وٙٙسٜ تط                              ذغط تحطیف تا إٞیت                               ذغط ػسْ وطف



:تؼطیف ٞعیٙٝ ٞا عثك ٔفاٞیٓ ٘ظطی ٌعاضضٍطی ٔاِی ایطاٖ   

 

ٞعیٙٝ ػثاضت است اظ واٞص زض حمٛق غاحثاٖ سٟاْ تٝ رع ٔٛاضزی وٝ تٝ ستا٘سٜ غاحثاٖ سطٔایٝ ٔطتٛط ٔی 
.ضٛز  

 

 

 

 توزیع سود 
 تقسیم اندوخته

 ها
کاهش اختیاری 

ستانده  
صاحبان  
 عثمٝ تٙسی ٞعیٙٝ ٞا  سرمایه

: 1استا٘ساضز عثك   
  ْٔثتٙی تط واضوطز ٞعیٙٝ ٞا یا ضٚش تٟای تٕا

 ضسٜ
تاویس استا٘ساضز تط عثمٝ تٙسی  ٔاٞیت ٞعیٙٝ ٞا

واضوطز ٞعیٙٝ ٞا است تٝ ػّت  
 اضائٝ اعالػات ٔطتٛط تط



 
 

 ٞعیٙٝ ٞا تٝ تفىیه واضوطز ،  ٔاٞیت  ٚ تطضسی ضٚضٟای ضٙاذت

 ػٙٛاٖ ٞعیٙٝ زض غٛضت سٛز ٚ ظیاٖ ضٚضٟای ضٙاذت ػٛأُ یا ٔاٞیت

زستٕعز ٚ سطتاض ٔٛاز ،  
 ضاتغٝ ػّت ٚ ٔؼِّٛی ٚ 
 ترػیع سیستٕاتیه 

 تٟای تٕاْ ضسٜ زضآٔسٞای ػّٕیاتی
 

حمٛق ٚ زستٕعز ، استٟالن ، حك اِؼُٕ واضی ٚ 
تضٕیٗ ٚ ٌاضا٘تی/وٕیسیٖٛ فطٚش   
 

 ضاتغٝ ػّت ٚ ٔؼِّٛی
 ٚ ترػیع سیستٕاتیه ٚ ا٘تساب تٝ زٚضٜ راضی

ٞای فطٚش ، ازاضی ٚ ػٕٛٔی ٞعیٙٝ  

اضظش زاضاییٟا ٚ ْ ْ واٞص اضظش زضیافتٙی ٞا ٞعیٙٝ واٞص ترػیع سیستٕاتیه ، ضٙاذت تال زضً٘   

ظیاٖ  ضایؼات غیطػازی،ٞعیٙٝ ٞای رصب ٘طسٜ،
واٞص اضظش ٔٛرٛزیٟا ، ظیاٖ تسؼیط اضظ 

 تسٞیٟای اضظی ػّٕیاتی ، ذاِع وسطی ا٘ثاض 

ضاتغٝ ػّت ٚ ٔؼِّٛی ، ترػیع سیستٕاتیه ٚ 
 ضٙاذت تال زضً٘ 

 سایط ٞعیٙٝ ٞا

 تٟطٜ
 ضاتغٝ ػّت ٚ ٔؼِّٛی ٚا٘تساب تٝ زٚضٜ راضی

   
   

 ٞعیٙٝ ٞای ٔاِی

 ظیاٖ فطٚش زاضاییٟا ، ظیاٖ تسؼیط تسٞیٟای
ٞای غیط ػّٕیاتی ٞعیٙٝ ضٙاذت تال زضً٘ ٚ ضاتغٝ ػّت ٚ ٔؼِّٛی  اضظی غیط ٔطتثظ  

 ضاتغٝ ػّت ٚ ٔؼِّٛی ٚ ضٙاذت تالزضً٘  ٔاِیات
 

 ٞعیٙٝ ٔاِیات



فطیثىاضی ػٕسی ٚ ا٘سیطٕٙسا٘ٝ : تمّة   
حاِجوٝ  ظ ضراایا ٖ، وٙاضوا، یٞثطضاٖ اـو، اضیـیارطاٖ اسیطـٔاظ ط  ـس ٘فـا چٙـتٛسظ یه یی ػٕساْ لساٞطٌٛ٘ٝ 

(حساتطسی 240استا٘ساضز ) ستا غیطلا٘ٛ٘ییا ضٚا ٔعیتی ٘اضزاضی اظ ٛـتطذای طـتضی اـضٕٗ  فطیثىـٔت  
تطزاضتٗ زاضاییٟا تٝ لػس تػطف ٚ تػاحة ٕٞیطٍی: زظزی    

تػاحة لإ٘ٛ٘ٙسا٘ٝ زاضایی تػٛضت أا٘ی ٚ استفازٜ تطای ذٛز : اذتالس   
ٞاوٓ ٕ٘ایی تسٞیٟا ٚ ٞعیٙٝ زاضاییٟا ٚ زضآٔس ٞا ٚ یا تیص ٕ٘ایی ضایذ تطیٗ تمّة زض غٛضتٟای ٔاِی   

ٔٛاضز تمّة زض ٞعیٙٝ ٞا 
 سطٔایٝ ای وطزٖ ٔراضد تحمیك ٚ تٛسؼٝ تٝ حساب ٞعیٙٝ یا ٞعیٙٝ ٔاِی تٝ حساب زاضاییٟا 

حثت ٘ىطزٖ ٞعیٙٝ استٟالن 

 (شذایط ) حثت ٘ىطزٖ حساتٟای پطزاذتٙی 

 (ا٘تماَ ٞعیٙٝ زٚضٜ راضی تٝ زٚضٜ ٞای تؼس ) استفازٜ ٘ازضست اظ تفاٚت ظٔا٘ی 

 ایزاز ٔؼأالت غٛضی  ( رؼّی ) پطزاذت ٞای لالتی ٚ 

پطزاذت ٞای ٘أطرع 

 



