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َذف

ّسف ایي استبًساضز، تًییي اغَل اضائِ ٍ تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی زض ظهابًی اسات واِ ٍاحاس      .1
 وٌس. هی وٌتطلتجبضی، یه یب چٌس ٍاحس تجبضی زیگط ضا 

دستیابیبٍَذف

 ، ایي استبًساضز:1ثطای زستیبثی ثِ ّسف ثٌس  .2

( ٍاحدّای تجازی فسعیتجبضی زیگط ) ( وِ ثط یه یب چٌس ٍاحسٍاحد تجازی اصلیتجبضی ) ٍاحس الف.
 وٌس؛ هبلی تلفیمی هی ثِ اضائِ غَضتْبی وٌتطل زاضز ضا هلعم

 زّس؛ هجٌبی تلفیك لطاض هی ضاوٌس ٍ وٌتطل  ضا تًطیف هی کٌتسلاغل  ة.

پصیط ٍ زض ًتیجِ  گصاض ثط سطهبیِ طهبیِس وٌتطلتطریع  ضا ثطای وٌتطلًحَُ ثىبضگیطی اغل  ح.
 وٌس؛  هطرع هی ،پصیط تلفیك سطهبیِ العام

 وٌس؛ ٍ العاهبت حسبثساضی تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی ضا تًییي هی ت.

ٍ هستخٌی ضسى ثطذی ٍاحسّبی تجبضی فطيی  وٌس یهگصاضی ضا تًطیف  ٍاحس تجبضی سطهبیِ ث.
 ًوبیس. تًییي هیٍاحس تجبضی سطهبیِ گصاضی اظ تلفیك ضا 

ایي استبًساضز، العاهبت حسبثساضی تطویجْبی تجبضی ٍ تأحیط آًْب ثط تلفیك، ضبهل ساطلفلی ًبضای اظ    .3
( 1398)هػاَة   تسکیبْاای تجاازی   38حسابثساضی  گیطز )ثِ اساتبًساضز   تطویجْبی تجبضی ضا زضثطًوی

 هطاجًِ ضَز(.

دامىٍکاربزد

ست ثبیس غَضتْبی هبلی تلفیمی اضائِ وٌس. ٍاحس تجبضی یه ٍاحس تجبضی وِ ٍاحس تجبضی اغلی ا .4
 اضائِ غَضتْبی هبلی تلفیمی ًیست: ثِ هلعماحطاظ توبم ضطایف ظیط،  غَضت زضاغلی، 

ٍاحس تجبضی هعثَض، ٍاحس تجبضی فطيی توبهبً هتًلك ثِ ٍاحس تجبضی زیگط ثبضس یب ٍاحس  الف.
هتًلك ثِ ٍاحس تجبضی زیگط است ٍ زضغس هبلىیت آى  122تجبضی فطيی ثبضس وِ ووتط اظ 

سبیط هبلىبى آى، ضبهل هبلىبى فبلس حك ضأی، اظ يسم اضائِ غَضتْبی هبلی تلفیمی تَسف 
 وٌٌس؛ اًس ٍ ثب آى هربلفت ًوی ٍاحس تجبضی اغلی هكلى ضسُ
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)ثَضس اٍضاق ثْبزاض  زض زستطس يوَماثعاضّبی ثسّی یب هبلىبًِ ٍاحس تجبضی زض ثبظاض  ة.
 ضَز؛ ای( هًبهلِ ًوی ضجی یب ثبظاض فطاثَضس، ضبهل ثبظاضّبی هحلی ٍ هٌكمِزاذلی یب ذب

، زض زستطس يوَمثبظاض ی هبلی ذَز زض اًتطبض ّط قجمِ اظ اثعاضّب ثطایٍاحس تجبضی،  ح.
اٍضاق ثْبزاض یب ًْبز ًهبضتی زیگط، اضائِ ًىطزُ  سبظهبى ثَضس ٍغَضتْبی هبلی ذَز ضا ثِ 

 ى ًیع ًجبضس؛ ٍثبضس ٍ زض فطایٌس اضائِ آ

ٍاحس تجبضی اغلی ًْبیی یب یىی اظ ٍاحسّبی تجبضی اغلی هیبًی، غَضتْبی هبلی لبثل  ت.
وٌس وِ زض غَضتْبی هعثَض،  تْیِ هیحسبثساضی استفبزُ ثطای يوَم ضا قجك استبًساضزّبی 

ّوطاُ ثب اًًىبس  یب ثِ اضظش هٌػفبًِ تلفیك ، قجك ایي استبًساضزٍاحسّبی تجبضی فطيی
 . اًس ضسُ گیطی اًساظُیطات اضظش هٌػفبًِ زض سَز یب ظیبى زٍضُ، تغی

 33ایي استبًساضز، ثطای قطحْبی هعایبی پس اظ ثبظًطستگی وبضوٌابى واِ اساتبًساضز حسابثساضی      .5
 .ضَز ثىبض گطفتِ ًویزض هَضز آًْب وبضثطز زاضز،  کازکٌاىباشًشستگی هصایای 

گصاضی ثبضس، زض غَضتی ًجبیس غَضتْبی هبلی تلفیمی  بیِاگط ٍاحس تجبضی اغلی، ٍاحس تجبضی سطه .6
هلعم ثبضس توبم ٍاحسّبی تجبضی فطيی ذَز ضا ثاِ اضظش   ،ایي استبًساضز 33اضائِ وٌس وِ قجك ثٌس 

  ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ ًطبى زّس. اضظش هٌػفبًٍِ تغییطات  گیطی وٌس هٌػفبًِ اًساظُ

کىتزل

پذیز(، تایذ اس طزیق ارسیاتی يجًد  ياحذ تجاری )سزمایٍیک یت ارتثاط تا وظز اس ماَ گذار، صزف سزمایٍ .7

 پذیز، تعییه کىذ کٍ ياحذ تجاری اصلی است یا خیز. کىتزل تز سزمایٍ

تراسدٌ متییرز واضری اس ارتثراط ترا       معرز   دردارد کرٍ   کىترزل پذیز  گذار سماوی تز سزمایٍ سزمایٍ .8

تسرل  ترز    قیر اس طزآن تاسدٌ اس حق تزخرًردار تاضرذ ي    ٍت وسثتیا  گزفتٍ تاضذپذیز قزار  سزمایٍ

 . تز آن تاسدٌ را داضتٍ تاضذ یاثزگذار ییتًاوا ز،یپذٍ یسزما

 دارد: کىتزلپذیز  گذار تز سزمایٍ تىاتزایه، تىُا در صًرت يجًد تمام مًارد سیز، سزمایٍ .9

 مزاجعٍ ضًد(؛ 11تا  12پذیز )تٍ تىذَای  تسل  تز سزمایٍ الف.

پذیز یا تزخًرداری اس حرق وسرثت ترٍ آن     پذیزی اس تاسدٌ متییز واضی اس ارتثاط تا سزمایٍ یةآس ب.

 مزاجعٍ ضًد(؛ ي 18ي  17تاسدٌ )تٍ تىذَای 

ٍ  تًاوایی استفادٌ اس تسل  تز سزمایٍ ج. گرذار   پذیز تزای تحت تأثیز قزار دادن میشان تاسدٌ سرزمای

 مزاجعٍ ضًد(. 20ي  19)تٍ تىذَای 
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پصیط، ثبیس توبم ٍالًیتْب ٍ ضطایف هَجَز ضا هَضز  گصاض ٌّگبم اضظیبثی ٍجَز وٌتطل ثط سطهبیِِ سطهبی .12
گبًاِ وٌتاطل    تَجِ لطاض زّس. اگط ٍالًیتْب ٍ ضطایف، حبوی اظ تغییط یه یب چٌس يٌػط اظ يٌبغط سِ

بثی وٌاس. )ثاِ   پصیط ضا هجاسزاً اضظیا   گصاض ثبیس ٍجَز وٌتطل ثط سطهبیِ ثبضس، سطهبیِ 9هٌسضد زض ثٌس 
 هطاجًِ ضَز(. 85تب ة 82ثٌسّبی ة

پصیط وٌتطل ذَاٌّس زاضت وِ هلعم ثبضٌس  ثط سطهبیِ جوًیگصاض، زض غَضتی ثكَض  زٍ یب چٌس سطهبیِ .11
یاه اظ    ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ، ثب یىسیگط ّوىبضی وٌٌس. زض ایي هَاضز، اظ آًجاب واِ ّای    

یاه اظ    ىبضی زیگطاى، فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّاسایت وٌٌاس، ّای    تَاًٌس ثسٍى ّو گصاضاى ًوی سطهبیِ
پاصیط ضا   گصاض، هٌبفى ذَز زض سطهبیِ ًساضًس. ّط سطهبیِوٌتطل  پصیط گصاضاى ثِ تٌْبیی ثط سطهبیِ سطهبیِ

، (1398)هػَة  هشاازکتْا  42 حسبثساضیهطثَـ، اظ جولِ استبًساضز  حسبثساضیقجك استبًساضزّبی 
ِ  22حسبثساضی استبًساضز  )تجسیسًهطضاسُ   گارازی رز ٍاحادّای تجاازی ٍابساتِ ٍ هشاازکتْای  اا        ساسهای

 وٌس. ثِ حسبة هٌهَض هی گرازیْا سسهایِ  حسابدازی 15 حسبثساضییب استبًساضز ( 1398

تسلط

ثبضس واِ ثاِ اٍ تَاًابیی    ثبلفًلی  حكزاضای پصیط تسلف زاضز وِ  گصاض زض غَضتی ثط سطهبیِ سطهبیِ .12
ِ  ثبظزُ ثط  هالحهِ لبثلزاضای احط ، یًٌی فًبلیتْبی فعالیتْای هسبَطایت ّسثطای فًلی  ضا  پاصیط  ساطهبی
 ثسّس.

گیطز. ثطذی هَالى اضظیبثی تسلف سبزُ است، هبًٌس ظهابًی واِ تسالف ثاط      اظ حك ًطأت هی تسلف .13
 زسات ِ ثا  اثعاضّبی هبلىبًِ هبًٌس سْبم ًبضی اظپصیط ثكَض هستمین ٍ تٌْب اظ قطیك حك ضأی  سطهبیِ
آیس ٍ ثب زض ًهط گطفتي حك ضأی سْبهساضی لبثل اضظیبثی است. زض هَاضز زیگط، ثطای هخبل ظهبًی  هی

تط ذَاّس ثَز ٍ هستلعم  ضَز، ایي اضظیبثی پیچیسُ وِ لسضت اظ یه یب چٌس تَافك لطاضزازی ًبضی هی
 تَجِ ثِ ثیص اظ یه يبهل است.

ای ّسایت فًبلیتْابی هطثاَـ ثطذاَضزاض اسات، حتای زض      گصاض وِ اظ تَاًبیی فًلی ثط یه سطهبیِ .14
غَضتی وِ ٌَّظ اظ حك ذَز ثطای ّسایت استفبزُ ًىطزُ ثبضس، زاضای تسلف اسات. ضاَاّسی واِ    

تَاًاس زض تًیایي ایٌىاِ اٍ زاضای     گصاض فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّسایت وطزُ است، هی س سطهبیِزّ ًطبى
ِ   ثطایثِ ذَزی ذَز، اهب ایي ضَاّس  ؛وٌس تسلف است یب ذیط، ووه گاصاض ثاط    تًییي ایٌىاِ ساطهبی

 .وٌس وفبیت ًویپصیط تسلف زاضز یب ذیط،  سطهبیِ
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جبًجِ ثطای  ثبضٌس وِ ثِ آًْب تَاًبیی یه حك ثبلفًلیزاضای  وسام ّطگصاض،  چٌبًچِ زٍ یب چٌس سطهبیِ .15
ِ   ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ هتفبٍت ضا ثسّس، آى سطهبیِ تسالف زاضز واِ اظ    پاصیط  گصاضی ثاط ساطهبی

 ، ثطذَضزاض ثبضس.پصیط احط ثط ثبظزُ سطهبیِثیطتطیي زاضای تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی 

ثبضٌس وِ ثط اسبس آى حك ثبلفًلی گصاض، حتی زض غَضتی وِ سبیط ٍاحسّبی تجبضی زاضای  سطهبیِ .16
ضًَس، ثطای هخبل ظهابًی واِ    ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ثطذَضزاض اظ تَاًبیی فًلی ثطای هطبضوت زض

پصیط تسلف زاضتِ ثبضس. ثب  تَاًس ثط سطهبیِ ، هیاستثطذَضزاض   ًفَذ قابل هالحظٍِاحس تجبضی زیگط اظ 
پصیط تسلف ًساضز )ثِ ثٌاسّبی   حوبیتی است ثط سطهبیِ حكگصاضی وِ فمف زاضای  ٍجَز ایي، سطهبیِ

 ط وٌتطل ًساضز.پصی هطاجًِ ضَز( ٍ ثٌبثطایي، ثط سطهبیِ 28تب ة 26ة

باسدٌ

پاصیط   ضَز، زض ًتیجِ يولىطز سطهبیِ پصیط ًبضی هی گصاض وِ اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ چٌبًچِ ثبظزُ سطهبیِ .17
ِ   هًطؼ زضگصاض  اهىبى تغییط زاضتِ ثبضس، سطهبیِ پاصیط لاطاض    ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثاب ساطهبی

تَاًس فمف هخجت، فماف   گصاض هی ضَز. ثبظزُ سطهبیِ اظ حك ثطذَضزاض هیثبظزُ گیطز یب ًسجت ثِ آى  هی
 یب ّن هخجت ٍ ّن هٌفی ثبضس. هٌفی

هتًاسزی   اضاربظ زاضاتِ ثبضاس، اهاب     وٌتاطل پصیط  تَاًس ثط سطهبیِ گصاض هی تٌْب یه سطهبیِاگطچِ  .18
ًٌس زض تَا پصیط سْین ثبضٌس. ثطای هخبل، زاضًسگبى هٌبفى فبلس حك وٌتطل هی تَاًٌس زض ثبظزُ سطهبیِ هی

 پصیط، سْین ثبضٌس. ضسُ سطهبیِ سَز یب سبیط هٌبثى تَظیى

ارتباطبیهتسلطيباسدٌ

پاصیطی اظ   پصیط ٍ آسایت  زاضز وِ يالٍُ ثط تسلف ثط سطهبیِ وٌتطلپصیط  گصاض ظهبًی ثط سطهبیِ سطهبیِ .19
، ثتَاًس ثب استفبزُ ُثبظز پصیط یب ثطذَضزاضی اظ حك ًسجت ثِ آى ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ

 تأحیط ثگصاضز. پصیط ثب سطهبیِ تجبـًبضی اظ اض  اظ تسلف ذَز، ثط ثبظزُ

اسات یاب ًوبیٌاسُ. یاه      اغایل گیطی، ثبیس تًییي وٌس وِ  گصاض زاضای حك تػوین ثٌبثطایي، سطهبیِ .22
ضاَز، زض غاَضت ايوابل حاك       ، ًوبیٌسُ هحسَة هی72تب ة 58گصاض وِ قجك ثٌسّبی ة سطهبیِ

 پصیط وٌتطل ًساضز. ، ثط سطهبیِآىضسُ ثِ  گیطی تفَیؽ ػوینت
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الشاماتحسابذاری

21.   ٍ َرای حسراتذاری یوىًاخرت ترزای      ياحذ تجاری اصلی تایذ صًرتُای مالی تلفیقی را تا اسرتفادٌ اس ريیر

 در ضزای  مطاتٍ تُیٍ کىذ. َمسانمعامالت ي سایز ريیذادَای 

آٍضز، آغبظ ضَز  پصیط ضا ثِ زست هی گصاض وٌتطل سطهبیِ ی وِ سطهبیِپصیط ثبیس اظ تبضیر تلفیك سطهبیِ .22
 زّس، هتَلف گطزز.   پصیط ضا اظ زست هی گصاض وٌتطل سطهبیِ ٍ ظهبًی وِ سطهبیِ

 .ضسُ است، ضٌّوَزّبیی زضثبضُ تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی اضائِ 114تب ة 128ثٌسّبی ةزض  .23

مىافعفالذحكکىتزل

اغلی ثبیس هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضا زض غَضت ٍؾًیت هبلی تلفیمی، زض ثرص حمَق  ٍاحس تجبضی .24
 هبلىبًِ، جسا اظ حمَق هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی اضائِ وٌس.

تغییط زض هٌبفى هبلىیت ٍاحس تجبضی اغلی زض ٍاحس تجبضی فطيی، واِ هٌجاط ثاِ اظ زسات زازى      .25
گطزز )یًٌای هًابهالت ثاب     هبلىبًِ هحسَة هیضَز، جعء هًبهالت  وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی ًوی

 هبلىبى زض ًمص هبله(.

، ضٌّوَزّبیی زضثبضُ حسبثساضی هٌبفى فبلس حك وٌتاطل زض غاَضتْبی   116ة تب 115زض ثٌسّبی ة .26
 .ضسُ استهبلی تلفیمی اضائِ 

اسدستدادنکىتزل

 حس تجبضی اغلی:اگط ٍاحس تجبضی اغلی، وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی ضا اظ زست ثسّس، ٍا .27

زاضاییْب ٍ ثسّیْبی ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي ضا اظ غَضت ٍؾًیت هبلی تلفیمی لكى  الف.
 وٌس. ضٌبذت هی

تجبضی فطيی پیطیي ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ زض ظهبى  گصاضی ثبلیوبًسُ زض ٍاحس ّطگًَِ سطهبیِ ة.
ٍ ّطگًَِ هجبلغ گصاضی  وٌس ٍ حسبثساضی ثًسی سطهبیِ ضٌبسبیی هی ،اظ زست زازى وٌتطل

 حسبثساضیپطزاذتٌی ثِ ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي یب زضیبفتٌی اظ آى ضا قجك استبًساضزّبی 
زّس. اضظش هٌػفبًِ هعثَض، ثبیس ثِ يٌَاى اضظش هٌػفبًِ زض ظهبى ضٌبذت  هطثَـ اًجبم هی

ضی گصاضی زض ٍاحس تجب تجسیل ثِ سطهبیِزض غَضت اٍلیِ زاضایی هبلی زض ًهط گطفتِ ضَز یب 
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زض ًهط گطفتِ  آى،ضٌبذت اٍلیِ  ضسُ زض ظهبى ثِ يٌَاى ثْبی توبم، ٍاثستِ یب هطبضوت ذبظ
 ضَز. 

سَز یب ظیبى هطتجف ثب اظ زست زازى وٌتطل ضا وِ لبثل اًتسبة ثِ هٌبفى زاضای حك وٌتطل  ح.
 وٌس. هی ، ضٌبسبیی استپیطیي 

 .ضسُ استاضائِ  وٌتطلزازى  زست اظ، ضٌّوَزّبی حسبثساضی 119تب ة 117زض ثٌسّبی ة .28

گذاریياحذتجاریسزمایٍتطخیع

تجراری  ياحرذ  ياحذ تجاری اصلی تایذ مطخص کىذ کٍ آیا یک ياحذ تجاری سزمایٍ گذاری است یا خیز.  .29

 ی، ياحذ تجاری است کٍ:گذارٍ یسزما

ًَی را اس آوُرا  گرذار، يجر   گذاری تٍ یک یا چىذ سزمایٍ تٍ مىظًر ارائٍ خذمات مذیزیت سزمایٍ الف.

 کىذ؛ دریافت می

ضرًد کرٍ َرذف فعالیتُرای تجراری آن،       متعُرذ مری  ( انگرذار ٍ ی)سرزما  گذارٍ یسزمادر تزاتز  ب.