 ازػاٞای ٔسیطیت

 تٛضیحات
ازػاٞای ٔطتٛط تٝ 

 اضائٝ ٚ افطا
 

ازػاٞای ٔطتٛط 
تٝ ٔا٘سٜ 
 حساب ٞا

ازػاٞای ٔطتٛط تٝ 
ٌطٟٚٞای ٔؼأالت ٚ 

 ضٚیسازٞا
 

ٔؼأّٝ اتفاق افتازٜ ٚ ٔطتٛط تٝ ٚاحس تزاضی تاضس:حثت  ٚلٛع ٚ حمٛق  
 ٔاِىا٘ٝ ٚ تؼٟسات

 ٚلٛع ٚرٛز

یا ضٚیساز حثت ٕٞٝ ٔؼأّٝ  وأُ تٛزٖ 
 

 وأُ تٛزٖ وأُ تٛزٖ
 

غحیح تٛزٖ ٚ  حثت غحیح ٔثاِغ ٚ سایط اعالػات
 اضظضیاتی

اضظضیاتی ٚ 
 ترػیع

 غحیح تٛزٖ

 

 ا٘مغاع ظٔا٘ی حثت زض زٚضٜ ٔاِی ٔطتٛط

عثمٝ تٙسی ٚ لاتُ  حثت زض حساتٟای زضست
 فٟٓ تٛزٖ

 عثمٝ تٙسی

حمٛق ٔاِىا٘ٝ ٚ 
 تؼٟسات



 ضٚضٟای ا٘تراب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا زض حساتطسی

 :ا٘تراب ٕٞٝ الالْ . 1
 ٝوٛچه تا اضظش رأؼ 
 تاضسشاتی ٚ وٙتطَ تاال ذغط 
 آٟ٘اتىطاضی ٔحاسثات ٚ سیستٕی تٛزٖ ٔاٞیت 
 :ا٘تراب الالْ ذاظ . 2

 الالْ تعضي یا وّیسی•
 ٕٞٝ الالْ تعضٌتط اظ یه ٔثّغ ٔؼیٗ•
 الالْ ٔٛضز ٘یاظ تطای وسة اعالػات•
 لضاٚت حطفٝ ای•



:نمونه گيری . 3  
/  اًتخاب هٌظن / ترًاهِ ّای رایاًِ ای اعذاد تصادفی ) ًوًَِ گیری احتوالی * گيری ریسكدر اندازه  ًظریِ احتواالتبا : آماری 

(اًتخاب قطعِ ای / اًتخاب تی ًظن   
(تعریف انجمن حسابداران رسمي امریكا)عدم اندازه گيری ریسك : غير آماری   

 
 کطف ضَد در حالیکِکن اّویت در آزهَى جسییات آزهَى کٌترل تیاًگر پاییي تَدى خطر کٌترل ٍیا تحریف : خطر نمونه گيری 

کاّص تا افسایص ًوًَِ** تاضذغیرقاتل   قثَلی  تاال ر جاهعِ  تطَد در هَجَُ  تثاـضاریة ـع  ضـقدرٍا  
رٍش تحلیلی )کٌذًذ کطف اًتَس ضتِ تاضذ کِ حساتردا دجٍَ ًوًَِدر ضتثاّی ات ـساهوکي : گيری غيرنمونه خطر 

کاّص تا ترًاهِ ریسی ٍ ًظارت ٍ تررسی صحیح** (ًاهٌاسة   

 

 

 

 اتىا تٝ سیستٓ               ا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ : آظٖٔٛ وٙتطَ 

 

 ا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ                                IR       ٚCR: آظٖٔٛ ٔحتٛی 

  
 

جامعٍيیژگیُای ** َذف آسمًن : طزاحی ومًوٍ   
 

  
 



 اٞساف حساتطسی ٞعیٙٝ ٞا 
 
 

 حػَٛ اعٕیٙاٖ اظ ایٙىٝ

 وّیٝ ٞعیٙٝ ٞا زض حساتٟا حثت ضسٜ است  ( اِف

 تٛزٜٞعیٙٝ ٞا ٔؼمَٛ ٚ ٔطتٛط تٝ ضطوت ٚ ساَ ٔٛضز ضسیسٌی ( ب 

 ٞعیٙٝ ٞا تط اساس ٔزٛظ ٞای الظْ ا٘زاْ ضسٜ است  ( د 

ٞعیٙٝ ٞا ٔتىی تٝ اسٙاز ٚ ٔساضن وافی تٛزٜ ٚ واال ٚ ذسٔات ٔطتٛط ( ز 
 زضیافت ضسٜ است



 
 

 ٞعیٙٝ ضٚضٟای تحّیّی

ثك احىاْ واضٌعیٙی اظ سیستٓ ٚ تطضسی زضغس افعایص یا واضوٙاٖ ع تٟیٝ ِیست ٔمایسٝ ای زٚ ساِٝ اظ حمٛق*
 واٞص ٚ ا٘تراب ٕ٘ٛ٘ٝ رٟت ضسیسٌی  

٘فط ٚٔمایسٝ تا ساَ لثُ  تمسیٓ وُ ٞعیٙٝ ٞا تط تؼساز واضوٙاٖ ٚ تؼییٗ ٔیاٍ٘یٗ حمٛق ٚزستٕعز ٞط*  

ٞعیٙٝ حمٛق ٚ 
 زستٕعز

*ٔمایسٝ تا ٔثّغ ػیسی عثك ترطٙأٝ ٞاتمسیٓ وُ ٞعیٙٝ ٞا تط تؼساز واضوٙاٖ ٚ   
 زضیافت فایُ اوسّی پازاش ٚ ػیسی ٚ وٙتطَ ٔحاسثات ٚ ٔغاتمت تا ترطٙأٝ ٞا ٚ غٛضتزّسٝ ٔزٕغ 

 

 ػیسی ٚ پازاش

 زضیافت ِیست یا فایُ اوسّی ٔعایای پایاٖ ذسٔت ٚ وٙتطَ ٔحاسثات ٚ ٔغاتمت تا ضٚیٝ ضطوت ٚ احىاْ واضٌعیٙی

 
 ٔعایای پایاٖ ذسٔت 

....ػٕسٜ ، سٙسضسی ٚ ٘حٜٛ ا٘تراب پیٕا٘ىاض  ا٘تراب الالْ  
ٔمایسٝ تا ٔثّغ ایاب ٚ شٞاب واضوٙاٖ عثك ترطٙأٝ ٞاتمسیٓ وُ ٞعیٙٝ ٞا تط تؼساز واضوٙاٖ ٚ تؼساز ضٚظ ٞای ساَ ٚ   

غصا /ایاب ٚ شٞاب 
 واضوٙاٖ

 زضیافت ِیست ٔأٛضیت ذاضری ٚ زاذّی ٚ تطضسی تا ٘طخ ٚ ٌعاضش سفط ٚ تحّیُ ٘تایذ حاغّٝ 
 

 سفط ٚ ٔأٛضیت 

تحّیُ ٞعیٙٝ وُ تمسیٓ تط تؼساز تیٕٝ ضسٜ  تطضسی لطاضزازٞای تیٕٝ ٚ ٘حٜٛ ا٘تراب ضطوت تیٕٝ ٚ تىٕیّی واضوٙاٖ  تیٕٝ   



 
 

 ٞعیٙٝ ضٚضٟای تحّیّی

تحّیُ ٞعیٙٝ وُ تا ٔثّغ فطٚش ا٘زاْ ضسٜ ٚ ٘تیزٝ  تطضسی لطاضزازٞای حك اِؼُٕ واضی ٚ ٘حٜٛ ا٘تراب ضطوت ٔعتٛض ٚ  
 ٌیطی زض ذػٛظ ضطض ٚ ظیاٖ ٘اضی اظ لطاضزاز ٚ ضػایت غطفٝ ٚ غالح ضطوت

 

وٕیسیٖٛ ٚ حك 
 اِؼُٕ فطٚش

 حُٕ ٚ ٘مُ زضیافت ِیست لطاضزازٞا ٚ تطضسی ٘طخ ٚ تؼساز حُٕ ٞای ا٘زاْ ضسٜ  ٚ ٘حٜٛ ا٘تراب آٟ٘ا ٚ ٔمایسٝ تا فطٚش 

تٝ فطٚش ٞای ا٘زاْ ضسٜ ٔطَٕٛ ٌاضا٘تی تطضسی ضٚیٝ ضطوت ٚ ٘سثت ٌاضا٘تی /تضٕیٗ    

٘سثت ٞعیٙٝ استٟالن تٝ تٟای تٕاْ ضسٜ زاضاییٟا تطای زٚساَ تٟیٝ  
 استٟالن وٙتطَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘طخ ٚ ضٚش استٟالن  

تزعیٝ سٙی ٔغاِثات ٚ ٘تایذ پیٍطیٟای حمٛلی ٚ السأات ضطوت رٟت ٚغَٛ آٟ٘ا ٚ تطضسی ضٚیٝ ضطوت  زضیافت ِیست
 تاتت ضٚش شذیطٜ 

   
ْ . ْ  

زضأس تسؼیط اضظ/ ظیاٖ;ٔا٘سٜ زفاتط –ٔا٘سٜ تسؼیط ضسٜ ;٘طخ اضظ عثك سأا٘ٝ تا٘ه ٔطوعی *ٔا٘سٜ اضظی عثك زفاتط  
 

تسؼیط اضظ 
 زاضاییٟا

تسٟیالت زضیافتی ٘سثت  زٚ ساِٝ ٞعیٙٝ تٟطٜ تٝ ٔثّغ  
 زضیافت ِیست تسٟیالت ٚ ٔحاسثٝ ٞعیٙٝ تٟطٜ   

(تٟطٜ)ٔاِی   

 ٔحاسثٝ ٔاِیات ساَ راضی تطاساس ضٚیٝ ٔحاسثاتی ازاضٜ ٔاِیاتی ساَ ٞای ٌصضتٝ 
تٛزٖ شذیطٜ ٔاِیات پیٍیطی تطي ٞای لغؼی ٚ تطریع ساَ ٞای ٌصضتٝ ٚ اظٟاض ٘ظط زض ذػٛظ وافی  

 ٔاِیات 



 
 

 ٞعیٙٝ ضٚضٟای تحّیّی

ٚ ٔمایسٝ تا ساَ لثُ ٔغاتمت تا لطاضزاز    حساتطسی 

زضیافت ِیست یا فایُ اوسّی اراضٜ اظ ضطوت ٚ وٙتطَ ٔحاسثات ٚ ٔغاتمت تا ضٚیٝ لطاضزازٞا ٚ وٙتطَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای   
 پطزاذت ٞا

 اراضٜ

 زضیافت ِیست ٚ وٙتطَ ٔحاسثات ٚ ٔغاتمت تا غٛضتزّسٝ ٔزٕغ ٚ وٙتطَ پطزاذت

 
 پازاش ٞیات ٔسیطٜ

ٔمایسٝ پٛضص تیٕٝ ای تا تٟای تٕاْ ضسٜ یا اضظش زفتطی  تطضسی لطاضزازٞای تیٕٝ ٚ ٘حٜٛ ا٘تراب ضطوت تیٕٝ ٚ
 زاضاییٟا 

زاضاییٟا تیٕٝ  

 ذسٔات لطاضزازی زضیافت ِیست لطاضزازٞا ٚ تطضسی ٘طخ ٚ تؼساز ٚ ٘حٜٛ ا٘تراب آٟ٘ا ٚ چٍٍٛ٘ی تاییس واضوطز ٚ ٔمایسٝ یا ساَ لثُ