، درآمذ  گذاری گذاری يجًٌ مشتًر تىُا تزای کسة تاسدٌ اس محل افشایص ارسش سزمایٍ سزمایٍ

 ؛ يتاضذگذاری یا َز دي  سزمایٍ

ٌ گذا اساساً عملوزد تمام سزمایٍ ج. گیرزی ي ارسیراتی    ریُای خًد را تز مثىای ارسش مىصفاوٍ، اورذاس

 کىذ. می

 .ضذٌ است، رَىمًدَای توارگیزی مزتًط ارائٍ 97تا ب 81تىذَای بدر 

وٌس یب ذیاط، ٍاحاس تجابضی     ضا احطاظ هی 29زض اضظیبثی ایٌىِ ٍاحس تجبضی، تًطیف هٌسضد زض ثٌس  .32
گصاضی ثِ ضاط  ظیاط ثطذاَضزاض     ل ٍاحس تجبضی سطهبیِثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب اظ ٍیژگیْبی هًوَ

   است یب ذیط:

 هطاجًِ ضَز(؛  122تب ة 99گصاضی است )ثِ ثٌسّبی ة زاضای ثیص اظ یه سطهبیِ الف.

 هطاجًِ ضَز(؛ 123ةتب  121ة یثٌسّبثِ )است گصاض ِ یسطهب هیاظ  صیثزاضای  ة.

 125ةتب  124ة یثٌسّبثِ )ضی ًیستٌس زاضز وِ اظ اضربظ ٍاثستِ ٍاحس تجب اًیگصاضِ یسطهب ح.
 هطاجًِ ضَز(؛ ٍ

 127ةتب  126ة یثٌسّبثِ )هٌبفى هبلىیت زض لبلت حمَق هبلىبًِ یب هٌبفى هطبثِ زاضز  ت.
 هطاجًِ ضَز(.
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ثٌاسی   ضَز وِ ٍاحس تجبضی ضطایف قجمِ فمساى ّط یه اظ ایي ٍیژگیْبی هًوَل، لعٍهبً هَجت ًوی
گصاضی وِ توبم ایاي   ٍاحس تجبضی سطهبیِ یهصاضی ضا احطاظ ًىٌس. گ ثِ يٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 افشای هٌااف  رز ٍاحادّای تجاازی    41حسبثساضی استبًساضز  قجكثبیس ثبضس، ضا ًساضتِ ٍیژگیْبی هًوَل 

  افطبی ثیطتطی اًجبم زّس.(، 1398)هػَة  ریگس

زٌّاسُ تًطیاف    گبًِ تطىیل سِ اگط ٍالًیتْب ٍ ضطایف ًطبى زّس وِ زض یه یب چٌس يٌػط اظ يٌبغط .31
گصاضی قجك ثٌاس   ، یب ٍیژگیْبی هًوَل ٍاحس تجبضی سطهبی29ِگصاضی قجك ثٌس  ٍاحس تجبضی سطهبیِ

ٍاحاس  یاه  ، تغییطاتی ایجبز ضسُ است، ٍاحس تجبضی اغلی ثبیس زٍثبضُ اضظیبثی وٌاس واِ آیاب    32
 گصاضی است یب ذیط. تجبضی سطهبیِ

ِ ٍاحس تجبضی اغلی زض غَضتی  .32 گاصاضی ضا اظ زسات ثسّاس یاب زض      وِ ضطایف ٍاحس تجبضی ساطهبی
گصاضی تجسیل ضَز، ثبیس تغییط زض ٍؾًیت ذَز ضا اظ تبضید ٍلاَو   غَضتی وِ ثِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 .(هطاجًِ ضَز 121ةتب  122ة یثٌسّبثِ )تغییط ٍؾًیت، ثب تسطی ثِ آیٌسُ ثِ حسبة هٌهَض وٌس 

ستثىایتلفیكگذاری:اياحذَایتجاریسزمایٍ

گاصاضی، وٌتاطل ٍاحاس تجابضی      ، ظهبًی وِ ٍاحس تجبضی سطهبی34ِثِ استخٌبی هَضز هٌسضد زض ثٌس  .33
اساتبًساضز  آٍضز، ًجبیس ٍاحاسّبی تجابضی فطيای ذاَز ضا تلفیاك وٌاس یاب         زیگطی ضا ثِ زست هی

گصاضی  طهبیِگصاضی، ثبیس س ثلىِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ ( ضا ثىبض گیطز؛1398)هػَة  38حسبثساضی 
ٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ  گیطی وٌس زض ٍاحس تجبضی فطيی ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُ

 ًطبى زّس.

گصاضی زاضای ٍاحس تجبضی فطيای ثبضاس واِ     سطهبیِ ، ظهبًی وِ ٍاحس تجبضی33ثب ٍجَز العام ثٌس  .34
آى اضائاِ ذاسهبت هاطتجف ثاب     گصاضی ًیست ٍ ّسف ٍ فًبلیتْبی اغالی   سطهبیِ یه ٍاحس تجبضی
جًِ ضَز(، طاه 92ةتب  88ةگصاضی است )ثِ ثٌسّبی  سطهبیِ گصاضی ٍاحس تجبضی فًبلیتْبی سطهبیِ
ایي استبًساضز،  28تب  21گصاضی ثبیس ٍاحس تجبضی فطيی هعثَض ضا قجك ثٌسّبی  سطهبیِ ٍاحس تجبضی

زض ضاثكاِ ثاب تحػایل    ( 1398)هػاَة   38حسابثساضی  استبًساضز زض تلفیك هٌهَض وٌس ٍ العاهبت 
 گًَِ ٍاحسّبی تجبضی فطيی ضا ثىبض گیطز. ایي
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گصاضی، ثبیس توبم ٍاحسّبی تجبضی تحت وٌتطل ذَز،  سطهبیِ ٍاحس تجبضی اغلی یه ٍاحس تجبضی .35
گصاضی فطيی ضا زض تلفیك هٌهَض  سطهبیِ اظ قطیك ٍاحس تجبضی تحت وٌتطلضبهل ٍاحسّبی تجبضی 
 گصاضی ثبضس. یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ ذَزتجبضی اغلی، وٌس، هگط آًىِ ٍاحس 

(8811)81کىارگذاریاستاوذاردحسابذاری

ِ    18ایي استبًساضز، ّوعهبى ثب استبًساضز حسابثساضی   .36 ( 1398)تجسیسًهطضاسُ   صاَزتْای هاالی اداگاًا
صاَزتْای   18هٌتطط ضسُ است. ایي زٍ استبًساضز، ّوطاُ ثب یىسیگط جبیگعیي اساتبًساضز حسابثساضی   

 ضًَس. ( هی1384)تجسیسًهطضسُ  گرازی رز ٍاحدّای تجازی فسعی هالی تلفیقی ٍ حسابدازی سسهایِ

تاریخاجزا

  ي تعرذ اس آن  1/1/1000  آوُرا اس تراری     مالی  ديرٌ  کٍ  مالی  صًرتُای  مًرد کلیٍ استاوذارد در  ایه  الشامات . 37

 . االجزاست ضًد، السم می  ضزيع

 المللیگشارضگزیمالیااستاوذاردَایبیهمطابمتب

 صَزتْای هالی تلفیقای  12استبًساضز، هفبز استبًساضز ثیي الوللی گعاضضگطی هبلی   ایي  العاهبت  ثب اجطای .38
 ضَز. هی  ( ًیع ضيبیت2218)ٍیطایص 
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 پیوست الف

 شده اصطالحات تعزیف

 ت.اس حسابدازیایي پیَست، بخش اداًشدًی ایي استاًدازر 

حماَق هبلىبًاِ، زضآهاسّب،     ْب،یثسّ ْب،ییگطٍُ است وِ زض آى زاضا یهبل یغَضتْب صَزتْای هالی تلفیقی

اضائاِ   یا گًَِ آى ثِ یفسع یتجاز یٍاحدّاٍ  یاصل یٍاحد تجاز یًمس یبًْبیٍ جط ّب ٌِیّع

 است. یٍاحس یالتػبز  تیهتًلك ثِ ضرػ ییوِ گَ ضَز یه

ثبظزُ هتغیاط ًبضای اظ   وٌتطل زاضز وِ زض هًطؼ  طیپصِ یثط سطهب یظهبً ضگصاِ یسطهب پریس سسهایِ کٌتسل

ثبضاس   ثطذَضزاض  حكًسجت ثِ آى ثبظزُ اظ  یب پصیط لطاض گطفتِ ثبضس اضتجبـ ثب سطهبیِ

 ثبظزُ ضا زاضتِ ثبضس. آىثط  یاحطگصاض ییتَاًب ،طیپصِ یتسلف ثط سطهب كیٍ اظ قط

 است یب ًوبیٌسُ سبیط گطٍّْب. اغیلگیطی وِ یب  ینٍاحس تجبضی زاضای حك تػو گیسًدُ تصوین

 .آى ٍاحدّای تجازی فسعی ٍ ٍاحد تجازی اصلی گسٍُ

 ٍاحس تجبضی وِ: گرازی ٍاحد تجازی سسهایِ

 گصاض،ِ یچٌس سطهب بی هیثِ  یگصاضِ یسطهب تیطیثِ هٌهَض اضائِ ذسهبت هس الف.

 وٌس؛ یه بفتیضا اظ آًْب زض یٍجَّ

 یتْاب یوِ ّاسف فًبل  ضَز ی( هتًْس هگصاضاىِ ی)سطهب صاضگِ یزض ثطاثط سطهب .ة

وسات ثابظزُ اظ هحال     یٍجَُ هعثَض تٌْب ثاطا  یگصاضِ یآى، سطهب یتجبض

 ّط زٍ ثبضس؛ ٍ بی یگصاضِ یزضآهس سطهب ، گصاضیِ یاضظش سطهب صیافعا

اضظش هٌػافبًِ،   یذَز ضا ثاط هجٌاب   یْبیگصاضِ یاسبسبً يولىطز توبم سطهب .ح

 .وٌس یه یبثیاضظٍ  یطیگ اًساظُ

ثاِ   اًتسابة  لبثلهستمین یب غیطهستمین،  ثكَضوِ  ٍاحد تجازی فسعای حمَق هبلىبًِ زض  هٌاف  فاقد حق کٌتسل

 ًیست. ٍاحد تجازی اصلی

 وٌس. هی کٌتسلٍاحس تجبضی وِ یه یب چٌس ٍاحس تجبضی ضا  ٍاحد تجازی اصلی

 زّس. هیضا  هسبَط فعالیتْایوِ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت ثبلفًلی حك   تسلط
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، ثسٍى ایجبز تسلف ضارع  حكآى زاضًسُ  ضرع حمی وِ ثطای حوبیت اظ هٌبفى حق حوایتی

 .ضَز هی ثطلطاض، استثط ٍاحس تجبضی وِ ایي حك هطتجف ثب آى یبزضسُ 

ِ  فعالیتْای هسبَط احاط لبثال   پاصیط اسات واِ     زض ایي استبًساضز، فًبلیتْبی هطثَـ، فًبلیتْبی ساطهبی

 زاضز. طیپصِ یثط ثبظزُ سطهب  ای هالحهِ

 گیطی ذَز. تػوین اذتیبضگیطًسُ اظ  تػوین يعلحك  حق بسکٌازی 

 ضَز. هی وٌتطلٍاحس تجبضی وِ تَسف ٍاحس تجبضی زیگط  ٍاحد تجازی فسعی

، (1398)هػاَة   41حسبثساضی ، استبًساضز (1398)هػَة  42حسبثساضی اغكالحبت ظیط زض استبًساضز 
ِ   12یب استبًساضز حسبثساضی ( 1398)تجسیسًهطضسُ  22 استبًساضز حسبثساضی  افشای اطالعات اشاخا  ٍابسات

 ضَز: گطفتِ هی ثىبضضسُ زض استبًساضزّبی هعثَض،  تًطیف ضسُ است ٍ زض ایي استبًساضز ثب هًبًی هطرع

 ٍاحس تجبضی ٍاثستِ

 هٌبفى زض ٍاحس تجبضی زیگط

 هطبضوت ذبظ

 هسیطاى اغلی

 ضرع ٍاثستِ

 الحهًِفَش لبثل ه
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 پیوست ب

 رهنمود بکارگیزي

شاَر ٍ ّواًٌاد    تشاسی  های   35تاا   1است. رز ایي پیَست کازبسر بٌادّای   حسابدازیایي پیَست، بخش اداًشدًی ایي استاًدازر 

 است.االاسا  بخشْای ایي استاًدازر، الشمسایس 

بی هخبلْبی شوطضاسُ  ّ ضَز. اگطچِ ثطذی جٌجِ زض هخبلْبی ایي پیَست، ٍؾًیتْبی فطؾی تَغیف هی .1ة
 39حسابثساضی  هوىي است زض الگَّبی ٍالًی ٍجَز زاضتِ ثبضس، اهب زض ظهبى ثىبضگیطی اساتبًساضز  

 ، اضظیبثی توبم ٍالًیتْب ٍ ضطایف یه الگَی ٍالًی ذبظ، ؾطٍضت زاضز.(1398)هػَة 

ارسیابیکىتزل

گصاض ثبیس اضظیبثی وٌاس واِ    یط، سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز یب ذ گصاض ثط سطهبیِ ثطای تًییي ایٌىِ سطهبیِ .2ة
 آیب اظ توبم هَاضز ظیط ثطذَضزاض است یب ذیط:

 پصیط؛ تسلف ثط سطهبیِ الف.

پصیط یب ثطذَضزاضی اظ حك ًسجت ثِ  پصیطی اظ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ آسیت ة.
 بظزُ؛ ٍثآى 

 گصاض. سطهبیِ  زازى هیعاى ثبظزُ حیط لطاضپصیط ثطای تحت تأ تَاًبیی استفبزُ اظ تسلف ثط سطهبیِ ح.

تَاًاس   پصیط وٌتطل زاضز یب ذیط، تَجِ ثاِ يَاهال ظیاط های     گصاض ثط سطهبیِ ثطای تًییي ایٌىِ سطهبیِ .3ة
 وٌٌسُ ثبضس: ووه

 هطاجًِ ضَز(؛ 8تب ة 5پصیط )ثِ ثٌسّبی ة سطهبیِ سبظهبًسّیّسف ٍ  الف.

هطاجًِ  13تب ة 11ذػَظ آًْب )ثِ ثٌسّبی ة زضگیطی  ًحَُ تػوینٍ فًبلیتْبی هطثَـ  .ة
 (؛ضَز

زّس یب ذیط  تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا هی اٍگصاض ثِ  ایٌىِ حمَق سطهبیِ ح.
 هطاجًِ ضَز(؛ 54تب ة 14)ثِ ثٌسّبی ة

ًسجت یب  گیطز هیپصیط لطاض  گصاض زض هًطؼ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ ایٌىِ سطهبیِ ت.
 هطاجًِ ضَز(؛ ٍ 57تب ة 55ثِ آى ثبظزُ اظ حك ثطذَضزاض است یب ذیط )ثِ ثٌسّبی ة
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 عاىیلطاض زازى ه طیتحت تأح یثطا ضا طیپصِ یاستفبزُ اظ تسلف ثط سطهب ییتَاًبگصاض  ایٌىِ سطهبیِ ث.
 هطاجًِ ضَز(. 72تب ة 58)ثِ ثٌسّبی ة ذَز زاضز یب ذیطثبظزُ 

 ًهطهسضا زیگط  اضربظضاثكِ ذَز ثب  تیهبّ سیثب ،طیپصِ یوٌتطل ثط سطهب یبثیظٌّگبم اض ،گصاضِ یسطهب .4ة
 .هطاجًِ ضَز( 75تب ة 73ة یلطاض زّس )ثِ ثٌسّب

زیپذٍیسزماساسماوذَیَذفي

ثِ هٌهاَض   پصیط ضا سطهبیِ یسبظهبًسّّسف ٍ  ثبیس ،طیپصِ یوٌتطل ثط سطهب یبثیاضظ ٌّگبم گصاضِ یسطهب .5ة
 ییتَاًاب واِ   ضرػی گیطی زض ذػَظ فًبلیتْبی هطثَـ، هطثَـ، ًحَُ تػوین تطریع فًبلیتْبی

 ،تْاب یفًبل يیا ثبظزُ حبغل اظ اوٌٌسُ  زضیبفت ضرعزاضز ٍ ضا  هطثَـ یتْبیفًبل تیّسا فًلی ثطای
 .  ی لطاض زّسهَضز ثطضس

اظ  طیپاص ِ یواِ ساطهب   هطرع ضاَز هوىي است  ط،یپصِ یسطهبسبظهبًسّی ّسف ٍ  ٌّگبم ثطضسی .6ة
 ثاب ساْبم   ی هتٌبسات وِ ثِ زاضًسُ حك ضأ طیپصِ یسطهب یهبًٌس سْبم يبز ،هبلىبًِ یاثعاضّب كیطق
 طییا ضا تغ یطیا گ نیواِ تػاو   تَافك زیگطیّطگًَِ  ًجَزهَضز، زض  يی. زض اضَز یوٌتطل ه زّس یه
ثطای  یوبفثِ هیعاى  یحك ضأ ايوبل تَاًبیی است وِ ضرػیثط  سیوٌتطل تأو یبثیزض اضظ زّس، یه
 زض .هطاجًِ ضَز( 52تب ة 34ة ی)ثِ ثٌسّبضا زاضز  طیپصِ یسطهب یٍ هبل یبتیيول سیبستْبی يییًت

ثاط   ، زض ًجَز سبیط يَاهل،زاضز بضیضا زض اذت یحك ضأ تیوِ اوخط یگصاضِ یسطهب تطیي حبلت، سبزُ
 وٌتطل زاضز. طیپصِ یسطهب

 یثطذا  یثطضس وٌتطل زاضز یب ذیط، طیپصِ یطهبثط س گصاضِ یسطهب ایٌىِ يییتً یثطا ،تط سُیچیزض هَاضز پ .7ة
 .بثسیؾطٍضت ، هوىي است 3ثٌس ةزیگط هٌسضد زض توبم يَاهل  بی

زض تطاریع   وٌٌاسُ  تًیایي يبهل  ،یثبضس وِ حك ضأ یا گًَِ هوىي است ثِ طیپصِ یسطهبسبظهبًسّی  .8ة
ٍ  اسات ف تجهاط  یاضاز فیغطفبً ثاب ٍناب   یوِ حك ضأ یهبًٌس ظهبً ؛ًجبضس پصیط سطهبیِ وٌٌسُ وٌتطل
ٍ ثطضسای   ،هاَاضز  ایاي . زض ضاَز  یه تیّسا یلطاضزاز تَافمْبی كیاظ قط هطثَـ یتْبیفًبل  ّاسف 

هماطض ضاسُ اسات    واِ   ییساىْب یضگصاض، ثبیس ضبهل ثطضسی  تَسف سطهبیِ طیپصِ یسطهبسبظهبًسّی 
اضربظ  زیگطثِ پصیط  سطهبیِهمطض ضسُ است وِ  ییسىْبی، ضزض هًطؼ آًْب لطاض ثگیطز طیپصِ یسطهب

 ساىْب یض يیا ا اظ یثطذ یب زض هًطؼ توبم صاضگِ یسطهب ٌىِیٍ اپصیط اًتمبل زّس  سطهبیِ زض اضتجبـ ثب
 یّب ثلىِ ضبهل جٌجِ ًبهكلَة، یّب ًِ تٌْب ضبهل جٌجِ سىْبیض ثطضسی یب ذیط ًیع ثبضس. گیطز هیلطاض 
 .ضَز یه عیً هكلَةثبلمَُ 
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تسلط

ثبضس وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلای  ثبلفًلی پصیط، ثبیس زاضای حك  ثط سطهبیِ گصاض ثطای زاضتي تسلف سطهبیِ .9ة
غیطحوبیتی ثبیس  حك هبَّی ٍ حكاضظیبثی تسلف، فمف ثطای ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس. 
 هطاجًِ ضَز(. 28تب ة 22هَضز تَجِ لطاض گیطز )ثِ ثٌسّبی ة

گیطی زضثبضُ فًبلیتْبی  ثِ فًبلیتْبی هطثَـ، ًحَُ تػوینگصاض تسلف زاضز یب ذیط،  تًییي ایٌىِ سطهبیِ .12ة
 ثستگی زاضز.پصیط،  زض اضتجبـ ثب سطهبیِ اضربظ زیگطگصاض ٍ  هطثَـ ٍ حمَق سطهبیِ

فعالیتُایمزبًطيَذایتفعالیتُایمزبًط

ِ  زض ثسیبضی اظ ٍاحسّبی سطهبیِ .11ة  لبثال  احاط ای اظ فًبلیتْابی يولیابتی ٍ تاأهیي هابلی،      پصیط، زاهٌا
ِ تاَاى آًْاب ضا    ًوًَِ فًبلیتْبیی وِ ثب تَجِ ثِ ضطایف، های  زاضز.آًْب   ثط ثبظزُ  ای هالحهِ  يٌاَاى  ثا

 ثبضس، اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًیست: گطفت ضبهل هَاضز ظیط هی ًهط زضفًبلیتْبی هطثَـ 

 فطٍش ٍ ذطیس وبال یب ذسهبت؛ الف.