زضیافت ِیست ٔطاٚضیٗ ٚ لطاضزازٞا ٚ تطضسی ٘طخ ٚ ٌعاضش ٔاٞیا٘ٝ ٚ اضتثاط ٔٛضٛع ٔطاٚضٜ تا سٛاتك تحػیّی ٚ 
 تزطتی ٔطاٚض ٚ تحّیُ ٘تایذ حاغّٝ 

 

 ٔطاٚضٜ

ٞعیٙٝ ٞای حمٛلی تطحسة ٔاٞیت ٚ پیٍیطی ٔٛاضز ٔطتثظ تا تاییسیٝ حمٛلی  ٚ رستزٛی زػاٚی ػّیٝ  ا٘اِیع
 ضطوت ٚآحاض آٖ تط حساتٟای ضطوت 

 حمٛلی ٚحثتی

ای  تحّیُ ٞعیٙٝ تطحسة ٔاٞیت لطاضزازٞا ٚ سٙسضسی ٕ٘ٛ٘ٝ  تؼٕیطات زاضاییٟا 



رٟت سٙسضسی ٞعیٙٝ ٞا وٙتطَ ٞای الظْ  
 ضزیف ضطح وٙتطَ ضإٞٙای ا٘زاْ وٙتطَ

  

  1 أضاءٞای ٔزاظ ٚ حثت غحیح حساتساضی  ٞای حساتساضی استا٘ساضز * زائٓ  پطٚ٘سٜ

 

 

 

احثات وٙتطَ 
 ٞعیٙٝ

 2 ٔطتٛط تٝ فؼاِیت ضطوت تغثیك تا اساسٙأٝ ٚ ٔاٞیت زضأس ٞای ضطوت 

 3 تؼّك تٝ زٚضٜ راضی اغُ تغاتك زضآٔس ٚ ٞعیٙٝ * تاضید تحُٕ ٞعیٙٝ

 4 (ذسٔات /فاوتٛض ،لطاضزاز ،تاییس یا تحٛیُ واال)ٔساضن ا٘زاْ ٞعیٙٝ   زستٛضاِؼُٕ ٞا ٚ ضٚیٝ ضطوت  

 5 ٔحاسثات وسٛضات لا٘ٛ٘ی ٚ شذایط ٚ سایط ٔستٙسات   *...ٔاِیات *لاٖ٘ٛ تیٕٝ 

 6 (رعئی ،ٔتٛسظ ، ػٕسٜ)ٔغاتمت تاآییٗ ٘أٝ ٔؼأالت  ٔغاِؼٝ ضطح سیستٓ زض پطٚ٘سٜ زائٓ

 7 سطٔایٝ ای یاراضی تٛزٖ ٞعیٙٝ ٞا ٘أٝ ٔاِی ضطوتییٗ آاستا٘ساضز ٞای حساتساضی ٚ 

 8 ”تاعُ ضس”ٕٟٔٛضضسٖ اسٙازٚٔساضن تٝ ٟٔط   
 سیستٓ پطزاذتٟای تا٘ىی زض پطٚ٘سٜ زائٓ ضطحٔغاِؼٝ 

 

ضرع حمٛلی یاحمیمی  فیص ٚاضیعتٝ حساب* ضسیس غسٚض چه * ٔزٛظپطزاذت
 تغثیك تا غٛضتحساب تا٘ه*

 تا٘ه پطزاذت
 

 

 

 

حساب  عطف 
 ٞعیٙٝ

 زستٛضاِؼُٕ تٙرٛاٜ ٌطزاٖ

 
 تٙرٛاٜ ٌطزاٖ سمف تٙرٛاٜ*تاییس ٚ ٔزٛظ پطزاذت *ذالغٝ تٙرٛاٜ

 زستٛضاِؼُٕ ٞا ٚ ضٚیٝ ضطوت ٚ استا٘ساضٞای حساتساضی

 

پازاش -حساتطسی -تّفٗ-آب -تطق)تطضسی وأُ تٛزٖ شذایط* تطضسی تسٛیٝ 
پیٕاٟ٘ای تّٙس   –ٌاضا٘تی ٔحػٛالت -ْ.ْ.ْ-(ٔزٕغ ، سٙٛات ٚ ٔطذػی )واضوٙاٖ 

 .(…لطاضزازٞای ظیا٘ثاض  –ٔست 

حساتٟای 
تسٞی تٝ )پطزاذتٙی
 (شذایط*اضراظ 

 ٔغاِؼٝ ضطح سیستٓ زض پطٚ٘سٜ زائٓ

 
 *حٛاِٝ ذطٚد واال*تطي زضذٛاست 

ٔٛرٛزی ا٘ثاض 
 لغؼات/واال



حیغِ وٌتشلی 2 : خشیذ ، ّضیٌِ ّب ٍ پشداختْب                           

10ّیچ خشیذ یب دسیبفت خذهتی ثذٍى هجَصّبی خشیذ / دسیبفت خذهبت اًجبم ًوی شَد .1-

-2
بست ثشای هستٌذ وشدى هشخظبت ، همبدیش ٍ ویفیت  دس ٌّگبم تحَیل وبال / خذهبت ، هذاسن وبفی ٍ ٌه

وبال تْیِ هی شَد .
10

-3

بسجی ٍجَد داسد وِ ثتَاى اعویٌبى حبطل ًوَد وِ ولیِ هذاسن ثٌذ 11 فَق ، هذ ًظش لشاس  بی ٌه وٌتشْل

بی داسای شوبسُ تشتیت چبپی ٍ یب ثجت وبال / خذهبت دسیبفتی دس دفبتش  خَاّذ گشفت ) استفبدُ اص فشْه

خبص (

10

-4

بسجی ٍجَد داسد تب ثتَاى اعویٌبى حبطل ًوَد وِ دس همبثل ولیِ هذاسن هشثَط ثِ وبال /  بی ٌه وٌتشْل

خذهبت دسیبفتی طَستحسبة دسیبفت هی گشدد ) ثشای هثبل : ػغف هتمبثل  طَستحسبثْب ٍ سسیذّبی 

وبال ثِ یىذیگش (

10

-5
ذسج دس طَستحسبثْب ثب هذاسن هشثَط ثِ دسیبفت  همبدیش ، هشخظبت ٍ ویفیت وبال / خذهبت دسیبفتی ٌه

وبال هغبثمت هی گشدد .
10

-6
طذٍس چه تٌْب دس همبثل ثشگْبی دستَس پشداخت داسای شوبسُ تشتیت چبپی وِ ثش هجٌبی هذاسن ٍ 

هستٌذات هشثَط ثِ هؼبهالت ششوت طبدس شذُ ٍ تَسظ همبم هسئَلی تبییذ گشدیذُ ، اًجبم هی شَد .
10

-7
بسجی ثبعل  گیشی اص استفبدُ هجذد ثِ ًحَ ٌه ّوضهبى ثب طذٍس چه ، هستٌذات ٍ هذاسن پیَست جْت جَل

هی شَد .
10

10طذٍس چه ٍ حَالِ ّبی ثبًىی تَسظ اشخبطی هستمل اص طبدسوٌٌذُ هجَص پشداخت طَست هی گیشد .8-

-9
بسجی ًگْذاسی هی  دس صهبى تحَیل چه ثِ ریٌفغ ، سسیذ هؼتجش دسیبفت ٍ چىْبی تحَیل ًشذُ ثِ ًحَ ٌه

شَد .
10

-10
لجل اص پشداخت ، طَست هخبسج تَسظ شخظی هستمل اص تْیِ وٌٌذُ اص ًظش طحت هغبلجبت ٍ هذاسن 

بسجی ثبعل هی شَد . گیشی اص استفبدُ هجذد ثِ ًحَ ٌه اسٌبد ضویوِ وٌتشل ٍ تظَیت ٍ ثشای جَل
10

-11...

100100

٘تایذ تطضسی

ٚ تطآٚضز ) CR ( اِٚیٝ َ زاذّی  ضٙاذت اِٚیٝ اظ سیستٓ وٙتط

پیطٟٙازی 

)1(

ٟ٘ایی 

)2( 
 ػغف  )3(

ٔخثت ) 

غفط ( 

)4(

ضٚضٟای وٙتطَ

ضطیة إٞیت

ٔٙفی ) 

یه (       

)5(

حاغّضطب 

ضطیة 

إٞیت زض 0 

یا 1        )6(



ذطیس ، ٞعیٙٝ ٞا ٚ پطزاذتٟا  " –اضظیاتی سیستٓ وٙتطَ زاذّی 
" 

 :ذسٔات ضطوت وٙتطِٟایی اػٕاَ ٌطزز تا تتٛاٖ اعٕیٙاٖ حاغُ ٕ٘ٛز وٝ / الظْ است زض ٔٛضز غسٚض زضذٛاست ذطیس واال 

 .زضذٛاستٟای ذطیس تٟٙا تط ٔثٙای ٘یاظٞای ٚالؼی ضطوت غازض ٔی ضٛز  -اِف 

 .ذسٔات ، تٟٙا تطاساس ٔزٛظٞای غازضٜ ٚ تحت ٔٙاسة تطیٗ ضطایظ ٕٔىٗ غٛضت ٔی ٌیطز / ذطیس واال  -ب 

 .ذسٔات زضیافتی تا ٔزٛظٞای ذطیس غازضٜ وٙتطَ ٚ تٕأا تٝ ا٘ثاض یا لسٕت زضذٛاست وٙٙسٜ تحٛیُ ٔی ضٛز / واال  -ج 

 . ذسٔات زضیافتی پس اظ وٙتطِٟای الظْ رٟت حثت زض حساتٟا ٔس ٘ظط لطاض ٔی ٌیطز / تٕأی غٛضتحساتٟای ٔطتٛط تٝ واال  -ت 

وّیٝ واالٞای تطٌطتی رٟت حثت زض سٛاتك ٔس ٘ظط لطاض ٌطفتٝ ٚ اظ تاتت ٔثاِغ ٔٛضز ازػای ضطوت اظ فطٚضٙسٌاٖ اػالٔیٝ تسٞىاض غازض ٚ زض  –ث 

 .حساتٟای ٔطتٛعٝ حثت ٔی ضٛز 

 .چىٟا ٚ حٛاِٝ ٞای تا٘ىی تٟٙا زض ٔماتُ ٔؼأالت ٔستٙس غازض ٔی ضٛز  -د 

 .پطزاذتٟای ٘مسی تٟٙا زض ٔماتُ ٔؼأالت ٔستٙس ا٘زاْ ضسٜ ٚ ٔٙغثك تا آییٗ ٘أٝ ٞای ضطوت است  -س 



طذٍس دسخَاست خشیذ وبال / خذهبت :                           
2دسخَاست خشیذ وبال / خذهبت ثِ طَست وتجی طبدس هی گشدد.1-

-2
سد  ظَس اعویٌبى اص ًیبص ششوت ثِ وبال / خذهبت َه لجل اص طذٍس " هجَص خشیذ " ثشسسی الصم ثِ ٌه

دسخَاست ، تَسظ هسئَلیي هشثَعِ ثِ ػول هی آیذ .
1

-3
بسجی جْت هذ ًظش لشاس گشفتي ولیِ دسخَاستْبی خشیذ ، ٍجَد داسد . ) ثشای هثبل : استفبدُ  بی ٌه وٌتشْل