 ظهبى ًىَل آًْب(؛ زضظ جولِ هسیطیت زاضاییْبی هبلی زض قَل يوط آًْب )ا ة.

 اًتربة، تحػیل یب ٍاگصاضی زاضاییْب؛ ح.

 تحمیك ٍ تَسًِ هحػَالت یب فطایٌسّبی جسیس؛ ٍ ت.

 .هٌبثى هبلیهبلی یب ًحَُ زستیبثی ثِ  هٌبثى تًییي سبذتبض تأهیي ث.

ثِ ایي هَاضز ّبیی اظ تػویوبت زضثبضُ فًبلیتْبی هطثَـ، ضبهل هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز  ًوًَِ .12ة
 ًیست:

 ّب؛ ٍ پصیط، اظ جولِ ثَزجِ ای سطهبیِ اتربش تػویوبت يولیبتی ٍ سطهبیِ الف.

اضتغبل یب ذبتوِ زازى ثِ ٍ زٌّسگبى ذسهبت  هسیطاى اغلی یب اضائٍِ ججطاى ذسهبت اًتػبة  ة.
 ذسهبت آًْب.

 ی ذبظ،ضٍیسازٍلَو ف یب هجوَيِ ذبغی اظ ضطایایجبز ی لجل ٍ ثًس اظ زض ثطذی هَاضز، فًبلیتْب .13ة
ّسایت  فًلی ثطای گصاض اظ تَاًبیی فًبلیتْبی هطثَـ ثبضٌس. ظهبًی وِ زٍ یب چٌس سطهبیِ است هوىي

گصاضاى ثبیس  ضًَس، سطهبیِ فًبلیتْبی هطثَـ ثطذَضزاض ثبضٌس ٍ ایي فًبلیتْب زض ظهبًْبی هرتلف ٍالى 
ّاسایت   گیاطی ّوعهابى، اظ تَاًابیی    تػاوین گصاض، هكبثك ثب ضٍیِ حك  تًییي وٌٌس وِ وسام سطهبیِ
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هطاجًِ ضَز(. اگط ٍالًیتْاب یاب    15ثط آى ثبظزُ ثطذَضزاض است )ثِ ثٌس  احطثیطتطیي  زاضای فًبلیتْبی
 .وٌٌسایي اضظیبثی ضا ثطضسی  ، هجسزاًگصاضاى ثبیس ثب گصضت ظهبى ضطایف هطثَـ تغییط وٌس، سطهبیِ

 مثالهای کاربردی

 1 هثال

وٌٌس.  پصیط تأسیس هی ض، ثِ هٌهَض قطاحی ٍ يطؾِ یه هحػَل پعضىی، یه ٍاحس سطهبیِگصا زٍ سطهبیِ
ایاي   -گصاضاى، هسئَلیت قطاحی ٍ وست هجَظ لبًًَی هحػَل پعضىی ضا ثِ يْاسُ زاضز  یىی اظ سطهبیِ

جبًجِ ثطای اتربش توبم تػویوبت هطثَـ ثِ قطاحی هحػَل ٍ وست هجَظ  هسئَلیت ثِ هٌعلِ تَاًبیی یه
گصاض زیگط آى ضا تَلیس  ًَی است. پس اظ آًىِ هحػَل پعضىی ثِ تػَیت هطجى لبًًَی ضسیس، سطهبیِلبً

جبًجِ ثطای اتربش توبم تػویوبت هطثَـ ثاِ   گصاض، تَاًبیی یه ایي سطهبیِ -ٍ ثِ ثبظاض يطؾِ ذَاّس وطز
وست هجاَظ لابًًَی ٍ    ضبهل فًبلیتْبی قطاحی ٍ -تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحػَل ضا زاضز. اگط توبم فًبلیتْب

ّاط  واِ  س، ؾاطٍضی اسات   ٌفًبلیتْابی هطثاَـ ثبضا    -بی تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحػَل پعضىیًیع فًبلیتْ
ِ زاضای ثیطتطیي احط فًبلیتْبی  ّسایتتَاًبیی گصاض تًییي وٌس آیب  سطهبیِ یاب  ضا زاضز پاصیط   ثط ثبظزُ ساطهبی

سام یه اظ فًبلیتْبی قطاحی ٍ وسات هجاَظ   گصاض ثبیس ثطضسی وٌس وِ و ذیط. ثِ ایي تطتیت، ّط سطهبیِ
ثابظزُ  ضا ثاط   احاط ثیطاتطیي  لبًًَی یب فًبلیتْبی تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحػَل پعضىی، فًابلیتی اسات واِ    

گصاض، تَاًبیی ّسایت فًبلیت هعثَض ضا زاضز یب ذیط. ثطای تًییي ایٌىاِ   ٍ ایٌىِ آى سطهبیِ زاضزپصیط  سطهبیِ
 زٌّس: گصاضاى هَاضز ظیط ضا هَضز تَجِ لطاض هی است، سطهبیِگصاض زاضای تسلف  وسام سطهبیِ

 پصیط؛ سطهبیِ سبظهبًسّیّسف ٍ  الف.

 وٌٌس؛ پصیط ٍ ًیع اضظش هحػَل پعضىی ضا تًییي هی يَاهلی وِ حبضیِ سَز، زضآهس ٍ اضظش سطهبیِ ة.

ة( ثاط ثابظزُ   ) لساوت گاصاض زض اضتجابـ ثاب يَاهال هٌاسضد زض       گیطی ّط سطهبیِ تأحیط اذتیبض تػوین ح.

 پصیط؛ ٍ سطهبیِ

 گصاضاى اظ ًَسبى ثبظزُ. پصیطی سطهبیِ آسیت ت.

 زٌّس: گصاضاى هَاضز ظیط ضا ًیع هَضز تَجِ لطاض هی زض ایي هخبل ذبظ، سطهبیِ

هطثاَـ   سَاثك ثب تَجِ ثِ) الظم ثطای آىٍ السام  يسم اقویٌبى زض ذػَظ وست هجَظ لبًًَی ث.

 ی ٍ وست هجَظ لبًًَی هحػَل پعضىی(؛ ٍگصاض زض قطاح ثِ هَفمیت سطهبیِ

 وٌس. گصاض هحػَل پعضىی ضا وٌتطل هی پس اظ هَفمیت زض هطحلِ قطاحی، وسام سطهبیِ   د.  
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 مثالهای کاربردی

 2هثال 

 یىای اظ  ضاسُ تَساف   یًگْاساض  یاثعاض ثسّ اظ قطیكٍ  جبزیا ،(طیپصِ ی)سطهب یگصاضِ یسطهبیه ٍاحس 
ّ  اثاعاض زض  گصاضِ ی)سطهب اىگصاضِ یسطهب  یضاسُ تَساف تًاساز    یهبلىبًاِ ًگْاساض   ّابی اثعاض ( ٍیثاس
 بفات یٍ زض بًْاب یظ ًرستیي جصة ی. ثرص حمَق هبلىبًِ ثطاضسُ است یهبل يیتأه زیگط، گصاضِ یسطهب

ِ  گاصاضاى ِ یاظ سطهب یىی. ضسُ است سبظهبًسّی ط،یپصِ یسطهباظ  وبًسُیّطگًَِ ثبظزُ ثبل زضغاس   32 وا
 ذطیاس  یذاَز ضا ثاطا   هٌابثى  ،طیپصِ ی. سطهبثبضس ییْب ًیع هیاضاز طیهس ضا زض اذتیبض زاضز، هبلىبًِحمَق 
ًىاَل  اظ  یًبضا  یايتجابض  ساه یٍ زض هًطؼ ض زّس یهَضز استفبزُ لطاض ه یهبل یْبییاظ زاضا ییپطتفَ

ثِ ایاي زلیال    عیٍ ً ْبییزاضا يیا تیهبّ لی. ثِ زلطزیگ یلطاض ه ْبییزاضا سَزاغل ٍ  احتوبلی پطزاذتْبی
ِ  يیا ضسُ است، ا سبظهبًسّی طیپصِ یسطهب یبًْبیظًرستیي  جصة یىبًِ ثطاثرص حمَق هبل وِ  هًبهلا
ثاب حاسالل    یگاصاض ِ یثِ يٌَاى سطهب ،گصاضی وطزُ است سطهبیِ یثسّ اثعاضزض  ی وِگصاضِ یسطهب یثطا

 ،طیپاص ِ ی. ثبظزُ سطهبضَز یه هحسَة یپطتفَ یْبییزاضا یاحتوبل هطثَـ ثِ ًىَل یايتجبض سهیضهیعاى 
 وبتیلطاض زاضز وِ ضبهل تػو طیپصِ یسطهب یْبییزاضا یپطتفَ تیطیهس طیتحت تأح ای لبثل هالحهِ كَضث

َ  یضٌّوَزّب چبضچَة ضز ْبییزاضا یٍ ٍاگصاض لیاًتربة، تحػهطثَـ ثِ   ًىاَل  تیطیٍ هاس  یپطتفا
 .ثبضس یه یپطتفَ یْبییزاضا

وِ اضظش  یظهبً یًٌی) ثطسس یتفَاظ اضظش پط هطرػیثِ ًسجت  ًىَل،وِ  یتب ظهبً تْبیفًبل يیا توبم
 ،، تَساف هاسیط زاضایای   (ثِ اتوبم ثطساس  طیپصِ یهبلىبًِ سطهب مَقوِ ثرص ح ضَز یا ثِ گًَِ یپطتفَ

 اثاعاض زض  گصاضِ یسطهب یزستَضالًولْب قجكضا  ْبییزاضا ضرع حبلج اهیٌی. پس اظ آى، ضَز هسیطیت هی
هحساَة   طیپاص ِ یسطهب هطثَـ تیفًبل ،پصیط هبیِسط یْبییزاضا یپطتفَ تیطی. هسوٌس یه تیطیهس ی،ثسّ
َ  یثِ ًسجت هطرػ ضسُ ًىَل یْبییوِ زاضا ی. تب ظهبًضَز هی  طی، هاس ًطسایسُ ثبضاس   یاظ اضظش پطتفا
اظ ًساجت  ضاسُ   ًىاَل  یْاب ییواِ اضظش زاضا  یضا زاضز ٍ ظهبًهطثَـ  یتْبیفًبل تیّسا ییتَاًب ییزاضا
. ذَاّاس زاضات  ضا  هطثَـ یتْبیفًبل تیّسا ییتَاًب یثسّ ضاثعازض  گصاضِ یضَز، سطهب طتطیضسُ ث تًییي
 يیطتطیثزاضای ی تْبیفًبل تَاًٌس هی بیوِ آ ٌسیه ثبیس تًییي وٌّط  ی،زض ثسّ گصاضِ یٍ سطهب ییزاضا طیهس
 عیٍ ً طیپصِ یسطهب سبظهبًسّیّسف ٍ  . ثطای ایي هٌهَض،ّسایت وٌٌس یب ذیطضا  طیپصِ یسطهب ثط ثبظزُ احط

 .گیطز هَضز تَجِ لطاض هی ثبظزُ  ًَسبى اظ اضربظیه اظ ّط  یپصیط آسیت
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ضًدپذیزمیگذاربزسزمایٍکٍمًجبتسلطسزمایٍیحم

ثبضاس  ثابلفًلی  پصیط ثبیس زاضای حك  گصاض ثطای تسلف ثط سطهبیِ گیطز. سطهبیِ تسلف اظ حك ًطأت هی .14ة
ِ  یسّس. حمّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثثطای وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلی  گاصاض   وِ هَجت تسلف ساطهبی

 پصیطّبی هرتلف، هتفبٍت ثبضس. سطهبیِ زض هَضزضَز، هوىي است  هی

گصاض ضًَس، ضابهل   تَاًٌس هَجت تسلف سطهبیِ ًوًَِ حمَلی وِ ثِ تٌْبیی یب ثِ غَضت تطویجی، هی .15ة
 ضَز: هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًوی

هطاجًِ  52تب ة 34پصیط )ثِ ثٌسّبی ة سطهبیِ زض )یب حك ضأی ثبلمَُ(حك زض لبلت حك ضأی  الف.
 ضَز(؛

پصیط وِ تَاًبیی ّسایت فًبلیتْبی  جبیی یب ثطوٌبضی هسیطاى اغلی سطهبیِ حك اًتػبة، جبثِ ة.
 هطثَـ ضا زاضًس؛

 وٌس؛ یب ثطوٌبضی ٍاحس تجبضی زیگطی وِ فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّسایت هی تًییيحك  ح.

ثِ ًفى  تغییط زض هًبهالت، حك ٍتَیپصیط ثطای ٍضٍز ثِ هًبهالت یب  یت سطهبیِحك ّسا .ت
 گصاض؛ ٍ سطهبیِ

، تَاًبیی آى گیطی هٌسضد زض لطاضزاز هسیطیتی( وِ ثِ زاضًسُ سبیط حمَق )هبًٌس حك تػوین ث.
 زّس. ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا هی

ثابظزُ  ثط ای  لبثل هالحهِ تأحیط ،پصیط یي هبلی سطهبیِهًوَالً ظهبًی وِ زاهٌِ فًبلیتْبی يولیبتی ٍ تأه .16ة
زض اضتجبـ ثب ایي فًبلیتْب ثكاَض هساتوط    هبَّیگیطیْبی  ٍ ظهبًی وِ تػوین زاضتِ ثبضسپصیط  سطهبیِ

یبثس، حك ضأی یب حمَق هطبثِ، ثِ تٌْبیی یب زض تطویت ثب سبیط تَافمْب، هَجات تسالف    ؾطٍضت هی
 ضَز. گصاض هی سطهبیِ

پصیط ًساضتِ ثبضس، هبًٌس ظهبًی وِ حك ضأی  سطهبیِ  ای ثط ثبظزُ ًی وِ حك ضأی تأحیط لبثل هالحهِظهب .17ة
وٌٌسُ ًحَُ ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ  غطفبً ثب ٍنبیف ازاضی هطتجف است ٍ تَافمْبی لطاضزازی تًییي

واِ آیاب اظ حاك    گصاض ثبیس ایي تَافمْبی لطاضزازی ضا اضظیبثی وٌس تب هطرع ضَز  ثبضس، سطهبیِ هی
ثطای تًییي ایٌىِ اظ حك وبفی گصاض  سطهبیِپصیط ثطذَضزاض است یب ذیط.  وبفی ثطای تسلف ثط سطهبیِ

پصیط )ثِ ثٌاسّبی   سطهبیِسبظهبًسّی پصیط ثطذَضزاض است یب ذیط، ثبیس ّسف ٍ   ثطای تسلف ثط سطهبیِ
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هَضز  22تب ة 18ثٌسّبی ةضا ّوطاُ ثب  54تب ة 51هطاجًِ ضَز( ٍ العاهبت ثٌسّبی ة 8تب ة 5ة
 تَجِ لطاض زّس.

، پصیط وبفی اسات  ای تسلف ثط سطهبیِگصاض ثط سطهبیِ تًییي ایٌىِ حكهوىي است زض ثطذی ضطایف،  .18ة
گصاض ثبیس ثطای اضظیبثی تسلف، ضَاّسی ضا هَضز هالحهاِ لاطاض    زضَاض ثبضس. زض ایي هَاضز، سطهبیِ

جبًجِ فًبلیتْابی هطثاَـ ضا زاضز یاب ذیاط.      ای ّسایت یهزّس آیب تَاًبیی يولی ثط هیزّس وِ ًطبى 
هاَضز ثطضسای    22ٍ ة 19هٌسضد زض ثٌاسّبی ة  ّبی ًطبًِّطگبُ هالحهبت ظیط ّوطاُ ثب حمَق ٍ 

ِ  زّس حك هیلطاض گیطز، هوىي است ضَاّسی فطاّن ضَز وِ ًطبى  گاصاض ثاطای تسالف ثاط      ساطهبی
 :ًیستثِ هَاضز ظیط پصیط وبفی است، اهب ایي هالحهبت، هحسٍز  سطهبیِ

پصیط ضا وِ تَاًبیی  تَاًس هسیطاى اغلی سطهبیِ گصاض، ثسٍى زاضتي حك لطاضزازی، هی سطهبیِ الف.
 ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زاضًس، هٌػَة یب تأییس وٌس.

پصیط ضا ثطای ٍضٍز ثِ هًبهالت  تَاًس سطهبیِ گصاض، ثسٍى زاضتي حك لطاضزازی، هی سطهبیِ ة.
 گصاض ّسایت وٌس. ّطگًَِ تغییط زض ایي هًبهالت، ثِ ًفى سطهبیِ ٍتَیثباّویت یب 

یب ثِ زست  وٌٌسُ ازاضُتَاًس ثط فطایٌس ًبهعزی جْت اًتربة ايؿبی اضوبى  گصاض هی سطهبیِ ح.
 زاضتِ ثبضس. غلجِآٍضزى ًوبیٌسگی اظ سبیط زاضًسگبى حك ضأی، 

گصاض ّستٌس )ثطای هخبل، هسیطيبهل ِ پصیط، اظ اضربظ ٍاثستِ سطهبی هسیطاى اغلی سطهبیِ ت.
 (.، یه ضرع ثبضسگصاض سطهبیِ هسیطُ ٍ ضئیس ّیئت پصیط سطهبیِ

 .ثبضٌسگصاض  پصیط، اظ اضربظ ٍاثستِ سطهبیِ سطهبیِ وٌٌسُ ازاضُاوخطیت ايؿبی اضوبى  ث.

بوی اظ آى پصیط ٍجاَز زاضز واِ حا    گصاض ثب سطهبیِ ّبیی اظ اضتجبـ ذبظ سطهبیِ ثطذی هَالى، ًطبًِ .19ة
ّاب یاب    پصیط زاضز. ٍجَز ّط یه اظ ًطبًِ گصاض، حمی فطاتط اظ حك هٌفًل زض سطهبیِ است وِ سطهبیِ

ّب، لعٍهبً ثِ ایي هًٌب ًیست وِ هًیبض تسلف، احطاظ ضسُ است. ثب ٍجَز ایاي،   تطویت ذبغی اظ ًطبًِ
ِ  آى زٌّسُ ًطبىپصیط، هوىي است  زاضتي حمی فطاتط اظ حك هٌفًل زض سطهبیِ گاصاض   ثبضس وِ ساطهبی

ضاَاّسی اظ ٍجاَز   هوىاي اسات   زاضای حمَق هطتجف زیگطی است وِ ثطای تسلف وبفی است یب 
زّاس   پصیط فطاّن وٌس. ثطای هخبل، زض هَاضز ظیط ضَاّسی ٍجَز زاضز وِ ًطابى های   تسلف ثط سطهبیِ

طویات ثاب سابیط    پصیط ثطذاَضزاض اسات ٍ زض ت   گصاض، اظ حمی فطاتط اظ حك هٌفًل زض سطهبیِ سطهبیِ
 تسلف ثبضس: زٌّسُ تَاًس ًطبى حمَق، هی
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پصیط وِ تَاًبیی ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زاضًس، جعء وبضوٌبى فًلی  هسیطاى اغلی سطهبیِ الف.
 ثبضٌس. گصاض هی سطهبیِ لجلییب 

 گصاض ٍاثستِ است. هبًٌس ضطایف ظیط: پصیط ثِ سطهبیِ يولیبت سطهبیِ ة.

گصاض  ای اظ يولیبت ذَز، ثِ سطهبیِ ي هبلی ثرص لبثل هالحهِپصیط ثطای تأهی سطهبیِ .1
 ٍاثستِ است.

 وٌس. پصیط ضا تؿویي هی ای اظ تًْسات سطهبیِ گصاض ثرص لبثل هالحهِ سطهبیِ .2

یاب هلعٍهابت ؾاطٍضی، ثاِ     اٍلیاِ  پصیط ثطای تأهیي ذسهبت، فٌبٍضی، هاَاز   سطهبیِ .3
 گصاض ٍاثستِ است. سطهبیِ

پاصیط   بًٌس هجَظّب یب يالئن تجبضی وِ ثطای يولیبت سطهبیِگصاض زاضاییْبیی ه سطهبیِ .4
 تحت وٌتطل زاضز. ضا ؾطٍضی است

گصاض ٍاثستِ است؛ هبًٌس ظهابًی واِ    پصیط ثطای تأهیي هسیطاى اغلی ثِ سطهبیِ سطهبیِ .5
 پصیط ثطذَضزاض ّستٌس. گصاض اظ زاًص ترػػی زض يولیبت سطهبیِ وبضوٌبى سطهبیِ

گصاض یب اظ قطف  پصیط، ثب هطبضوت سطهبیِ فًبلیتْبی سطهبیِ ای اظ ثرص لبثل هالحهِ ح.
 ضَز. گصاض اًجبم هی سطهبیِ

پصیط یب ثطذَضزاضی اظ حك  گصاض اظ ثبظزُ ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ پصیطی سطهبیِ آسیت ت.
گصاض است.  ثیطتط اظ حك ضأی یب سبیط حمَق هطبثِ سطهبیِثِ هطاتت ،  ًسجت ثِ آى ثبظزُ

  گصاض حك زضیبفت ثیص اظ ًیوی اظ ثبظزُ تحت ضطایكی هوىي است سطهبیِ ثطای هخبل،
، اهب حك ضأی اٍ زض لطاض گیطزپصیط ضا زاضتِ ثبضس یب زض هًطؼ ایي ثبظزُ  سطهبیِ
 ووتط اظ ًػف ثبضس. ،پصیط سطهبیِ

اظ حاك  طز یب پصیط لطاض گی گصاض ثیطتط زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ ّطچِ سطهبیِ .22ة
ًسجت ثِ آى ثبظزُ ثطذَضزاض ثبضس، ثطای ثِ زست آٍضزى حك وبفی ثِ هٌهَض زاضتي تسالف،  ثیطتطی 

ای  تَاًس ًطبًِ هی ثبظزُ  پصیطی ظیبز اظ ًَسبى اظ اًگیعُ ثیطتطی ثطذَضزاض ذَاّس ثَز. ثٌبثطایي، آسیت
گصاض اظ ًَسبى ثبظزُ، ثِ ذَزی ِ پصیطی سطهبی گصاض ثبضس. ثب ٍجَز ایي، هیعاى آسیت اظ تسلف سطهبیِ

 پصیط ًیست. گصاض ثط سطهبیِ ذَز، ًطبًِ تسلف سطهبیِ
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، ّواطاُ ثاب حماَق    22ٍ ة 19ّبی هٌسضد زض ثٌاسّبی ة  ٍ ًطبًِ 18ّطگبُ يَاهل هًیي زض ثٌس ة .21ة
، 18ثٌاس ة  زض ، هٌاسضد ّابی تسالف   گصاض هَضز ثطضسی لطاض گیطز، ٍظى ثیطتط ثبیس ثِ ًطبًِ سطهبیِ
 بظ یبثس.اذتػ

حكماًَی

ِ   سطهبیِ .22ة پاصیط )واِ زض    گصاض، زض اضظیبثی ایٌىِ تسلف زاضز یب ذیط، تٌْب حك هبَّی هطتجف ثاب ساطهبی
گیطز. ثطای آًىِ حك، هبَّی ثبضس، زاضًسُ  است( ضا زض ًهط هی اضربظ زیگطگصاض یب  اذتیبض سطهبیِ

 آى ثبیس زض يول، تَاًبیی ايوبل آى حك ضا زاضتِ ثبضس.

زى حك، هستلعم لؿبٍتی است وِ توبم ٍالًیتْب ٍ ضطایف ضا زض ًهط گطفتِ ثبضس. يَاهال   .23ة تًییي هبَّی َث
زى حك، ضبهل هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز ِث ایي هَاضز ًوی  ضَز: لبثل ثطضسی ثطای تًییي هبَّی َث

، زاضز ثبظ هی وبل حكسُ )یب زاضًسگبى( ضا اظ ايهَاًًی )التػبزی یب غیطالتػبزی( وِ زاضًآیب  الف.
ّبیی اظ چٌیي هَاًًی ضبهل هَاضز ظیط است، اهب ثِ ایي هَاضز  . ًوًٍَِجَز زاضز یب ذیط

 ضَز: هحسٍز ًوی

 وٌس. ّب ٍ هطَلْبی هبلی وِ زاضًسُ ضا اظ ايوبل حك ذَز هٌى )یب هٌػطف( هی جطیوِ .1

ك ذَز هٌى )یاب  لیوت ايوبل یب تجسیل وِ ثب ایجبز هَاًى هبلی، زاضًسُ ضا اظ ايوبل ح .2
 وٌس. هٌػطف( هی

ثطای هخبل، ضاطایكی واِ هحاسٍزیت     .وٌس هی غیطهحتولوِ ايوبل حك ضا ضطایكی  .3
 وٌس. ایجبز هی ظهبًی ضسیسی ثطای ايوبل حك

وِ ثِ  یهمطضات یبپصیط یب لَاًیي  ًجَز سبظ ٍ وبض غطیح ٍ هًمَل زض اسبسٌبهِ سطهبیِ .4
 زاضًسُ اهىبى زّس حك ذَز ضا ايوبل وٌس.

 تَاًی زاضًسُ حك ثطای وست اقاليبت ؾطٍضی ثِ هٌهَض ايوبل حك ذَز. ًب .5

ّبی يولیبتی وِ زاضًسُ ضا اظ ايوبل حاك ذاَز هٌاى )یاب هٌػاطف(       هَاًى یب اًگیعُ .6
یاب تَاًوٌاسی زض اضائاِ ذاسهبت      وٌس )ثطای هخبل، ًجَز هسیطاى زیگطی وِ توبیل  هی

هسئَلیتْبی زض اذتیابض هاسیط    ترػػی زاضتِ ثبضٌس یب ذسهبت ضا اضائِ وٌٌس ٍ سبیط
 (.ًوبیٌسفًلی ضا تمجل 



 93حسابداري استاندارد 

 صورتهاي مالی تلفیقی

 

22 

 

ضَز )ثطای هخبل،  العاهبت لبًًَی یب همطضاتی وِ هبًى ايوبل حك تَسف زاضًسُ آى هی .7
 گصاض ذبضجی اظ ايوبل حك ذَز هٌى ضسُ ثبضس(. ظهبًی وِ سطهبیِ

ذتیبض وِ حك زض ا ٌّگبهییب  ضرع،وِ ايوبل حك، هستلعم هَافمت ثیص اظ یه  ٌّگبهی ة.
، زض غَضت اضربظآى ثبضس، آیب سبظٍوبضی ٍجَز زاضز وِ ثطای  ضرعثیص اظ یه 

آٍضز یب ذیط. فطاّن ضا  جوًیغَضت آًْب ثِ  اظ حك ُتوبیل آًْب، تَاًبیی يولی ثطای استفبز
وبضی زاللت ثط ایي زاضز وِ هوىي است حك، هبَّی ًجبضس. ّط چِ فمساى چٌیي سبظٍ

ايوبل حك هَافمت وٌٌس ثیطتط ثبضس، احتوبل هبَّی ثَزى ایي وِ ثبیس ثب اضربغی تًساز 
وِ ايؿبی آى هستمل اظ   یبثس. ثب ٍجَز ایي، یه ّیئت هسیطُ حك وبّص هی

گصاضاى هتًسز ثطای  تَاًس ثِ يٌَاى سبظٍوبضی اظ قطف سطهبیِ گیطًسگبى ّستٌس، هی تػوین
حك ثطوٌبضی لبثل  ثَزىَی هبّاحتوبل زض ايوبل حك آًْب ثبضس. ثٌبثطایي،  جوًیالسام 

ايوبل تَسف ّیئت هسیطُ هستمل زض همبیسِ ثب حك هطبثْی وِ ثِ غَضت اًفطازی تَسف 
 است. ثیطتطاست، گصاضاى لبثل ايوبل  تًساز ظیبزی اظ سطهبیِ

ثطای هخبل،  .ضًَس یب ذیط زاضًسُ حك، اظ ايوبل آى حك هٌتفى هیاضربظ یب ضرع  آیب ح.
هطاجًِ ضَز( ثبیس لیوت  52تب ة 47پصیط )ثِ ثٌسّبی ة ض سطهبیِزاضًسُ حك ضأی ثبلمَُ ز

ثعاض هبلی زاضای اضظش ايوبل ايوبل یب تجسیل اثعاض هبلی ضا هَضز تَجِ لطاض زّس. ظهبًی وِ ا
گصاض ٍ  افعایی ثیي سطهبیِ گصاض ثِ زالیل زیگط )ثطای هخبل، تحمك ّن یب سطهبیِثبضس 
هبَّی  حتوبل ایٌىِ ضطایف حك ضأی،عاض هبلی هٌتفى ضَز، اپصیط( اظ ايوبل یب تجسیل اث سطهبیِ

 ثبضس، ثیطتط است.

زضثبضُ ّسایت فًبلیتْابی هطثاَـ،    گیطی هبَّی ثبضس، ثبیس ٌّگبم تػوینّوچٌیي، ثطای ایٌىِ حك،  .24ة
لبثل ايوبل ثبضس. ثكَض هًوَل، ثطای ایٌىِ حك، هبَّی ثبضس، ثبیس زض ظهابى حبؾاط لبثال ايوابل     

تاَاى آى ضا هابَّی    هیگبّی ، ًجبضسحك زض ظهبى حبؾط لبثل ايوبل حتی اگط ٍجَز ایي، ثبضس. ثب 
 تلمی وطز.

 مثالهای کاربردی

 3هثال 

پصیط، تػویوبت هطتجف ثب ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زض هجوى يواَهی سابالًِ غابحجبى     سطهبیِ
گط است. ثب ٍجاَز ایاي،   هبُ زی 8يبزی ثًسی يوَهی وٌس. تبضید ثطگعاضی هجوى  سْبم اتربش هی

زضغاس حاك ضأی ضا زض اذتیابض زاضاتِ      22، حسالل جوًیسْبهساضاًی وِ ثِ غَضت اًفطازی یب 
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ـ   وٌٌس تَاًٌس زضذَاست ثبضٌس، هی هجواى  ، ثطای تغییط سیبستْبی فًلی هطتجف ثب فًبلیتْابی هطثاَ
 32ایي هجوى حسالل تب ، زیگط ضسبًی ثِ سْبهساضاى اهب ثِ زلیل العام ثِ اقالو ؛ثطگعاض ضَز يوَهی

 ى يواَهی ضٍظ لبثل ثطگعاضی ًیست. سیبستْبی هطتجف ثب فًبلیتْبی هطثَـ، تٌْب زض جلسبت هجوا 
لبثل تغییط است. تػویوبت ایي هجوى ضبهل تػَیت فطٍش ثباّویت زاضاییْب ٍ ّوچٌایي اًجابم   

 گصاضیْبی ثباّویت یب ٍاگصاضی آًْب است. سطهبیِ

 ز.گطز جساگبًِ ثطضسی هی. ّط هخبل، ضَز هی ت ظیط استفبز3ُالف تب 3اقاليبت ثبال، زض هخبلْبی 

 الف3هثال 

گاصاض   پصیط ضا زض اذتیبض زاضز. زض ایي حبلت، حك ضأی سطهبیِ سطهبیِزض گصاض، اوخطیت حك ضأی  سطهبیِ
زضثبضُ ّسایت فًبلیتْبی هطثاَـ   تَاًس هیگصاض زض غَضت لعٍم،  ظیطا سطهبیِ ،ضَز هبَّی هحسَة هی

گصاض ثتَاًس حك ضأی ذَز ضا ايوبل وٌس، هابًى   وطس تب سطهبیِ ضٍظ قَل هی 32 ىِس. ایٌگیطی وٌ وینتػ
ـ اظ ظهبى تحػیل سْبم ًوی تَاًبیی فًلی سطهبیِ  ضَز. گصاض ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطَث

 ب3هثال 

تسَیِ  . تبضیداستپصیط  قطف پیوبى آتی ثطای تحػیل اوخطیت سْبم سطهبیِیه گصاض،  یه سطهبیِ
زض اضتجابـ ثاب    هَجاَز لبزض ثِ تغییط سیبساتْبی   ثبلفًلضٍظ زیگط است. سْبهساضاى  25پیوبى آتی 

تَاى ثطگعاض وطز واِ زض آى   ثًس هی ضٍظ 32فًبلیتْبی هطثَـ ًیستٌس، ظیطا هجوى يوَهی ضا حسالل 
لى، هًبزل حك است وِ زض ٍا یگصاض زاضای حم ظهبى، پیوبى آتی تسَیِ ضسُ است. ثٌبثطایي، سطهبیِ

زض غاَضت لاعٍم    ،گصاض زاضًاسُ پیوابى آتای    الف است )یًٌی سطهبی3ِسْبهساض اوخطیت زض هخبل 
گصاض، حاك هابَّی    گیطی وٌس(. پیوبى آتی سطهبیِ تَاًس زضثبضُ ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ تػوین هی

ًبلیتْابی  ّاسایت ف  ثاطای  گصاض تَاًابیی فًلای   است وِ حتی لجل اظ تسَیِ پیوبى آتی، ثِ سطهبیِ
 زّس. هطثَـ ضا هی

 پ3هثال 

 25پصیط زاضز واِ پاس اظ    گصاض، اذتیبض هبَّی ثطای ذطیس اوخطیت سْبم ٍاحس سطهبیِ یه سطهبیِ
ة 3گیطی زض ایاي هخابل، ّوبًٌاس هخابل      . ًتیجِاستزاضای اضظش ايوبل يویمبً ضٍظ لبثل ايوبل ٍ 

 ذَاّس ثَز.
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 ت3هثال 

ِ  ، ثسٍىاست پصیط ثطای تحػیل اوخطیت سْبم سطهبیِقطف پیوبى آتی یه گصاض،  یه سطهبیِ  ایٌىا
. تبضید تسَیِ پیوبى آتی، ضاص هابُ زیگاط    زاضتِ ثبضس پصیط ًسجت ثِ سطهبیِ یّطگًَِ حك زیگط

ّسایت فًبلیتْبی هطثاَـ ضا ًاساضز.    ثطای گصاض تَاًبیی فًلی است. ثطذالف هخبل لجل، ایي سطهبیِ
ظیاطا آًْاب    ثطذاَضزاض ّساتٌس؛  ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ثطای فًلی تَاًبیی اظ  ،ثبلفًلسْبهساضاى 

 ، تغییط زٌّس.تسَیِ پیوبى آتیتَاًٌس سیبستْبی فًلی هطتجف ثب فًبلیتْبی هطثَـ ضا لجل اظ  هی

ِ    اضاربظ  زیگاط ايوبل تَساف   هبَّی لبثل حك .25ة گاصاض ضا اظ وٌتاطل    ، هوىاي اسات یاه ساطهبی
ایي ًیست واِ  هستلعم  ،حك هبَّی چٌیيضَز، ثبظزاضز.  یپصیطی وِ ایي حك ثِ آى هطثَـ ه سطهبیِ

وِ ایي حك غطفبً حوبیتی ًجبضس )ثِ ثٌسّبی  . هبزاهیزاضتِ ثبضٌس گیطی تَاًبیی تػوین، زاضًسگبى آى
اسات هابًى وٌتاطل     هوىاي اضاربظ   زیگاط هطاجًِ ضَز(، حك هبَّی زض اذتیبض  28تب ة 26ة

 ثاطای  تٌْب تَاًابیی فًلای   ،ط ایي حك ثِ زاضًسگبى آىگصاض ضَز، حتی اگ پصیط تَسف سطهبیِ سطهبیِ
 تػَیت یب تَلف تػویوْبی هطتجف ثب فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس.

حكحمایتی

گصاض ثبیاس   ضَز یب ذیط، سطهبیِ پصیط هی ثط سطهبیِ اٍگصاض هَجت تسلف  زض اضظیبثی ایٌىِ حك سطهبیِ .26ة
ی است یب ذیاط. حاك حوابیتی ثاِ تغییاطات      ، حك حوبیتزیگطاىثطضسی وٌس وِ آیب حك اٍ ٍ حك 

گاطزز. ثاب ٍجاَز     ضَز یب زض ضطایف استخٌبیی ايوبل هی پصیط هطثَـ هی اسبسی زض فًبلیتْبی سطهبیِ
 یضًَس یب هططٍـ ثِ ٍلاَو ضٍیاسازّبی ذبغا    ایي، توبم حمَلی وِ زض ضطایف استخٌبیی ايوبل هی

 هطاجًِ ضَز(. 53ٍ ة 13ةضًَس )ثِ ثٌسّبی  ّستٌس، لعٍهبً حك حوبیتی هحسَة ًوی

پصیطی واِ   اظ آًجب وِ حك حوبیتی ثطای حوبیت اظ هٌبفى زاضًسگبى آى ثسٍى ایجبز تسلف ثط سطهبیِ .27ة
حاك حوابیتی ضا زض    تٌْبگصاض وِ  سبظهبًسّی ضسُ است، یه سطهبیِ است،حك هعثَض ثِ اٍ هطثَـ 

ِ ضرع هبًى تسلف  پصیط تسلف زاضتِ ثبضس یب تَاًس ثط سطهبیِ اذتیبض زاضز، ًوی پاصیط   زیگط ثط ساطهبی
 هطاجًِ ضَز(. 16ضَز )ثِ ثٌس 

 ضَز: هخبلْبیی اظ حك حوبیتی ضبهل هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًوی .28ة
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تَاًس ثكَض لبثل  گیطًسُ اظ اًجبم الساهبتی وِ هی وطزى ٍام زٌّسُ ثطای هحسٍز حك ٍام الف.
 زٌّسُ تغییط زّس. ٍام ؾطضطًسُ ضا ثِ گی ای ضیسه ايتجبضی ٍام هالحهِ

ای  پصیط ثطای تػَیت هربضد سطهبیِ زاضًسُ هٌبفى فبلس حك وٌتطل زض سطهبیِضرع حك  ة.
ثیطتط اظ هجبلغ ؾطٍضی زض ضٍال يبزی فًبلیتْبی تجبضی یب تػَیت اًتطبض اثعاضّبی هبلىبًِ یب 

 ثسّی.

گیطًسُ زض ایفبی ضطایف  زض غَضتی وِ ٍامگیطًسُ،  زٌّسُ ثطای تَلیف زاضاییْبی ٍام حك ٍام ح.
 ثبظپطزاذت ٍام لػَض وٌس.