اص ثشگْبی داسای شوبسُ سشیبل چبپی ٍ یب ثجت دسخَاستْبی خشیذ دس دفبتش خبص (
2

-4
هجَص خشیذ ، ثشاسبس آییي ًبهِ ّبی داخلی ٍ همشسات هشثَعِ ٍ ثِ طَست وتجی ، تَسظ همبم هسئَلی 

طبدس هی شَد.
2

-5
بسجی  افمت ثب خشیذ وبال / خذهت ، دالیل هشثَط تَسظ هسئَل تظوین گیشًذُ ، ثِ ًحَ ٌه دس طَست ػذم َه

ثجت هی شَد .
2

سد ثشسسی لشاس هی گیشد .6- 1دسخَاستْبی خشیذ هؼلك ، تَسظ همبم هسئَلی ثغَس هتٌبٍة َه

خشیذ وبال / خذهبت :

-7
بسجی جْت هذ ًظش لشاس گشفتي ولیِ هجَصّبی طبدسُ ٍجَد داسد ٍ هجَصّبی هؼلك تَسظ  بی ٌه وٌتشْل

سد ثشسسی لشاس هی گیشد . ظن َه شخض هسئَلی ثغَس ٌه
2

-8
سد ًیبص ثؼول آهذُ ٍ ششایظ پیشٌْبدی ّش  بسجی جْت شٌبسبیی ػشضِ وٌٌذگبى وبال / خذهت َه الذام ٌه

سد تَجِ لشاس گشفتِ ٍ پس اص ثشسسیْبی الصم تظویوبت همتضی اتخبر هی شَد . یه اص ػشضِ وٌٌذگبى َه
2

-9
ؼمذُ  بی ػوذُ ٌه بسجی جْت تؼییي ٍ ًگْذاسی اعالػبت هشثَط ثِ تؼْذات ًبشی اص لشاسدادّ سٍشْبی ٌه

ثب فشٍشٌذگبى ، اتخبر شذُ است .
1

-10
ؼمذُ ٍ تشخیض صیبًْبی احتوبلی ،  بی ٌه ظَس حظَل اعویٌبى اص اجشای ولیِ هفبد لشاسدادّ ثِ ٌه

سد ثشسسی لشاس هی گیشد . ؼمذُ ثب فشٍشٌذگبى تَسظ هسئَلیي ششوت َه بی ٌه لشاسدادّ
2

دسیبفت وبال / خذهبت :

-11
بست شبهل هشخظبت ، همبدیش ٍ ویفیت  دس ٌّگبم تحَیل وبال / خذهبت ، هذاسن وبفی ) سسیذ اًجبس ( ٍ ٌه

وبال تَسظ هسئَلیي هستمل اص طذٍس سفبسش خشیذ تْیِ هی شَد .
3

پیطٟٙازی 

)1(

ٟ٘ایی 

)2( 

 ػغف ٝت 

سیستٓ 

حثت ضسٜ 

)3(

ٔٙفی 

)4(

ٚ پطزاذتٟا َ زاذّی - چطذٝ ذطیس ، ٞعیٙٝ ٞا  اضظیاتی سیستٓ وٙتط

ضٚضٟای وٙتطَ

٘تایذ  اظٖٔٛ وٙتطَ  ٘تایذ ٔغاتمت  تا سیستٓ  حثت ضسٜضطیة إٞیت

٘تیزٝ 

ٟ٘ایی    

)12(

ضطیة ػسْ 

ضػایت 

*ضطیة 

إٞیت )11(

وٙتطَ 

رایٍعیٗ  

)5(     

تسٖٚ 

وٙتطَ 

رایٍعیٗ     

)6(   

ٔخثت 

)7(

ػغف ٝت  

واضتطي 

ضسیسٌی )8(

زضغس  

ػسْ  

ضػایت      

)9(   

 ضطیة ػسْ ضػایت  تا %5 

;10%     6% تا %15;25/  

16%تا %25;%50 

تیطتطاظ%25;%100

ػغف ٝت 

٘أٝ 

ٔسیطیت   

)13(      



-12

بسجی ٍجَد داسد وِ ثتَاى اعویٌبى حبطل ًوَد وِ ولیِ هذاسن ثٌذ 11 فَق ، هذ ًظش لشاس  بی ٌه وٌتشْل

بی داسای شوبسُ تشتیت چبپی ٍ یب ثجت وبال / خذهبت دسیبفتی دس دفبتش  خَاّذ گشفت . ) استفبدُ اص فشْه

خبص (

3

-13
جَد تَسظ  جَد دس هذاسن ثٌذ 11 فَق ثب هجَصّبی خشیذ هشثَعِ تغجیك شذُ ٍ اختالفْبی َه اعالػبت َه

افشاد  هسئَلی پی گیشی هی شَد .
2

-14
سد استفبدُ لشاس  هذاسن هشثَط ثِ دسیبفت وبال / خذهبت ػیٌب جْت ثجت الالم دسیبفتی دس سَاثك اًجبس َه

هی گیشد .
2

دسیبفت طَستحسبة :

-15

بسجی ٍجَد داسد وِ ثتَاى اعویٌبى حبطل ًوَد وِ دس همبثل ولیِ هذاسن هشثَط ثِ وبال /  بی ٌه وٌتشْل

خذهبت دسیبفتی طَستحسبة دسیبفت هی شَد ) ثشا ی هثبل : ػغف هتمبثل طَستحسبثْب ٍ سسیذّبی وبال 

ثِ یىذیگش (

3

-16
ظَس تشخیض دالیل ػذم دسیبفت طَستحسبثْب ، هذاسن هشثَط ثِ دسیبفت وبال / خذهبت ثِ عَس  ثِ ٌه

سد ثشسسی لشاس هی گیشد . ظن تَسظ همبم هسئَلی َه ٌه
2

-17
ذسج دس طَستحسبثْب ثب هذاسن هشثَط ثِ دسیبفت  همبدیش ، هشخظبت ٍ ویفیت وبال / خذهبت دسیبفتی ٌه