فزاوطیشَا

پصیط، اهتیبظگیطًسُ است، اغلت ثِ اهتیبظزٌّاسُ حمای ثاطای     ًبهِ فطاًطیعی وِ زض آى سطهبیِ هَافمت .29ة
ِ  وٌس. هًوَالً هَافمات  ايكب هی ،فطاًطیعهطثَـ ثِ  حوبیت اظ ًبم تجبضی ّابی فطاًطایع، ثطذای     ًبها

 وٌٌس. گیطی زض اضتجبـ ثب يولیبت اهتیبظگیطًسُ ضا ثِ اهتیبظزٌّسُ ايكب هی مَق تػوینح

غیط اظ اهتیبظزٌّسُ ضا ثطای اتربش تػاویوبتی   اضربغیثكَض هًوَل، حك اهتیبظزٌّسگبى، تَاًبیی  .32ة
 وٌاس. حاك اهتیبظزٌّاسُ زض    ای ثط ثابظزُ اهتیبظگیطًاسُ زاضز، هحاسٍز ًوای     وِ تأحیط لبثل هالحهِ

لبثال   تاأحیط زاضای ًبهِ فطاًطیع، لعٍهبً ثِ اهتیبظزٌّسُ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی  هَافمت
 زّس. هالحهِ ثط ثبظزُ اهتیبظگیطًسُ ضا ًوی

ٍ  زاضای تأحیط لبثل هالحهاِ ثاط ثابظزُ اهتیبظگیطًاسُ    توبیع ثیي تَاًبیی فًلی ثطای اتربش تػویوبت  .31ة
اضاربظ  س، ؾطٍضت زاضز. اگاط  ٌوٌ اظ ًبم تجبضی فطاًطیع حوبیت هی تَاًبیی اتربش تػویوبتی وِ

ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ اهتیبظگیطًاسُ  ثطای فًلی ثبضٌس وِ ثِ آًْب تَاًبیی فًلی ثبل زاضای حك زیگط،
 ضا ثسّس، اهتیبظزٌّسُ تسلكی ثط اهتیبظگیطًسُ ًساضز.

 قجكذَز  ازاضُ فًبلیتْبی تجبضیثطای  جبًجِ ی یهًبهِ فطاًطیع، اهتیبظگیطًسُ تػویو ثب اًًمبز هَافمت .32ة
 ذَز، اتربش وطزُ است. ثِ حسبةاهب ًبهِ فطاًطیع،  هَافمتطایف ض

تَاًاس   وٌتطل ثط تػویوبت ثٌیبزی اظ لجیل ضىل حمَلی اهتیبظگیطًسُ ٍ سبذتبض تأهیي هابلی آى، های   .33ة
ِ   غیط اظ اهتیبظزٌّسُ تًییي ضَز ٍ هوىي اسات تاأحیط  اضربغی تَسف  ای ثاط ثابظزُ    لبثال هالحها

تاط ثبضاس ٍ    ضسُ تَسف اهتیبظزٌّسُ پابییي  اهتیبظگیطًسُ زاضتِ ثبضس. ّطچِ سكح حوبیت هبلی تأهیي
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ایٌىاِ   اهتیبظزٌّسُ ووتط زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ اضتجبـ ثب اهتیبظگیطًسُ لطاض گیاطز، احتوابل  
 حوبیتی ثبضس، ثیطتط است. اهتیبظزٌّسُ تٌْب زاضای حك

یرأكح

یاب حماَق    گصاض، اغلت اظ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ اظ قطیاك حاك ضأی   سطهبیِ .34ة
  ِ حاك ضأی ّاسایت ضاَز،     ثاب زاضاتي  پاصیط،   هطبثِ ثطذَضزاض است. اگط فًبلیتْبی هطثاَـ ساطهبی

 زّس. ( ضا هَضز تَجِ لطاض هی52ةتب  35ةگصاض العاهبت ایي ثرص )ثٌسّبی  سطهبیِ

اکثزیتحكرأیاداضتهبتسلط

پصیط ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضاس، زض ضاطایف ظیاط     سطهبیِ زض گصاض ثیص اظ ًػف حك ضأی اگط سطهبیِ .35ة
 ضَز: 37ةیب ثٌس  36ةزاضای تسلف است، هگط آًىِ هطوَل ثٌس 

 ضَز، یب ضأی ّسایت   زاضًسُ اوخطیت حك  فًبلیتْبی هطثَـ، اظ قطیك ضأی الف.

زاضًسُ  وٌٌس، اظ قطیك ضأی  وِ فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّسایت هی وٌٌسُ ازاضُاضوبى  ثیطتط ايؿبی ة.
 ضأی هٌػَة ضًَس.  اوخطیت حك

تسلطداضتهبذينیرأحكتیاکثز

پصیط تسلف زاضتِ  ثط سطهبیِ ،پصیط سطهبیِزض ثیص اظ ًػف حك ضأی  ثب گصاض ایٌىِ یه سطهبیِثطای  .36ة
، هابَّی ثبضاس ٍ ثبیاس ثاطای     25ةتاب   22ةیاس قجاك ثٌاسّبی    گصاض ثب سطهبیِ  ، حك ضأیثبضس

واِ اغلات اظ قطیاك تًیایي      ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ایجبز وٌسگصاض تَاًبیی فًلی ثطای  سطهبیِ
ثاطای ّاسایت   ثبلفًال  ضَز. اگط ٍاحس تجبضی زیگطی حاك   سیبستْبی يولیبتی ٍ هبلی اًجبم هی

ِ    ًوبیٌسُ سطهبیِ فًبلیتْبی هطثَـ زاضتِ ثبضس ٍ آى ٍاحس تجبضی، گاصاض ثاط    گاصاض ًجبضاس، ساطهبی
 پصیط تسلف ًساضز. سطهبیِ

ِ   گصاض هبَّی ًجبضس، سطهبیِ اگط حك ضأی سطهبیِ .37ة پاصیط تسالف ًاساضز، حتای اگاط       گصاض ثاط ساطهبی
پصیط ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضس. ثطای هخابل، اگاط فًبلیتْابی     سطهبیِزض گصاض اوخطیت حك ضأی  سطهبیِ

ِ  وٌٌسُ، هسیط تػفیِ یب همطضات طیك زٍلت، زازگبُ، ازاضُهطثَـ اظ ق  گاصاض  گصاض ّسایت ضَز، ساطهبی
 پصیط تسلف زاضتِ ثبضس. تَاًس ثط سطهبیِ ، ًویپصیط سطهبیِزض ثیص اظ ًػف حك ضأی  زاضًسُ
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یرأحكتیاکثزداضتهبذينتسلط

تَاًاس   ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضس، های پصیط  سطهبیِ زض گصاض حتی اگط ووتط اظ اوخطیت حك ضأی سطهبیِ .38ة
خطیت طغن ًساضتي اويلیگصاض هوىي است اظ قطیك هَاضز ظیط،  زاضای تسلف ثبضس. ثطای هخبل، سطهبیِ

 پصیط، زاضای تسلف ثبضس: سطهبیِ حك ضأی زض

 هطاجًِ ضَز(؛ 39ةگصاض ٍ سبیط زاضًسگبى حك ضأی )ثِ ثٌس  تَافك لطاضزازی ثیي سطهبیِ الف.

 هطاجًِ ضَز(؛ 42ةبضی اظ سبیط تَافمْبی لطاضزازی )ثِ ثٌس حمَق ً ة.

 هطاجًِ ضَز(؛ 45ةتب  41ةگصاض )ثِ ثٌسّبی  حك ضأی سطهبیِ ح.

 هطاجًِ ضَز(؛ یب 52ةتب  47ةثبلمَُ )ثِ ثٌسّبی   حك ضأی ت.

 تطویجی اظ لسوتْبی )الف( تب )ت(. ث.

یرأحكداروذگانزیسابایلزاردادتًافك

ِ   گصاض ٍ سبیط زاضًسگبى حك ضأی هی ضزازی ثیي سطهبیِتَافك لطا .39ة گاصاض، حاك    تَاًس ثاطای ساطهبی
گاصاض ثاسٍى آى تَافاك     ايوبل حك ضأی وبفی ضا ثطای زاضتي تسلف فطاّن وٌس، حتی اگط سطهبیِ

لطاضزازی، اظ حك ضأی وبفی ثطای زاضتي تسلف ثطذَضزاض ًجبضس. ثب ٍجَز ایي، تَافاك لاطاضزازی   
گصاض لبزض است سبیط زاضًسگبى حك ضأی ضا ثِ اًساظُ وبفی ّسایت وٌس  وِ سطهبیِ زّس اقویٌبى هی

 گیطی وٌس. ای ضأی زٌّس وِ اٍ ثتَاًس زضثبضُ فًبلیتْبی هطثَـ تػوین گًَِ تب ثِ

یلزاردادیتًافمُازیسااسیواضًقحم

 یثاطا  یتَاًابیی فًلا   ضگصاِ یثطای سطهب تَاًس یه ،یثب حك ضأ تیزض تطو ،یطیگ نیحمَق تػو طیسب .42ة
 ثاب  تیتطو زض لطاضزازی تَافك زض ضسُ تًییي حك هخبل، یثطا. وٌس ایجبز ضا هطثَـ یتْبیفًبل تیّسا
 یتْبیفًبل طیسب بی یسیتَل یٌسّبیفطا تیّسا یثطا یفًل ییتَاًب گصاضِ یسطهب یثطا تَاًس یه ،یضأ حك
فطاّن وٌس. ثب  ضا زاضز طیپصِ یسطهب ثبظزُ ثط یا هالحهِ لبثل احط وِ طیپصِ یسطهب یهبل يیٍ تأه یبتیيول

 يی)هبًٌس ضٍاثاف ثا   گصاضِ یثِ سطهب طیپصِ یسطهب یالتػبز یحمَق، ٍاثستگ طیزض ًجَز سب ي،یٍجَز ا
 .ضَز یًو طیپصِ یثط سطهب گصاضِ ی( هٌجط ثِ تسلف سطهبیاغل یوبال ثب هطتط وٌٌسُ يیتأه

گذارٍیسزمایرأحك

 یيولا  ییتَاًاب  جبًجِ هی ثكَض ط،یپصِ یسطهب زض یضأ حك تیاوخط ًساضتي طغنیيل صاض،گِ یوِ سطهب یظهبً .41ة
ـ  یتْبیفًبل تیّسا یثطا  .ثطذَضزاض است طیپصِ یثط سطهب تسلف یثطا یوبف حكاظ ، ضا زاضتِ ثبضسهطَث
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توابم  گاصاض   گصاض ثطای زاضتي تسلف وبفی است یب ذیط، سطهبیِ ثطای اضظیبثی ایٌىِ حك ضأی سطهبیِ .42ة
 گیطز: ٍالًیتْب ٍ ضطایف، ضبهل هَاضز ظیط ضا زض ًهط هی

ٍ پطاوٌسگی حك ضأی سبیط زاضًسگبى حك  هیعاىگصاض زض همبیسِ ثب  حك ضأی سطهبیِ هیعاى الف.
 تَجِ ثِ ایٌىِ: ضأی، ثب

 اظ حاك  گصاضِ یسطهب یثطذَضزاض احتوبل ثبضس، زاضتِ یطتطیث یضأ حك گصاضِ یسطهب ّطچِ .1
ـ یتْبیفًبل تیّسا یثطا یفًل ییتَاًب اٍِث وِ  یفًلثبل  ضَز؛ یه طتطیث ثسّس، ضا هطَث

گصاض حك ضأی ثیطتطی زض همبیسِ ثب سبیط زاضًسگبى حك ضأی زاضتِ ثبضس،  ّطچِ سطهبیِ .2
ّاسایت   ثاطای  تَاًبیی فًلیاٍ فًلی وِ ثِ ثبلحك اظ گصاض  سطهبیِثطذَضزاضی احتوبل 

 ضَز؛ هیفًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس، ثیطتط 

ثب الظم است  ،گیطی گصاض زض ضأی وِ ثطای ضىست زازى سطهبیِاضربغی ّط چِ تًساز  .3
وِ اظ حك ثبلفًلی گصاض  سطهبیِثطذَضزاضی یىسیگط ّوىبضی وٌٌس ثیطتط ثبضس، احتوبل 

 ضَز؛ سّس، ثیطتط هیثتَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا اٍ ثِ 

تب  47ة ی)ثِ ثٌسّبزیگط  اضربظ بی یزاضًسگبى حك ضأ طیسب صاض،گِ یثبلمَُ سطهب یضأ حك .ة
 هطاجًِ ضَز(؛ 52ة

 هطاجًِ ضَز(؛ ٍ 42ة)ثِ ثٌس  یلطاضزاز یاظ سبیط تَافمْب یًبض َقحم .ح

 تیّسا یثطا یفًل ییتَاًب گصاض،ِ یسطهب زّس ًطبى وِ یگطیز فیضطا بی تیٍالً ّطگًَِ .ت
 زض یطیگ یضأ یالگَّب ضبهل ًساضز، یب زاضز وبتیػوت اتربش ظهبى زض ضا هطثَـ یتْبیفًبل

 .م زض گصضتِسْب غبحجبى یيوَه هجبهى

گصاض ثكاَض   ضَز ٍ سطهبیِ اظ قطیك ضأی اوخطیت تًییي هی ،وِ ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ٌّگبهی .43ة
ِ  ای حك ضأی ثیطتطی ًسجت ثِ سبیط زاضًسگبى حك ضأی یب گطٍُ سبظهبى لبثل هالحهِ ای اظ  یبفتا

، تٌْب پاس اظ ثطضسای يَاهال    ّستٌسٍ سبیط سْبهساضاى ثسیبض پطاوٌسُ  زاضزاضًسگبى حك ضأی ز
ِ  هوىي است تسلف سطهبیِ )ح(، تب)الف( 42ةهٌسضد زض ثٌس  پاصیط هطارع    گصاض ثط ساطهبی

 ضَز.
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 یکاربرد یمثالها

 4 هثال

زض  ،یحاك ضأ  ثمیهاب . وٌس یه لیضا تحػ طیپصِ یسطهب زض یزضغس اظ حك ضأ 48 گصاض،ِ یسطهب هی
 بضیا ضا زض اذت یزضغاس حاك ضأ   1اظ  صیاظ آًْاب، ثا   وسام  یاست وِ ّ یّعاضاى سْبهساض بضیاذت

ًساضًاس.   جوًی وبتیاتربش تػو بی زیگطاىثب  یعًیوسام اظ سْبهساضاى، تَافمی ثطای ضا  یًساضًس. ّ
 سیا ثب ساْبهساضاى  طیساب  یاًاساظُ ًساج   ثب تَجِ ثِوِ  ییًسجت حك ضأ یبثیٌّگبم اضظ گصاضِ یسطهب
 يیزاضتي وٌتطل وبفی است. زض ا یثطا یزضغس حك ضأ 48وِ  ضسس یه جِیًت يیثِ ا ،ضَز لیتحػ

سابیط ساْبهساضاى،    یهبلىیات ًساج   عاىیا ٍ ه گاصاض ِ یهبلىیت هكلاك ساطهب   عاىیه یهَضز، ثط هجٌب
ثسٍى ًیابظ   ضا گیطز وِ ثِ هیعاى وبفی حك ضأی غبلت ثطای احطاظ هًیبض تسلف گصاض ًتیجِ هی سطهبیِ

 تسلف زض اذتیبض زاضز. ّبی ثِ زض ًهط گطفتي سبیط ًطبًِ

 5 هثال

 زض یضأ حاك  اظ زضغاس  5 واسام  ّاط  گاط، یز گصاضِ یسطهب زٍاظزُ ٍزضغس  42الف،  گصاضِ یسطهب
ًبهِ سْبهساضاى، ثِ سْبهساض الاف حاك اًتػابة،     زاضًس. ثط هجٌبی هَافمت بضیضا زض اذت طیپصِ یسطهب

هطثَـ ضا ثِ يْسُ زاضًس،  یتْبیفًبل تیّسا تیوِ هسئَل یطاًیهس یبیحمَق ٍ هعا يییثطوٌبضی ٍ تً
 يیا سْبهساضاى الظم است. زض ا یآضا تیًبهِ هعثَض، زٍ سَم اوخط هَافمت طییتغ ی. ثطاضَز یايكب ه

 یهبلىیات ًساج   عاىیا ٍ ه اٍهبلىیت هكلك  عاىیوِ ه ضسس یه جِیًت يیالف ثِ ا گصاضِ یهَضز، سطهب
ايوابل تسالف    یثاطا  یاظ حك وابف  الف گصاضِ یسطهب ٌىِیا يییتً یثطا ییسْبهساضاى، ثِ تٌْب طیسب

وِ حاك   زّس یه عیالف تطر گصاضِ یسطهب ي،ی. ثب ٍجَز اوٌس یًو تیوفب ط،یذ بیثطذَضزاض است 
ِ یًت یثاطا  طاى،یهس یبیحمَق ٍ هعا يییٍ تً یاًتػبة، ثطوٌبض یاٍ ثطا یلطاضزاز زضثابضُ   یطیا گ جا
 ضا حاك  يیا است هوىيالف  گصاضِ یسطهباست. ایي هَؾَو وِ  یوبف طیپص تسلف ثط سطهبیٍِجَز 
 تیطیهس ثطوٌبضی بی اًتػبة اًتربة، یثطا ذَز حك الف گصاضِ یسطهب ٌىِیا احتوبل بی ًىٌس ايوبل
 ط،یا ذ بیا  اسات  ثطذاَضزاض  تسلف اظ الف گصاضِ یسطهب ٌىِیا یبثیاضظ ظهبى زض سیًجب وٌس، ايوبل ضا
 .گیطز لطاض تَجِ زهَض

هوىي است ثِ ضٍضاٌی   )ح( تب)الف( 42ةزض سبیط ضطایف، ثب زض ًهط گطفتي يَاهل هٌسضد زض ثٌس  .44ة
 گصاض زاضای تسلف ًیست. هطرع ضَز وِ سطهبیِ
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 یکاربرد یمثالها

 6 هثال

پاصیط  ِ سطهبیزض زضغس اظ حك ضأی  26گصاض زیگط ّط وسام  زٍ سطهبیِ زضغس ٍ 45گصاض الف،  سطهبیِ
حك ضأی، زض اذتیبض سِ سْبهساض زیگط است وِ ّط وسام یه زضغس حاك  هبثمی ضا زض اذتیبض زاضًس. 

حاك   هیاعاى گیطی تأحیط ثگصاضز. زض ایاي هاَضز،    ضأی زاضًس. تَافك زیگطی ٍجَز ًساضز وِ ثط تػوین
ي ًتیجاِ واِ   آى زض همبیسِ ثب سبیط سْبهساضاى، ثطای ضسایسى ثاِ ایا   هیعاى گصاض الف ٍ  ضأی سطهبیِ

ِ    سطهبیِ گاصاض زیگاط    گصاض الف تسلف ًساضز، وبفی است. زض ایي ضطایف، تٌْاب ّوىابضی زٍ ساطهبی
 گصاض الف ضَز. پصیط تَسف سطهبیِ تَاًس هبًى ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ سطهبیِ هی

ٌبًچاِ  ًىٌس. چ تیوفب ییثِ تٌْب هوىي است )ح(، تب)الف( 42ةيَاهل هٌسضد زض ثٌس  ي،یٍجَز ا ثب .45ة
 فیٍالًیتْب ٍ ضاطا  سیپس اظ ثطضسی يَاهل هعثَض، زضثبضُ تسلف ذَز اثْبم زاضتِ ثبضس، ثب گصاضِ یسطهب
َ  یسْبهساضاى ثاط هجٌاب   طیسب ٌىِیضا ثطضسی وٌس، هبًٌس ا گطیز  یيواَه  هجابهى زض  یطیا گ یضأ یالگا
يَاهل هٌسضد زض ثٌس  یبثیثطضسی ضبهل اضظ يی. اطیذ بیاًس  هٌفًل ثَزُ يوالً ،زض گصضتِ سْبم بحجبىغ
ووتط ثبضاس ٍ   گصاضِ یسطهب یاست. ّطچِ حك ضأ 22ةٍ  19ة یهٌسضد زض ثٌسّب ّبی ًطبًٍِ  18ة

 یثاطا  ثبضس، ًیبظ هَضز یطیگ یضأ زض گصاضِ یسطهبزازى  ضىست یثطا ووتطی اضربظ یّطچِ ّوىبض
 ،گاط یز فیضاطا  ٍ الًیتْاب ٍ ثِ ط،یذ بی است یوبف تسلف ايوبل یثطا گصاضِ یسطهب حمَق ٌىِیا یبثیاضظ
ّواطاُ ثاب حماَق     22ةتاب   18ة یهٌسضد زض ثٌسّب فیوِ ٍالًیتْب ٍ ضطا ی. ظهبًضَز یه اتىب طتطیث

زض همبیساِ ثاب    ،18ةثِ ضَاّس تسلف هٌاسضد زض ثٌاس    سیثب طز،یگ یهَضز هالحهِ لطاض ه گصاضِ یسطهب
 .ضَز زازُ یطتطیث اّویت ،22ةٍ  19ة یتسلف هٌسضد زض ثٌسّب ّبی ًطبًِ

 یکاربرد یمثالها

 7 هثال

 طیپصِ یزض سطهب یحك ضأاظ زضغس  5ّط وسام  گط،یسْبهساض ز بظزُیزضغس ٍ  45 گصاض،ِ یسطهب هی
 بیا زیگاط  ضایعًی ثاب ساْبهساضاى    یثطا یاظ سْبهساضاى تَافك لطاضزاز هی   یّضا زض اذتیبض زاضًس. 