وبال / اسائِ خذهبت هغبثمت هی شَد .
3

-18
طَستحسبثْبی هشثَط ثِ وبالی دسیبفتی ، اص ًظش هحبسجبت ، لیوت ٍ ششایظ هشثَعِ ) لشاسداد ، لیست 

لیوتْب ٍ ... ( وٌتشل هی شَد .
3

-19
طَستحسبثْبی هشثَط ثِ خذهبت دسیبفتی ثب هذاسن هشثَط ) هبًٌذ : هذاسن دسیبفت ٍ گضاسشْبی تىویل 

وبس ( وٌتشل هی شَد .
2

-20
بسجی جْت حظَل اعویٌبى اص طحت طَستحسبثْبی هشثَط ثِ خذهبت ػوذُ دسیبفتی وِ دس  بی ٌه وٌتشْل

سد آًْب ثشي دسخَاست طبدس ًوی گشدد ) هبًٌذ : آة ، ثشق ٍ تلفي ٍ ... ( اػوبل هی شَد . َه
2

2طَستحسبثْبی دسیبفتی جْت ثجت دس حسبثْب ، تَسظ همبم هسئَلی ثِ تظَ یت هی سسذ .21-

پیطٟٙازی 

)1(

ٟ٘ایی 

)2( 
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-22
بسجی ٍجَد داسد تب ثتَاى اعویٌبى حبطل ًوَد وِ ولیِ طَستحسبثْبی دسیبفتی ،جْت ثجت دس  بی ٌه وٌتشْل

حسبثْب هذ ًظش لشاس خَاّذ گشفت .
1

2طَستحسبثْبی خشیذ ، تَسظ افشادی هستمل اص هسئَلیي طذٍس هذاسن دسیبفت وبال وٌتشل هی شَد .23-

-24
ولیِ هذاسن هشثَط دسیبفت وبال ٍ طَستحسبثْب جْت ثجت دس سَاثك حسبثذاسی اًجبس هذ ًظش لشاس هی 

گیشد.
1

ثشگشت وبال ٍ سبیش هجبلغ هَسد هغبلجِ :

-25
هذاسن هثجتِ وبفی ) ثشي ثشگشت وبال ( جْت ادػبی ششوت هشتول ثش ًَع ، همذاس ، ٍضؼیت وبالی 

ثشگشتی ٍ دالیل ػذم لجَل وبال یب خذهبت دسیبفتی ، طبدس هی شَد .
1

-26
هذاسن هزوَس دس ثٌذ 25 فَق ، ثِ عشیمی وٌتشل هی شَد تب ثتَاى اعویٌبى حبطل ًوَد وِ وبالی ثشگشتی 

سد هغبلجِ توبهب جْت طذٍس اػالهیِ ثذّىبس هذ ًظش لشاس خَاّذ گشفت . ٍ یب سبیش هجبلغ َه
1

-27
سد تظَیت همبم هسئَلی لشاس هی  اػالهیِ ّبی ثذّىبس طبدسُ جْت تبییذ ػذم لجَل ٍ طحت ادػب ، َه

گیشد .
1

-28
سد استفبدُ لشاس هی گیشد  ثشي ثشگشت وبال پس اص تبییذ ػیٌبً جْت ثجت وبالی ثشگشتی دس سَاثك اًجبس َه

.
2

-29
سد هغبلجِ ای وِ ثشای آًْب اػالهیِ ثذّىبس  بیی اػوبل هی گشدد تب وبالی ثشگشتی ٍ سبیش هجبلغ َه وٌتشْل

طبدس ًگشدیذُ ، ثغَس وبهل هشخض شَد .
2

-30
سد آًْب  بیی اػوبل هی گشدد تب اػالهیِ ّبی ثذّىبسی وِ هذاسن دال ثش لجَل ادػبی ششوت دس َه وٌتشْل

دسیبفت شذُ ، ثغَس وبهل هشخض شَد .) هبًٌذ : ػغف هتمبثل ثِ اػالهیِ ثستبًىبس دسیبفتی (
1

-31
ظَس تشخیض دالیل ػذم دسیبفت ثوَلغ ثشگْبی ثستبًىبس فشٍشٌذُ ، هذاسن هزوَس دس ثٌذ 30 فَق ،  ثِ ٌه

سد ثشسسی ٍ پی گیشی الصم لشاس هی گیشد. ، تَسظ همبم هسئَلی َه ظن ) ثشای هثبل : ّش ّفتِ (  ثغَس ٌه
2
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-32
اػالهیِ ّبی ثستبًىبس فشٍشٌذُ ، ثب هذاسن هشثَط ثِ وبالی ثشگشتی ٍ هجبلغ هغبلجِ شذُ ٍ ّوچٌیي 

ذسج دس طَستحسبثْبی اطلی ، هغبثمت هی شَد . لیوتْبی ٌه
1

-33
اػالهیِ ّبی ثستبًىبس فشٍشٌذُ  جْت ثجت دس حسبثْبی پشداختٌی ، تَسظ همبم هسئَلی ثِ تظَیت هی 

سسذ .
1

-34
بسجی ٍجَد داسد تب ثتَاى اعویٌبى حبطل ًوَد وِ ولیِ اػالهیِ ّبی ثذّىبس طبدسُ ٍ یب  بی ٌه وٌتشْل

ثستبًىبس دسیبفتی اص فشٍشٌذُ جْت ثجت دس حسبثْبی پشداختٌی هذ ًظش لشاس خَاّذ گشفت .
1

پشداختْبی ثبًىی :

ثی هحبفظت هی شَد .35- 2اص چه ّبی استفبدُ ًشذُ ثِ ًحَ هغَل

-36
سد  شوبسُ تشتیت چه ّبی طبدسُ ، تَسظ همبم هسئَلی تحت وٌتشل ٍ ػذم طذٍس ّش یه اص شوبسُ ّب َه

لغ ثبعل هی شَد . سد استفبدُ لشاسگیشد ثِ َه ثشسسی لشاسهی گیشد ٍ چه ّبیی وِ دس ًظش ًیست َه
2

-37
طذٍس چه تٌْب دس همبثل ثشگْبی دستَس پشداخت داسای شوبسُ تشتیپ چبپی وِ ثش هجٌبی هذاسن ٍ 

هستٌذات هشثَط ثِ هؼبهالت ششوت طبدس شذُ ٍ تَسظ همبم هسئَلی تبییذ گشدیذُ ، اًجبم هی شَد.
3

-38
بسجی ثبعل  گیشی اص استفبدُ هجذد ثِ ًحَ ٌه ّوضهبى ثب طذٍس چه ، هستٌذات ٍ هذاسن پیَست جْت جَل

هی شَد .
3

3طذٍس چه ٍ حَالِ ّبی ثبًىی تَسظ اشخبطی هستمل اص  طبدسوٌٌذُ هجَص پشداخت ، طَست هی گیشد .39-

-40

سد تبییذ طحت هؼبهالت  َط ثِ ٍجَد هذاسن الصم ٍ َه اسد صیش،  ٌه طذٍس چه ٍ حَالِ ّبی ثبًىی دس َه

ثشاسبس سٍشْبی ششوت است :   الف -پشداخت ثذّیْب * ة - پشداخت حمَق ٍ دستوضد ٍ وسَسات 

هشثَط * ج-ثبصپشداخت هخبسج ًمذی *  ت -سبیش پشداختْب

2
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-41

سد هؼبهالتی ًظیش خشیذ سشهبیِ گزاسی ٍ پشداخت سَد سْبم وِ ثِ ػلت هبّیت خبص خَد اص  دس َه

سد  سد تظَیت ٍالغ ًوی شًَذ ، چىْب ٍ حَالِ ّبی ثبًىی ثشاسبس هذاسن وبفی دس َه سٍشْبی هؼوَل َه

هستٌذ ثَدى هؼبدالت تْیِ هی شَد .

2

گیشی اص طذٍس چه دس ٍجِ حبهل ٍ اهضبئ چه ّبی سفیذ ثِ ػول هی آیذ .42- بسجی جْت جَل 2وٌتشل ّبی ٌه

-43
ذسجبت چه تَسظ افشاد غیش هسئَل ٍ چه ّبی طبدسُ ثِ  گیشی اص تغییش ٌه بسجی جْت جَل وٌتشل ّبی ٌه

ػول هی آیذ ) ثِ ػٌَاى هثبل : ًظت ًَاس چست ٍ یب استفبدُ اص هبشیي پشفشاط (
2

2چه ّب تَسظ افشاد هسئَلی هستمل اص تظَیت وٌٌذگبى هؼبهالت اهضب هی شَد .44-

-45
بسجی  تؼذاد ٍ هسئَلیت اهضب وٌٌذگبى چه ٍ لضٍم هوَْس وشدى چه ّب دس ششوت ، تبثغ ضَاثظ وٌتشلی ٌه

است .
2

-46
بسجی  صهبى تحَیل چه ثِ ریٌفغ ، سسیذ هؼتجش دسیبفت هی گشدد ٍ چه ّبی تحَیل ًشذُ ثِ ًحَ ٌه

ًگْذاسی هی شَد .
3

پشداختْبی ًمذی :

-47
ِ ، اػوبل هی  گیشی اص پشداخت  ّضیٌِ ّبی جبسی اص هحل ٍجَُ دسیبفتی سٍصاً وٌتشل ّبی الصم جْت جَل

شَد .
1

1ٍجَُ ًمذ تؼییي شذُ جْت پشداخت ّضیٌِ ّبی جبسی ، هتٌبست ثب هخبسج اًجبم شذُ آى است .48-

-49
 پشداختْبی ًمذی هتىی ثِ هستٌذات ٍ هذاسن هثجتِ وبفی ثَدُ ٍ تَسظ همبم هسئَلی ثشسسی ٍ تبییذ هی 

شَد.
2

 ػغف ٝت 

سیستٓ 

حثت ضسٜ 

)3(

ٔٙفی 

)4(

ٚ پطزاذتٟا َ زاذّی - چطذٝ ذطیس ، ٞعیٙٝ ٞا  اضظیاتی سیستٓ وٙتط

ضٚضٟای وٙتطَ

٘تایذ  اظٖٔٛ وٙتطَ  ٘تایذ ٔغاتمت  تا سیستٓ  حثت ضسٜضطیة إٞیت
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1حذ ًظبة هؼمَلی ثشای پشداخت ّبی ًمذی تؼییي شذُ است .50-

-51
ظَس دسیبفت  بست ، طَست هخبسج اًجبم شذُ ، ّوشاُ ثب هذاسن ٍ اسٌبد هشثَط ، ثِ ٌه دس فَاطل صهبًی ٌه

ٍجِ ، ثِ اشخبص ریشثظ اسائِ هی شَد .
1

-52

ضَع ثٌذ 51 فَق تَسظ شخظی هستمل اص تْیِ وٌٌذُ اص ًظش طحت  لجل اص پشداخت ، طَست هخبسج َه

بسجی  گیشی اص استفبدُ هجذد ثِ ًحَ ٌه هغبلجبت ٍ هذاسن اسٌبد ضویوِ وٌتشل ٍ تظَیت شذُ ٍ ثشای جَل

ثبعل هی شَد .

3

-53
ثبص پشداخت ٍجَُ تٌْب هؼبدل ّضیٌِ ّبی اًجبم شذُ ٍ اص عشیك ثبًه ثِ سٍش تٌخَاُ گشداى ثبثت 

طَست هی پزیشد .
2
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