 یحك ضأ عاىیٍ ه گصاضِ یهكلك سطهب یحك ضأ عاىیهَضز، ه يیًساضًس. زض ا جوًی وبتیاتربش تػو
اظ حاك   طیپاص ِ یتسلف ثط ساطهب  یثطا گصاضِ یسطهب ٌىِیا يییزض تً یی، ثِ تٌْبزیگط سْبهساضاى یًسج
واِ هوىاي اسات     یگاط یز فی. ٍالًیتْب ٍ ضاطا وٌس یًو تیوفب ط،یذ بیثطذَضاض است  یوبف یضأ

 .طزیهَضز ثطضسی لطاض گ سیفطاّن وٌس، ثب گصاضِ یيسم تسلف سطهب بیضَاّسی اظ تسلف 
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 یکاربرد یمثالها

 8 هثال

ِ  5زضغس ٍ سِ سْبهساض زیگط، ّط وسام  35گصاض،  یه سطهبیِ پاصیط ضا   زضغس اظ حك ضأی زض ساطهبی
وسام ثِ تٌْبیی ثیص  زض اذتیبض زاضًس. هبثمی حك ضأی، زض اذتیبض تًساز ظیبزی سْبهساض است وِ ّی  

اظ ساْبهساضاى، تاَافمی ثاطای ضایعًای ثاب      اظ یه زضغس اظ حك ضأی ضا زض اذتیبض ًساضًس. ّی  یه 
پاصیط،   سْبهساضاى زیگط ٍ اتربش تػویوبت جوًی ًساضًس. تػویوبت زضثبضُ فًبلیتْبی هطثَـ سطهبیِ

زض هجواى   -هستلعم تػَیت اوخطیت آضای اذصضسُ زض هجوى يوَهی غبحجبى سْبم هطثاَـ اسات  
اًاس. زض   گیطی ضاطوت واطزُ   زض ضأیپصیط،  زضغس اظ حك ضأی زض سطهبیِ 75يوَهی اذیط، زاضًسگبى 

ایي هَضز، هطبضوت فًبل سبیط ساْبهساضاى زض هجواى يواَهی اذیاط، حابوی اظ ایاي اسات واِ         
ًهط اظ ایٌىِ ثِ زلیل تًساز وبفی آضای هَافك سْبهساضاى زیگط، فًبلیتْبی هطثاَـ   غطف گصاض، سطهبیِ

 تْبی هطثَـ ضا ًساضز.جبًجِ فًبلی تَاًبیی يولی ثطای ّسایت یه ضا ّسایت وطزُ ثبضس،

پصیط ثاِ   گصاض ثط سطهبیِ تسلف سطهبیِ )ت(، تب)الف( 42ةچٌبًچِ ثب تَجِ ثِ يَاهل هٌسضد زض ثٌس  .46ة
 پصیط وٌتطل ًساضز. گصاض ثط سطهبیِ ضٍضٌی هطرع ًجبضس، سطهبیِ

بالمًٌیرأحك

 زیگاط  اضربظضأی ثبلمَُ  ٌّگبم اضظیبثی وٌتطل، حك ضأی ثبلمَُ ذَز ٍ ّوچٌیي حكگصاض،  سطهبیِ .47ة
یب ذیط. حاك ضأی ثابلمَُ، حاك ثاِ      زاضززّس تب هطرع ضَز وِ آیب تسلف  ضا هَضز تَجِ لطاض هی

لبثل تجسیل یب اذتیبضّابی   هبلی پصیط، هبًٌس حك ًبضی اظ اثعاضّبی زست آٍضزى حك ضأی زض سطهبیِ
ْب زض غَضتی وِ حك، هابَّی  ، تٌای ضأی ثبلمَُحك  چٌیياست.  ،هًبهلِ سْبم، ضبهل پیوبًْبی آتی

 هطاجًِ ضَز(. 25ة تب 22ةگیطز )ثِ ثٌسّبی  ثبضس، هَضز تَجِ لطاض هی

اثاعاض هابلی ٍ ًیاع ّاسف ٍ      سابذتبض ثبلمَُ، ثبیاس ّاسف ٍ     ثطضسی حك ضأی گصاض، ٌّگبم سطهبیِ .48ة
بهل پصیط زاضز ضا هَضز تَجاِ لاطاض زّاس. ایاي ثطضسای، ضا       سبیط ضٍاثكی وِ ثب سطهبیِ سبظهبًسّی

گصاض ثاب   هَافمت سطهبیِآضىبض ّب ٍ زالیل  اضظیبثی ضطایف هرتلف اثعاض هبلی ٍ ًیع اًتهبضات، اًگیعُ
 .استایي ضطایف 

پصیط ضا ًیع زض اذتیابض   گیطی هطتجف ثب فًبلیتْبی سطهبیِ گصاض حك ضأی یب سبیط حمَق تػوین اگط سطهبیِ .49ة
ب ایي حمَق، زض تطویت ثب حك ضأی ثابلمَُ، هٌجاط ثاِ    وٌس وِ آی گصاض اضظیبثی هی زاضتِ ثبضس، سطهبیِ

 ضَز یب ذیط. پصیط هی گصاض ثط سطهبیِ تسلف سطهبیِ
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گصاض تَاًبیی فًلی  تَاًس ثِ سطهبیِ حك ضأی ثبلمَُ هبَّی، ثِ تٌْبیی یب زض تطویت ثب سبیط حمَق، هی .52ة
ِ  هثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس. ثطای هخبل، ایي هَضز ظهبًی  گاصاض   حتول است واِ ساطهبی

هابَّی ًبضای اظ    ، اظ حك23پصیط ضا زض اذتیبض زاضز ٍ قجك ثٌس ة سطهبیِ زض زضغس اظ حك ضأی42
 زضغس حك ضأی ثیطتط ًیع ثطذَضزاض است.22اذتیبض تحػیل 

 مثالهای کاربردی

 9 هثال

 یغاس اظ حاك ضأ  زض 32ة،  گصاضِ یسطهبٍ  طیپصِ یسطهبزض  یزضغس اظ حك ضأ 72الف،  گصاضِ یسطهب
 بضیا اذت. زض اذتیابض زاضز الاف ضا   گصاضِ یسطهب یاظ حك ضأ یویً لیتحػ بضیاذت عیٍ ً طیپصِ یسطهب زض

ایاي   ضٍز ی)ٍ اًتهبض ها  ايوبل است اضظش فبلس مبًیيوثِ لیوت حبثتی وِ  ٌسُیزٍ سبل آ یق لیتحػ
ذاَز ضا   یالف حك ضأ اضگصِ ی. سطهب، لبثل ايوبل استٍؾًیت، قی زٍ سبل آتی ازاهِ زاضتِ ثبضس(

هاَضز،   يیا . زض اوٌاس  یها  تیضا ّاسا  طیپصِ یهطثَـ سطهب یتْبیايوبل وطزُ است ٍ ثكَض فًبل، فًبل
 یثاطا  یفًلا  ییاظ تَاًاب  ضسس یثِ ًهط ه طایوٌس، ظ تسلف ضا احطاظ هی بضیالف احتوبالً هً گصاضِ یسطهب
لبثال   بضیا حبؾاط اظ اذت  ظهابى زض ة  گصاضِ یهطثَـ ثطذَضزاض است. اگطچِ سطهب یتْبیفًبل تیّسا

زض  یحاك ضأ  تیا ثیطتط ثطذَضزاض است )وِ زض غَضت ايوابل، اوخط  یحك ضأ لیتحػ یايوبل ثطا
ِ  است یا گًَِ ثِ سْبم ِهًبهل یبضّبیاذتهطتجف ثب  فیضطاضا ذَاّس زاضت(، اهب  طیپصِ یسطهب  يیا ا وا
 .ضًَس ًوی هحسَة یهبَّ بضّب،یاذت

 11 هثال

 بضیضا زض اذت طیپصِ یسطهب زض یسَم اظ حك ضأ هی وسام ّط گط،یز گصاضِ یسطهب زٍ ٍ الف گصاضِ یسطهب
الف،  گصاضِ یالف زاضز. سطهب گصاضِ یثب سطهب یاضتجبـ تٌگبتٌگ ط،یپصِ یسطهب یتجبض تیزاضًس. فًبل

اضز ز بضیپصیط ضا زض اذت لبثل تجسیل ثِ سْبم يبزی سطهبیِ یثسّ یهبلىبًِ، اثعاضّب یافعٍى ثط اثعاضّب
يویمبً فبلس اضظش  آى ايوبل لیوت اهب) است ايوبلوِ فبلس اضظش  یحبثت لیوت ثِوِ زض ّط ظهبًی 

 یضأ حك اظ زضغس 62 الف گصاضِ یسطهب ،یثسّ لیتجس غَضت زض. است تجسیل، لبثل (ايوبل ًیست
 اظ الف گصاضِ یسطهب ضَز، لیتجس یيبز سْبم ثِ یثسّ اثعاض اگط. زاضت ذَاّس ضا طیپصِ یسطهب زض
 ثب ّوطاُ ضا طیپصِ یسطهب زض یضأ حك الف گصاضِ یسطهب وِ آًجب اظ. ضس ذَاّس هٌتفى حبغل افعایی ّن
 ضا هطثَـ یتْبیفًبل تیّسا یثطا یفًل ییتَاًب اٍ ثِ وِ زاضز بضیاذت زض یهبَّ ثبلمَُ یضأ حك
 .زاضز تسلف طیپصِ یسطهب ثط الف گصاضِ یسطهب زّس، یه
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پذیزوذاردایبزباسدٌسزمایٍلابلمالحظٍاثزرأییاحمًقمطابٍ،تسلطدرسماویکٍحك

ِ  8تب ة 5پصیط )ثِ ثٌسّبی ة سطهبیِ سبظهبًسّیثطای اضظیبثی ّسف ٍ  .51ة گاصاض   هطاجًِ ضَز(، ساطهبی
پصیط ضا ثِ يٌَاى ثرطی اظ  ٍ تػویوبت اتربشضسُ زض ظهبى تأسیس سطهبیِپصیط  ثب سطهبیِثبیس اضتجبـ 

پصیط ثطضسی وٌس ٍ اضظیبثی ًوبیس وِ آیب ضطایف هًبهلِ ٍ ٍیژگیْبی اضتجابـ، ثاِ    سطهبیِ ّیظهبًسسب
سابظهبًسّی   زض ًماص زاضاتي  زّس یاب ذیاط.    پصیط هی وبفی ثطای تسلف ثط سطهبیِ گصاض حك سطهبیِ
زض  ًماص زاضاتي  گصاض وبفی ًیست. ثب ٍجَز ایاي،   ثِ تٌْبیی ثطای ايوبل وٌتطل سطهبیِ ،پصیط سطهبیِ

ضا زاضتِ است وِ ثطای تسلف اٍ  یگصاض فطغت وست حم وِ سطهبیِ ًطبى زّستَاًس  هی بظهبًسّیس
 پصیط وبفی است. ثط سطهبیِ

ذطیس، حاك فاطٍش ٍ حاك اًحاالل     س تَافمْبی لطاضزازی هبًٌس حك گصاض ثبی افعٍى ثط ایي، سطهبیِ .52ة
زّاس. زض غاَضتی واِ ایاي     پصیط ضا هَضز تَجِ لاطاض   ضسُ زض ظهبى تأسیس ٍاحس سطهبیِ هطرع

اظ  پصیط زاضز، ایاي فًبلیتْاب   سطهبیِ تَافمْبی لطاضزازی ضبهل فًبلیتْبیی ثبضس وِ اضتجبـ تٌگبتٌگی ثب
ضَز، اگط چاِ هوىاي اسات     پصیط هحسَة هی ًهط هبّیت، ثرص جساًطسًی فًبلیتْبی ولی سطهبیِ

ِ    پصیط ٍالى ضَز. ثٌبثطایي، زض ظهبى حمَلی سطهبیِ هحسٍزُذبضد اظ  پاصیط،   تًییي تسالف ثاط ساطهبی
گیطی غطیح یب ؾوٌی هٌسضد زض تَافمْبی لطاضزازی وِ اضتجبـ تٌگبتٌگی  تػوین حكؾطٍضی است 

 پصیط زاضز، ثِ يٌَاى فًبلیتْبی هطثَـ هَضز ثطضسی لطاض گیطز. ثب سطهبیِ

ی ثِ ٍجَز آیاس یاب   زّس وِ ضطایف ذبغ فًبلیتْبی هطثَـ تٌْب ظهبًی ضخ هی اى،پصیط زض ثطذی سطهبیِ .53ة
ِ   سطهبیِ سبظهبًسّیٍالى ضَز.  یذبغضٍیسازّبیی  ِ  پصیط هوىي اسات ثا ای ثبضاس واِ ّاسایت     گًَا

اظ لجل تًییي ضسُ ثبضس، هگط ایٌىِ آى ضطایف ذبظ ایجبز ضَز یب ضٍیاسازّب   ی آى ٍ ثبظزُ آىفًبلیتْب
صیط زض ٌّگبم ٍلَو آى ضاطایف ٍ  پ فًبلیتْبی سطهبیِ گیطی زضثبضُ تػوینٍالى گطزز. زض ایي هَضز، تٌْب 

ٍ ثٌابثطایي فًبلیتْابی هطثاَـ     زاضتِ ثبضسپصیط  سطهبیِ  ثبظزُ ای ثط لبثل هالحهِ احطتَاًس  ضٍیسازّب هی
گصاضی واِ   ضطایف ٍ ضٍیسازّب ثطای سطهبیِ آىضَز. ثطای زاضتي تسلف، لعٍهی ًساضز وِ   هحسَة هی

گیطی، هططٍـ ثِ ایجبز  َز. ایي هَؾَو وِ حك تػوینتَاًبیی اتربش چٌیي تػویوبتی ضا زاضز ٍالى ض
 ضَز وِ ایي حك، حوبیتی ثبضس. ضطایف یب ٍلَو یه ضٍیساز است، ثِ ذَزی ذَز هَجت ًوی

 مثالهای کاربردی

 11هثال 

ّاب ٍ اضائاِ    پصیط وِ زض اسبسٌبهِ هطرع ضسُ اسات، ذطیاس زضیابفتٌی    تٌْب فًبلیت تجبضی سطهبیِ
گصاضاى است. اضائِ ذسهبت ضٍظاًِ، ضبهل ٍغَل ٍ اًتمبل پطزاذتْبی اغل  ذسهبت ضٍظاًِ ثِ سطهبیِ
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ِ   ٍاگصاضی جساگبًِ تَافكزض تبضید سطضسیس آًْب است. ثط اسبس  سَزٍ  گاصاض ٍ   ای وِ ثایي ساطهبی
ضا   پصیط ثكَض ذَزوبض زضیبفتٌی پصیط هًٌمس ضسُ است، زض غَضت ًىَل یه زضیبفتٌی، سطهبیِ سطهبیِ

ضسُ اسات؛   ّبی ًىَل وٌس. تٌْب فًبلیت هطثَـ، هسیطیت زضیبفتٌی گصاضاى ٍاگصاض هی یِیىی اظ سطهب ثِ
ِ    لبثل هالحهِ احطتَاًس  ظیطا تٌْب فًبلیتی است وِ هی پاصیط ثگاصاضز. هاسیطیت     ای ثاط ثابظزُ ساطهبی

ل لبثا زاضای احط ظیطا هستلعم اتربش تػویوبت اسبسی  ،فًبلیت هطثَـ ًیست ،ّب لجل اظ ًىَل زضیبفتٌی
اظ ًىَل، اظ لجل، تًیایي ضاسُ اسات ٍ تٌْاب      لجلفًبلیتْبی  -ثبضس ًوی ،پصیط هالحهِ ثط ثبظزُ سطهبیِ

گصاضاى است. ثٌابثطایي، ٌّگابم    آى ثِ سطهبیِ  هحسٍز ثِ ٍغَل جطیبًْبی ًمسی زض سطضسیس ٍ اًتمبل
ِ  ای لبثل هالحهِ احطپصیط وِ  اضظیبثی فًبلیتْبی ولی سطهبیِ ، تٌْاب حاك   زاضًاس یط پاص  ثط ثبظزُ ساطهبی

 ضسُ ثبیس هَضز تَجِ لطاض گیطز. گصاض زض هسیطیت زاضاییْبی ًىَل سطهبیِ

گصاض، تٌْب ظهبًی زض هَضز فًبلیتْابی   زّس وِ سطهبیِ پصیط اقویٌبى هی سطهبیِ سبظهبًسّیزض ایي هخبل، 
ٍاگصاضی، تَافك ثبضس. ضطایف  یؾطٍضگیطی زاضز وِ  ض تػویناذتیب ،ثبظزُ ثط لبثل هالحهِزاضای احط 

ٍاگصاضی ّواطاُ ثاب   تَافك ضطایف  پصیط است. ثٌبثطایي، ثرص جساًطسًی هًبهلِ ولی ٍ ایجبز سطهبیِ
ِ  ضَز وِ سطهبیِ گیطی هی پصیط، هٌجط ثِ ایي ًتیجِ اسبسٌبهِ سطهبیِ پاصیط تسالف زاضز،    گصاض ثط ساطهبی
زض اذتیابض زاضاتِ ثبضاس ٍ     ّاب ضا  گصاض تٌْب زض غَضت ًىاَل، هبلىیات زضیابفتٌی    حتی اگط سطهبیِ

 وٌس. پصیط، هسیطیت  حمَلی سطهبیِ هحسٍزُضسُ ضا ذبضد اظ  ّبی ًىَل زضیبفتٌی

 12هثال 

ِ  سابظهبًسّی پصیط ّستٌس. ٌّگابم ثطضسای ّاسف ٍ     ّب، تٌْب زاضایی سطهبیِ زضیبفتٌی پاصیط،   ساطهبی
قطفی وِ تَاًبیی  ضسُ است. ّبی ًىَل ضَز وِ تٌْب فًبلیت هطثَـ، هسیطیت زضیبفتٌی هطرع هی

گیطًسگبى، ثسّی ذاَز ضا ًىاَل واطزُ     ًهط اظ ایٌىِ ٍام ّب ضا زاضز، غطف هسیطیت ًىَل زضیبفتٌی
 پصیط تسلف زاضز. ثبضٌس یب ذیط، ثط سطهبیِ

ِ  هوىي است تًْس غطیح یب ؾوٌی زاضتِ گصاض  سطهبیِ .54ة هكابثك   پاصیط  ثبضس وِ اقویٌبى زّاس ساطهبی
گصاض ضا ثیطتط زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ  وٌس. ایي تًْس هوىي است سطهبیِ ذَز فًبلیت هی سبظهبًسّی

زاضاتي تسالف ضاَز.     ثاطای گصاض ثطای وست حك وبفی  لطاض زّس ٍ هَجت افعایص اًگیعُ سطهبیِ
تَاًاس   وٌاس، های   ذَز فًبلیت هی سبظهبًسّیپصیط قجك  ثٌبثطایي، تًْس ثطای اقویٌبى اظ ایٌىِ سطهبیِ

 ضارع گصاض ٍ هبًى تسلف  ض ثبضس، اهب ثِ ذَزی ذَز، هَجت تسلف سطهبیِگصا ًطبًِ تسلف سطهبیِ
 ضَز. زیگط ًوی
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باسدٌحكوسبتبٍآنبزخًرداریاسپذیزیاپذیزیاسباسدٌمتغیزواضیاسارتباطباسزمایٍآسیب

وٌس وِ آیب  گصاض تًییي هی پصیط وٌتطل زاضز یب ذیط، سطهبیِ گصاض ثط سطهبیِ ٌّگبم اضظیبثی ایٌىِ سطهبیِ .55ة
اظ حاك  یب ًساجت ثاِ آى ثابظزُ     گیطز هیپصیط لطاض  زض هًطؼ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ

   .ثطذَضزاض است یب ذیط

ِ هتغیط، ثبظزّی است وِ حبثت ًجبضس ٍ ا  ثبظزُ .56ة پاصیط ٍجاَز    هىبى تغییط آى زض ًتیجِ يولىطز ساطهبی
 17تَاًس فمف هخجت، فمف هٌفی یب ّن هخجت ٍ ّن هٌفای ثبضاس )ثاِ ثٌاس      هتغیط هی  زاضتِ ثبضس. ثبظزُ

پصیط هتغیط است یب ذیط، ٍ ایي ثبظزُ،  وٌس وِ آیب ثبظزُ سطهبیِ گصاض اضظیبثی هی هطاجًِ ضَز(. سطهبیِ
ًهط اظ ضىل حمَلی ثبظزُ، تب چِ اًساظُ هتغیاط اسات. ثاطای هخابل،      غطفثط هجٌبی هبّیت تَافك ٍ 

، حبثات  ساَز زاضتِ ثبضس. پطزاذتْبی  حبثت سَزثب پطزاذتْبی  هطبضوتیتَاًس اٍضاق  گصاض هی سطهبیِ
ضَز ظیطا زض هًطؼ ضیسه ياسم ثبظپطزاذات لاطاض     اظ هٌهط ایي استبًساضز ثبظزُ هتغیط هحسَة هی

زّس. هیاعاى ًَسابى    لطاض هیهطبضوت ا زض هًطؼ ضیسه ايتجبضی ًبضط اٍضاق گصاض ض زاضز ٍ سطهبیِ
ثساتگی زاضز. ّوچٌایي،   هطابضوت  ثبظزُ )یًٌی ًحَُ تغییاط ثابظزُ(، ثاِ ضیساه ايتجابضی اٍضاق      

ضاَز، ظیاطا    پصیط، ثبظزُ هتغیط هحسَة هی العحوِ حبثت يولىطز ثبثت هسیطیت زاضاییْبی سطهبیِ حك
زّاس. هیاعاى ًَسابى     پصیط لطاض هی سطهبیِ يسم ایفبی تًْس تَسفضیسه  گصاض ضا زض هًطؼ سطهبیِ

 العحوِ ثستگی زاضز. پصیط زض ایجبز زضآهس وبفی ثطای پطزاذت حك ثبظزُ، ثِ تَاًبیی سطهبیِ

 ّبیی اظ ثبظزُ، ضبهل هَاضز ظیط است: ًوًَِ .57ة

حبغل اظ  سَز)ثطای هخبل، پصیط  ضسُ تَسف سطهبیِ سَز تمسیوی، سبیط هٌبفى التػبزی تَظیى الف.
گصاض زض  گصاضی سطهبیِ پصیط( ٍ تغییط زض اضظش سطهبیِ تَسف سطهبیِ هٌتططضسُاٍضاق ثسّی 

 پصیط هعثَض. سطهبیِ

ّب ٍ  العحوِ پصیط، حك حمَق ٍ هعایب ثبثت اضائِ ذسهبت هطتجف ثب زاضاییْب یب ثسّیْبی سطهبیِ ة.
ثبلیوبًسُ زض زاضاییْب ٍ ثسّیْبی هٌبفى ضی یب ًمسی، پصیطی اظ ظیبى ًبضی اظ پطتیجبًی ايتجب آسیت
ثِ ًمسیٌگی آتی وِ  پصیط، هعایبی هبلیبتی ٍ زستطسی پصیط ٌّگبم اًحالل سطهبیِ سطهبیِ
 آٍضز. زست هی پصیط ثِ  گصاض زض احط اضتجبـ ثب سطهبیِ سطهبیِ

ض هوىي است گصا ثبظزّی وِ سبیط شیٌفًبى ثِ آى زستطسی ًساضًس. ثطای هخبل، سطهبیِ ح.
پصیط هَضز استفبزُ لطاض زّس، هبًٌس تطویت  زاضاییْبی ذَز ضا زض تطویت ثب زاضاییْبی سطهبیِ

ّب، تأهیي هحػَالت وویبة،  جَیی زض همیبس، وبّص ّعیٌِ ٍنبیف يولیبتی ثِ هٌهَض غطفِ
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زستطسی ثِ زاًص اذتػبغی یب هحسٍز وطزى ثطذی يولیبت یب زاضاییْب ثب ّسف افعایص 
 گصاض. سبیط زاضاییْبی سطهبیِاضظش 

ارتباطبیهتسلطيباسدٌ

ضذٌتسلطتفًیض

پصیط ضا  ثط سطهبیِذَز گیطًسُ(، ٍجَز وٌتطل  گیطی )تػوین گصاض زاضای حك تػوین ظهبًی وِ سطهبیِ .58ة
گصاض ثبیس تًییي وٌس واِ   است یب ًوبیٌسُ. ّوچٌیي سطهبیِ اغیلوٌس، ثبیس تًییي وٌس وِ  اضظیبثی هی

ِ   ب ٍاحس تجبضی زیگطی وِ زاضای حك تػوینآی گاصاض يوال    گیطی است، ثِ يٌَاى ًوبیٌاسُ ساطهبی
)ّب(( ٍ اغایل زیگاط )  اضربظیب  ضرعاست وِ يوستبً اظ سَی  ضرػیوٌس یب ذیط. ًوبیٌسُ،  هی

ِ  وٌس ٍ ثٌبثطایي، زض ظهبى ايوبل اذتیبض تػوین ثطای هٌبفى آًْب وبض هی پاصیط وٌتاطل    گیطی، ثط ساطهبی
هوىاي اسات    اغایل هطاجًِ ضَز(. ثِ ایي تطتیت، ثطذی هَالى تسالف   22ٍ  19اضز )ثِ ثٌسّبی ًس

تَاى فمف ثِ ایي زلیال   گیطًسُ ضا ًوی ، حفم ٍ ايوبل ضَز. تػویناغیلتَسف ًوبیٌسُ، اهب اظ جبًت 
 تَاًٌس اظ تػویوبت اٍ هٌتفى ضًَس، ًوبیٌسُ هحسَة وطز. زیگط هی اضربظوِ 

ذابظ یاب توابم فًبلیتْابی هطثاَـ، اذتیابض        یهوىي است زض ذػاَظ هَؾاَيبت  گصاض  سطهبیِ .59ة
ثاط   ذاَز  گصاض ٌّگبم اضظیابثی ٍجاَز وٌتاطل    ضا ثِ ًوبیٌسُ تفَیؽ وٌس. سطهبیِ ذَز گیطی تػوین
ِ   گیطی تفَیؽ پصیط، ثبیس ثب حك تػوین سطهبیِ گاصاض   ضسُ ثِ ًوبیٌسُ ذَز، ّوبًٌس ظهبًی واِ ساطهبی

ٍجَز زاضتِ ثبضس، ّاط   اغیلس، ثطذَضز ًوبیس. زض ضطایكی وِ ثیص اظ یه وٌ ثكَض هستمین يول هی
، اضظیبثی وٌٌس وِ آیب ثاط  54تب ة 5ثبیس ثب زض ًهط گطفتي العاهبت ثٌسّبی ة اضربظ اغیلیه اظ 
ًوبیٌاسُ   ،گیطًاسُ  ثطای تًییي ایٌىاِ تػاوین   72تب ة 62پصیط تسلف زاضًس یب ذیط. ثٌسّبی ة سطهبیِ
 وٌس. وَز اضائِ هی، ضٌّاغیلاست یب 

ِ   تػوین .62ة پاصیط تحات    گیطًسُ ثطای تًییي ایٌىِ ًوبیٌسُ است یب ذیط، ثبیس ضاثكِ ولی ثیي ذاَز، ساطهبی
 پصیط، ثِ ٍیژُ توبم يَاهل ظیط ضا هَضز تَجِ لطاض زّس: ثب سطهبیِزض اضتجبـ  اضربظزیگط هسیطیت ٍ 

 (؛63تب ة 62)ثٌسّبی ة پصیط گیطی ذَز زضثبضُ سطهبیِ زاهٌِ اذتیبض تػوین الف.

 (؛67تب ة 64)ثٌسّبی ةزیگط  اضربظحك  ة.

)ّبی( حمَق ٍ هعایب، ًسجت ثِ زضیبفت آى حك زاضز )ثٌسّبی تَافكحمَق ٍ هعایبیی وِ قجك  ح.
 ٍ  (؛72تب ة 68ة
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پصیط زاضز  اظ سبیط هٌبفًی وِ زض سطهبیِ گیطًسُ اظ ًَسبى ثبظزُ ًبضی پصیطی تػوین آسیت ت.
 (.72ٍ ة 71)ثٌسّبی ة

ثط هجٌبی ٍالًیتْب ٍ ضطایف ذبظ، ثطای ّط یه اظ يَاهل هَضز اضبضُ، ثبیس اّویت هتفبٍتی زض ًهاط  
 گطفتِ ضَز.

 62گیطًسُ ًوبیٌسُ است یب ذیط، هستلعم اضظیبثی توبم يَاهال هٌاسضد زض ثٌاس ة    تًییي ایٌىِ تػوین .61ة
ا زاضتِ ثبضس )حك ثطوٌابضی( ٍ  گیطًسُ ض ، حك هبَّی ثطوٌبضی تػوینضرعاست، هگط ایٌىِ یه 

 هطاجًِ ضَز(. 65گیطًسُ ضا ثطوٌبض وٌس )ثِ ثٌس ة ثتَاًس ثسٍى زلیل، تػوین

گیزیدامىٍاختیارتػمیم

 ضَز: گیطًسُ، ثب زض ًهط گطفتي هَاضز ظیط اضظیبثی هی گیطی تػوین زاهٌِ اذتیبض تػوین .62ة

 ٍ قجك لبًَى تػطیح ضسُ ثبضس؛ ٍگیطی، هجبظ  تػوین تَافمْبیفًبلیتْبیی وِ قجك  الف.

 گیطی زضثبضُ فًبلیتْبی هعثَض زاضز. گیطًسُ ٌّگبم تػوین اذتیبضی وِ تػوین ة.

زض  طیپاص ِ یوِ همطض ضسُ است سطهب ییسىْبیضپصیط،  سطهبیِ سبظهبًسّیگیطًسُ ثبیس ّسف ٍ  تػوین .63ة
اضربظ زض اضتجابـ ثاب    زیگط ثِ طیپصِ یوِ همطض ضسُ است سطهب ییسىْبیض طز،یهًطؼ آًْب لطاض ثگ

پصیط ضا هَضز تَجِ لاطاض   سطهبیِ زض سبظهبًسّیگیطًسُ  تػوین ًمصٍ هیعاى  اًتمبل زّس ،طیپصِ یسطهب
پصیط زاضاتِ ثبضاس    سطهبیِزض سبظهبًسّی ای  لبثل هالحهِ ًمصگیطًسُ  تػوین ایٌىِزّس. ثطای هخبل، 

گیطًسُ، فطغت ٍ اًگیاعُ   وِ تػوینبى زّس ًطگیطی(، هوىي است  )ضبهل تًییي زاهٌِ اذتیبض تػوین
 ضَز. ضا زاضز وِ هَجت تَاًبیی اٍ ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ هی یحم وست

دیگزاضخاظحمًق

گیطًسُ ثطای ّاسایت فًبلیتْابی هطثاَـ     هوىي است ثط تَاًبیی تػوینزیگط،  اضربظهبَّی  حك .64ة
واِ  ًطابى زّاس   یط حماَق هوىاي اسات    هؤحط ثبضس. حك ثطوٌابضی هابَّی یاب ساب     ،پصیط سطهبیِ
 گیطًسُ، ًوبیٌسُ است. تػوین

گیطًاسُ ضا ثطوٌابض    ، حك ثطوٌبضی هبَّی زاضتِ ثبضس ٍ ثتَاًس ثسٍى زلیل تػاوین ضرعّطگبُ یه  .65ة
گیطًسُ، ًوبیٌسُ است. اگاط   وٌس، ایي هَضز ثِ تٌْبیی وبفی است تب ایي ًتیجِ حبغل ضَز وِ تػوین

 اضربظ زیگطثسٍى تَافك ثب  اضربظیه اظ  ٌیي حمی ثبضٌس )ٍ ّی  ، زاضای چضرعثیص اظ یه 
گیطًاسُ اسبسابً اظ    (، ایي حك، ثِ تٌْبیی ثطای تًییي ایٌىِ تػاوین گیطًسُ ضا ثطوٌبض وٌس ًتَاًس تػوین
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وٌس. افعٍى ثط ایي، ثاب ثیطاتط ضاسى     وٌس یب ذیط، وفبیت ًوی قطف زیگطاى ٍ ثطای هٌبفى آًْب وبض هی
گیطًاسُ ٍ ًیاع    ظم ثطای ّوىبضی ثب یىسیگط جْت ايوبل حاك ثطوٌابضی تػاوین   ال اضربظتًساز 

ثبیاس  گیطًسُ )یًٌی حمَق ٍ هعایب ٍ سبیط هٌبفى(،  افعایص هجلغ ٍ ًَسبى سبیط هٌبفى التػبزی تػوین
 اّویت ووتطی ثطای ایي يبهل زض ًهط گطفت.

واِ هَجات   زیگاط   اضاربظ هبَّی  گیطًسُ ًوبیٌسُ است یب ذیط، حك ٌّگبم اضظیبثی ایٌىِ تػوین .66ة
ای هطبثِ ثب حك ثطوٌبضی، هَضز تَجِ لاطاض   ضَز، ثبیس ثِ ضیَُ گیطًسُ هی هحسٍز ضسى اذتیبض تػوین
تًاساز ووای اظ    تػَیتای وِ ثطای الساهبت ذَز هلعم ثِ زضیبفت  گیطًسُ گیطز. ثطای هخبل، تػوین

طتط زضثبضُ هبّیت حك ٍ هبَّی ثاَزى  زیگط است، هًوَالً ًوبیٌسُ است )ثطای ضاٌّوبیی ثی اضربظ
 هطاجًِ ضَز(. 25تب ة 22آى، ثِ ثٌسّبی ة

، ثبیس ضبهل اضظیبثی حك لبثل ايوبل تَسف ّیئت هسیطُ )یب سبیط اضوابى  زیگط اضربظثطضسی حك  .67ة
 )ة( هطاجًِ ضَز(.23گیطی ثبضس )ثِ ثٌس ة پصیط ٍ آحبض آى ثط اذتیبض تػوین وٌٌسُ( سطهبیِ ازاضُ

 مشایاحقوق و 

گیطًسُ زض همبیسِ ثاب ثابظزُ هاَضز اًتهابض حبغال اظ       حمَق ٍ هعایبی تػوین  ّطچِ هجلغ ٍ ًَسبى .68ة
 ثبضس ثیطتط است. اغیلگیطًسُ،  پصیط ثیطتط ثبضس، احتوبل ایٌىِ تػوین فًبلیتْبی سطهبیِ

 س:وٌ ًیع ثطضسی ضا است یب ًوبیٌسُ، ثبیس ٍجَز ضطایف ظیط اغیلثطای تًییي ایٌىِ گیطًسُ  تػوین .69ة

 .هتٌبست است گیطًسُ ثب ذسهبت ٍی حمَق ٍ هعایبی تػوینایٌىِ  الف.

حمَق ٍ هعایب تٌْب ضبهل ضطایف یب هجبلغی است وِ زض تَافمْبی ذسهبت هطبثِ ٍ  ایٌىِ تَافك ة.
 ضطایف هتًبضف، هطسَم است. ضسُ زض سكح هْبضتْبی هصاوطُ

)الاف( ٍ )ة( ٍجاَز   69س، هگط ایٌىِ ضطایف هٌسضد زض ثٌس ةتَاًس ًوبیٌسُ ثبض گیطًسُ ًوی تػوین .72ة
 ، ًوبیٌاسُ گیطًاسُ  تػوین گیطی زضثبضُ ایٌىِ یی ثطای ًتیجِاحطاظ ایي ضطایف، ثِ تٌْب ،زاضتِ ثبضس. اهب

 است، وبفی ًیست.

دیگزوًسانباسدٌواضیاسمىافعپذیزیاسآسیب

ِ     پص گیطًسُ هٌبفى زیگطی زض سطهبیِ ّطگبُ تػوین .71ة گاصاضی زض   یط زاضاتِ ثبضاس )ثاطای هخابل، ساطهبی
گیطًسُ ثاطای اضظیابثی ایٌىاِ     پصیط(، تػوین پصیط یب اضائِ تؿویي زض اضتجبـ ثب يولىطز سطهبیِ سطهبیِ
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گیطز  ًوبیٌسُ است یب ذیط ثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ ایي هٌبفى لطاض هی
 ثبضس. اغیل هوىي است ،گیطًسُ وِ تػوین زّس ًطبى هیپصیط  طهبیِزض سزیگط یب ذیط. زاضتي هٌبفى 

، ثبیاس  پاصیط  زض سطهبیِ زیگط ضی اظ هٌبفىثبظزُ ًب  ًَسبى پصیطی اظ آسیتگیطًسُ ثطای اضظیبثی  تػوین .72ة
 هَاضز ظیط ضا هَضز تَجِ لطاض زّس:

، ثیطتط ثبضس، احتوبل یگطز ّطچِ هجلغ ٍ ًَسبى هٌبفى التػبزی، ضبهل حمَق ٍ هعایب ٍ هٌبفى الف.
 ثبضس، ثیطتط است. اغیلگیطًسُ  ایٌىِ تػوین

 گصاضاى پصیطی سطهبیِ گیطًسُ اظ ًَسبى ثبظزُ زض همبیسِ ثب آسیت تػوین پصیطی ایٌىِ آسیت ة.
اظ ًَسبى ثبظزُ هتفبٍت است یب ذیط، ٍ اگط چٌیي است، آیب ایي هَؾَو، الساهبت  زیگط
زّس یب ذیط. ثطای هخبل، ایي هَضز هوىي است ظهبًی  طاض هیگیطًسُ ضا تحت تأحیط ل تػوین

پصیط ثطذَضزاض ثبضس  زض سطهبیِ  ثب اٍلَیت پبییي هٌبفىگیطًسُ اظ  ٍجَز زاضتِ ثبضس وِ تػوین
 پصیط اضائِ وٌس. ضا ثِ سطهبیِ تؿویٌْبی ايتجبضییب سبیط اضىبل 

پصیط ضا ًسجت ثِ ول ًَسابًْبی ثابظزُ    پصیطی ذَز اظ ًَسبى ثبظزُ سطهبیِ گیطًسُ ثبیس آسیت تػوین
پصیط اضظیبثی وٌس. ایي اضظیبثی اسبسبً ثط هجٌابی ثابظزُ هاَضز اًتهابض حبغال اظ فًبلیتْابی        سطهبیِ
گیطًاسُ اظ ًَسابى ثابظزُ     پاصیطی تػاوین   اهب ًجبیس حساوخط هیعاى آسیت ،ضَز پصیط اًجبم هی سطهبیِ
 سُ، ًبزیسُ گطفت.گیطً تػوین زیگط پصیط ضا ثِ ٍاسكِ هٌبفى سطهبیِ

 مثالهای کاربردی

 13هثال 

ضاَز   آى ثِ غَضت يبم هًبهلِ هیٍاحسّبی غٌسٍق ضا وِ یه ای )هسیط غٌسٍق(،  گیطًسُ تػوین

 لاَاًیي ٍ هماطضات اسات،   وِ ًبضی اظ العاهبت  اهیسًبهِزض  ضسُ ًطیفتثِ زلت هًیبضّبی  قجكٍ 

ِ ای طثا ایي غٌسٍق وٌس.  تأسیس، يطؾِ ٍ هسیطیت هی ثبضس، هیتحت ًهبضت  گاصاضی زض   ساطهبی

گصاضاى يطؾِ ضسُ است.  پطتفَی هتٌَيی اظ اٍضاق ثْبزاض هبلىبًِ ضطوتْبی سْبهی يبم، ثِ سطهبیِ

ِ ضسُ تًطیفقجك هًیبضّبی  گاصاضی زض زاضاییْاب اذتیابض زاضز. هاسیط      ، هسیط غٌسٍق ثطای ساطهبی

العحوِ ذسهبت ذاَز ضا   ٍ حكاست  گصاضی وطزُ سطهبیِزضغس زض غٌسٍق 12 ثِ هیعاىغٌسٍق، 

العحواِ   وٌس. ایي حك زاضاییْبی غٌسٍق زضیبفت هیاضظش زضغس ذبلع  1هجٌبی ثبظاض، هًبزل  ثط

ثایص  زض غَضتی وِ  ،. هسیط غٌسٍق، زض ثطاثط ظیبًْبی غٌسٍقاستضسُ  هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ

ٍ  ًیستّیئت هسیطُ هستمل ثبضس، تًْسی ًساضز. غٌسٍق هلعم ثِ ایجبز اٍ گصاضی  سطهبیِهیعاى اظ 
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گیاطی هاسیط    هبَّی وِ اذتیبض تػوین اظ حكگصاضاى  ای ًیع ایجبز ًىطزُ است. سطهبیِ ّیئت هسیطُ

ثاب ضيبیات   ضا ٍاحاسّبی ذاَز   تَاًٌس  زّس، ثطذَضزاض ًیستٌس، اهب هی غٌسٍق ضا تحت تأحیط لطاض 

 ضسُ تَسف غٌسٍق ثبظذطیس وٌٌس. هطرع هحسٍزیتْبی

ٍ العاهابت لابًًَی اًجابم    اهیسًبهاِ  ضاسُ زض   ولیبت غٌسٍق قجك هًیبضّبی تًیایي ثب ٍجَز ایٌىِ ي

گیطی است وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثطای ّاسایت فًبلیتْابی    ضَز، هسیط غٌسٍق زاضای حك تػوین هی

گیطی هاسیط   ثط اذتیبض تػوین احطگصاض  گصاضاى اظ حك هبَّی یًٌی سطهبیِ -زّس هطثَـ غٌسٍق ضا هی

هجتٌی ثط ثبظاض هتٌبسات ثاب     العحوِ حك ،ضزاض ًیستٌس. هسیط غٌسٍق ثبثت ذسهبت ذَزغٌسٍق، ثطذَ

. حماَق ٍ  اسات زض غٌسٍق  گصاضی زاضای زضغسی سطهبیِوٌس ٍ ًیع  ضسُ زضیبفت هی ذسهبت اضائِ

اظ فًبلیتْبی غاٌسٍق لاطاض    گصاضی هسیط غٌسٍق، اٍ ضا زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی هعایب ٍ سطهبیِ

 است. اغیللبثل هالحهِ ًیست وِ ًطبى زّس هسیط غٌسٍق، ب آًمسض زّس، اه هی

گیطی قجك  پصیطی هسیط غٌسٍق اظ ًَسبى ثبظزُ غٌسٍق ّوطاُ ثب اذتیبض تػوین زض ایي هخبل، آسیت

وِ هسیط غٌسٍق، ًوبیٌسُ است. ثٌبثطایي هسیط غٌسٍق ًتیجِ  زّس ًطبى هی، وٌٌسُهًیبضّبی هحسٍز

 طل ًساضز.گیطز وِ ثط غٌسٍق وٌت هی

 14هثال 

گصاضاى، غٌسٍلی ضا  گصاضی ثطای تًسازی اظ سطهبیِ ای ثِ هٌهَض ایجبز فطغت سطهبیِ گیطًسُ تػوین

ًبهاِ ازاضُ   گیطًسُ )هسیط غاٌسٍق( ثبیاس قجاك هَافمات     وٌس. تػوین تأسیس، يطؾِ ٍ هسیطیت هی

. ضَزگصاضاى ایجبز  طهبیِای اتربش وٌس وِ ثیطتطیي هٌبفى ثطای توبم س گًَِ غٌسٍق، تػویوبت ضا ثِ

هاسیط غاٌسٍق زض اظای    گیطی زاضز. ای ثطای تػوین ثب ٍجَز ایي، هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُ

زضغاس زاضاییْابی تحات هاسیطیت ذاَز ٍ زض      1العحوِ هجتٌی ثط ثبظاض هًبزل  ك، حاضائِ ذسهبت

وٌاس.   یزضغس هجوَو سَز غٌسٍق ضا زضیبفت ها 22زستیبثی ثِ سكح هطرػی اظ سَز، غَضت 

 ضسُ است. العحوِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ حك

ِ   گًَِ ثب ٍجَز ایٌىِ تػویوبت ثبیس ثِ گاصاضاى   ای اتربش ضَز وِ ثیطتطیي هٌبفى ثطای توابم ساطهبی

گیطی زض ذػَظ ّسایت فًبلیتْابی   ای ثطای تػوین ، هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُگطززتأهیي 

العحوِ هجتٌی ثط يولىطز پطاذت  عحوِ حبثت ٍ ًیع حكال هطثَـ غٌسٍق زاضز. ثِ هسیط غٌسٍق حك
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ضسُ است. افعٍى ثط ایي، حمَق ٍ هعایب، هٌبفى هسیط غٌسٍق ضا  ضَز وِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ هی

وٌس، ثسٍى ایٌىاِ هاسیط ضا زض    گصاضاى ثطای افعایص اضظش غٌسٍق ّوسَ هی ثب هٌبفى سبیط سطهبیِ

اظ چٌابى   پصیطی زض ایي ٍؾًیت، آسیتبی غٌسٍق لطاض زّس. ًبضی اظ فًبلیتْ  هًطؼ ًَسبى ثبظزُ

  .است اغیلزّس هسیط غٌسٍق،  طبى وِ ًثطذَضزاض ًیست  اّویتی

ح ظیط، تططیح ضسُ اسات.  14الف تب 14ضسُ ٍ ًحَُ تجعیِ ٍ تحلیل ثبال، زض هخبلْبی  الگَی اضائِ

 گیطز. ّط هخبل ثِ غَضت جساگبًِ هَضز ثطضسی لطاض هی

 الف14هثال 

ثبضاس واِ هٌابفى اٍ ضا ثاب هٌابفى       گصاضی زض غٌسٍق ًیع های  زضغس سطهبی2ِهسیط غٌسٍق، هبله 

وٌاس. هاسیط غاٌسٍق زض لجابل ظیبًْابی غاٌسٍق واِ ثایص اظ          ّوسَ های زیگط گصاضاى  سطهبیِ

تَاًٌاس ثاب ضأی    گصاضاى، تٌْب ثِ زلیل ًمؽ لطاضزاز های  ، تًْس ًساضز. سطهبیِثبضسگصاضی اٍ  سطهبیِ

 یط غٌسٍق ضا ثطوٌبض وٌٌس.اوخطیت هس

، اٍ ضا ثیطتط زض هًطؼ ًَسبى ثابظزُ ًبضای اظ فًبلیتْابی    زضغس(2) گصاضی هسیط غٌسٍق سطهبیِ

ًیست واِ ًطابى زّاس      پصیطی اظ ًَسبى ثبظزُ آًمسض لبثل هالحهِ زّس، اهب آسیت غٌسٍق لطاض هی

ٌسٍق، ثِ يٌاَاى حاك   ثطای ثطوٌبضی هسیط غ زیگط گصاضاى است. حك سطهبیِ اغیلهسیط غٌسٍق، 

ضَز، ظیطا ایي حك تٌْب زض غَضت ًمؽ لطاضزاز، لبثل ايوبل اسات. زض   حوبیتی زض ًهط گطفتِ هی

گیاطی زاضز ٍ زض هًاطؼ    ای ثطای تػوین ایي هخبل، ثب ٍجَز ایٌىِ هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُ

پصیطی اظ ًَسبى ثابظزُ   ، آسیتگطفتِ استلطاض  ذَز ًبضی اظ هٌبفى ٍ حمَق ٍ هعایبی  ثبظزُ  ًَسبى

تطتیات، هاسیط    زّس هسیط غاٌسٍق، ًوبیٌاسُ اسات. ثاِ ایاي      ای است وِ ًطبى هی گًَِ غٌسٍق ثِ

 وٌس وِ ثط غٌسٍق وٌتطل ًساضز. گیطی هی ًتیجِ

 ب14هثال 

گصاضی زض غٌسٍق زاضز، اهب زض ثطاثط ظیبًْبی غٌسٍق،  هسیط غٌسٍق سْن ًسجی ثیطتطی اظ سطهبیِ

تَاًٌس تٌْب ثِ زلیل ًماؽ لاطاضزاز،    گصاضاى هی گصاضی هصوَض ًساضز. سطهبیِ طهبیِتًْسی فطاتط اظ س

 ثب ضأی اوخطیت هسیط غٌسٍق ضا ثطوٌبض وٌٌس.

ثطای ثطوٌبضی هسیط غٌسٍق، ثِ يٌَاى حك حوبیتی زض ًهاط  زیگط گصاضاى  زض ایي هخبل، حك سطهبیِ
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ثاب ٍجاَز ایٌىاِ ثاِ هاسیط غاٌسٍق        ظیطا تٌْب ثب ًمؽ لطاضزاز لبثل ايوبل است. ،ضَز گطفتِ هی

ضاَز،   ضسُ پطزاذت های  العحوِ هجتٌی ثط يولىطز هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ العحوِ حبثت ٍ حك حك

تَاًس هسیط ضا زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ  گصاضی هسیط غٌسٍق ثب حمَق ٍ هعایبی اٍ هی تطویت سطهبیِ

زّس هسیط غٌسٍق  ت وِ ًطبى هیحبغل اظ فًبلیتْبی غٌسٍق لطاض زّس وِ آًمسض لبثل هالحهِ اس

هٌبفى التػبزی هسیط غٌسٍق )ثب زض ًهط گطفتي هجوَو حمَق ٍ   است. ّطچِ هیعاى ٍ ًَسبى اغیل

هعایب ٍ سبیط هٌبفى( ثیطتط ثبضس، هسیط غٌسٍق زض تجعیِ ٍ تحلیل ذَز، ثط هٌبفى التػابزی هعثاَض   

 است.یل اغتأویس ثیطتطی ذَاّس زاضت ٍ ثِ احتوبل ظیبز هسیط غٌسٍق، 

ثاِ   گاصاضی  ثطای هخبل، ثب تَجِ ثِ حمَق ٍ هعایب ٍ سبیط يَاهل، هسیط غٌسٍق هوىي است سطهبیِ

وٌس، وبفی ثساًس. ثب ٍجاَز   گیطی زضثبضُ ایٌىِ غٌسٍق ضا وٌتطل هی زضغس ضا ثطای ًتیجِ 22 هیعاى

 وٌتاطل  (،)یًٌی ظهبًی وِ حمَق ٍ هعایب ٍ سبیط يَاهال هتفابٍت ثبضاٌس   هتفبٍت ضطایف زض ایي، 

 ایجبز ضَز.گصاضی،  هتفبٍتی اظ سطهبیِ  َسك زضهوىي است 

 پ14هثال 

گصاضی زض غٌسٍق است، اهب زض لجبل ظیبًْبی غاٌسٍق زض   زضغس سطهبیِ 22هبله  ،هسیط غٌسٍق

ای زاضز واِ توابم    هسیطُ گصاضی اٍ ثبضس، تًْسی ًساضز. غٌسٍق، ّیئت غَضتی وِ ثیطتط اظ سطهبیِ

ضاًَس.   گاصاضاى زیگاط هٌػاَة های     ظ هسیط غٌسٍق ّستٌس ٍ تَسف سطهبیِايؿبی آى، هستمل ا

هسیطُ تػوین ثگیطز لاطاضزاز هاسیط    وٌس. اگط ّیئت هسیطُ، هسیط غٌسٍق ضا سبالًِ هٌػَة هی ّیئت

ضسُ تَسف هسیط غٌسٍق، تَسف سبیط هاسیطاى آى غاًٌت    غٌسٍق ضا توسیس ًىٌس، ذسهبت اضائِ

 لبثل اضائِ است.

هجتٌی ثط يولىطز وِ هتٌبست ثب ذاسهبت    العحوِ حكًیع العحوِ حبثت ٍ  ٍق، حكاگطچِ هسیط غٌس

ثاب حماَق ٍ   زضغس(  22)گصاضی هسیط غٌسٍق  وٌس، تطویت سطهبیِ ضسُ است ضا زضیبفت هی اضائِ

زّس وِ آًمسض لبثل هالحهِ  ًبضی اظ فًبلیتْبی غٌسٍق لطاض هی  هعایب، اٍ ضا زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ

گصاضاى ثطای ثطوٌبضی هسیط  است. ثب ٍجَز ایي، سطهبیِ اغیلزّس هسیط غٌسٍق،  هیاست وِ ًطبى 

گاصاضاى   هسیطُ، سبظٍوبضی ثطای وست اقویٌبى اظ ایٌىِ سطهبیِ ّیئت -زاضًسحك هبَّی ٍق، غٌس

 وٌس.   تَاًٌس هسیط غٌسٍق ضا ثطوٌبض وٌٌس فطاّن هی زض غَضت توبیل هی
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ٍ تحلیل ذَز، ثط حك هبَّی ثطوٌبضی تأویاس ثیطاتطی زاضز.   زض ایي هخبل، هسیط غٌسٍق زض تجعیِ 

گیاطی زاضز ٍ اظ قطیاك حماَق ٍ     ای ثطای تػوین ثٌبثطایي، اگطچِ هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُ

گیاطز، اهاب حاك هابَّی      گصاضی ذَز، زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ غٌسٍق لاطاض های   هعایب ٍ سطهبیِ

گیطز واِ   سٍق ًوبیٌسُ است. ثٌبثطایي، هسیط ًتیجِ هیزّس وِ هسیط غٌ ًطبى هی زیگط گصاضاى سطهبیِ

 ثط غٌسٍق وٌتطل ًساضز.

 15هثال 

ایجبز ضسُ است ، پصیط، ثطای ذطیس پطتفَی اٍضاق ثْبزاض ثب ًطخ حبثت ٍ ثب پطتَاًِ زاضایی یه سطهبیِ

هبلىبًاِ،   ضَز. اثعاضّابی  تأهیي هبلی هی ٍ اثعاضّبی ثسّی ثب ًطخ حبثت، وِ اظ قطیك اثعاضّبی هبلىبًِ

ِ   زاضًسگبى اثعاضّبی ثسّی ًرستیي هحبفم  پاصیط ضا   زض همبثل ظیبى ّستٌس ٍ ثابظزُ ثبلیوبًاسُ ساطهبی

ِ  وِ گصاضی  ایي سطهبیِ وٌٌس. زضیبفت هی  ثاب گاصاضی زض پطتفاَیی اظ اٍضاق ثْابزاض     ثِ يٌاَاى ساطهبی

اٍضاق ثْبزاض  پطتفَی است ٍ زض هًطؼ ضیسه ايتجبضی هطتجف ثب ًىَل احتوبلی ًبضط یپطتَاًِ زاضای

گصاضاى ثبلمَُ  ثِ سطهبیِ ،هطتجف ثب هسیطیت پطتفَی لطاض زاضز سَزثب پطتَاًِ زاضایی ٍ ًیع ضیسه ًطخ 

زضغاس اضظش زاضاییْابی   12هابى تأسایس، اثعاضّابی هبلىبًاِ،     ضَز. زض ظ زض اثعاض ثسّی يطؾِ هی

گصاضی ثط هجٌابی   ػویوبت سطهبیِگیطًسُ )هسیط زاضایی( اظ قطیك اتربش ت ضسُ است. تػوین ذطیساضی

وٌس. هسیط زاضایای   پصیط، پطتفَی فًبلی اظ زاضاییْب ضا هسیطیت هی زض اهیسًبهِ سطهبیِ ضسُ تًییييَاهل 

زضغس زاضاییْبی تحات هاسیطیت(، ٍ زض   1العحوِ حبثتی ثط هجٌبی ثبظاض )یًٌی  ثطای ایي ذسهبت، حك

زضغاس  12هجٌبی يولىطز )یًٌای   ای ثط العحوِ پصیط اظ سكحی هًیي، حك غَضت فعًٍی سَز سطهبیِ

اظ زضغاس   35ضسُ است. هسیط زاضایای   ّب هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ العحوِ وٌس. حك سَز( زضیبفت هی

حماَق هبلىبًاِ ٍ توابم اثعاضّابی      ثبلیوبًسُ زضغس65پصیط ضا زض اذتیبض زاضز.  هبیِحمَق هبلىبًِ سط

ضاى حبلج پطاوٌسُ ٍ غیطٍاثساتِ اسات. هاسیط زاضایای ثاب      گصا ثسّی، هتًلك ثِ تًساز ظیبزی اظ سطهبیِ

 ، ثسٍى زلیل، لبثل ثطوٌبضی است.زیگط گصاضاى تػوین اوخطیت سطهبیِ

ِ   العحوِ حكالعحوِ حبثت ٍ ًیع  هسیط زاضایی، حك ضاسُ   هجتٌی ثط يولىطز وِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائا

ضا  زاضایای هٌبفى هسیط اضظش غٌسٍق،  ثِ هٌهَض افعایصوٌس. ایي حمَق ٍ هعایب،  زضیبفت هیاست ضا 

حماَق   اظ زضغس35زض اذتیبض زاضتي  وٌس. هسیط زاضایی ثِ زلیل گصاضاى ّوسَ هی ثب هٌبفى سبیط سطهبیِ

هبلىبًِ ٍ ثِ زلیل حمَق ٍ هعایبی ذَز، زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ فًبلیتْابی غاٌسٍق لاطاض    
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 مثالهای کاربردی

 .گیطز هی

ِ  ثب ٍجَز اًجبم يولیبت زض چبضچَة يَاه پاصیط، هاسیط زاضایای اظ     ل هٌسضد زض اهیسًبهاِ ساطهبی

ِ   ثابظزُ ثط لبثل هالحهِ زاضای احط گصاضی  تَاًبیی فًلی ثطای اتربش تػویوبت سطهبیِ پاصیط   ساطهبی

گصاضاى پطاوٌسُ است،  حك ثطوٌبضی، زض اذتیبض تًساز ظیبزی اظ سطهبیِ اظ آًجب وِ -ثطذَضزاض است

ضَز. زض ایي هخبل، هسیط زاضایی ثط ایي  ثِ حك ثطوٌبضی زازُ هی زض تجعیِ ٍ تحلیلْب اّویت ووتطی

ِ ثبظزُ غٌسٍق وِ ًبضی اظ هٌبفى هَؾَو وِ زض هًطؼ ًَسبى  ای اسات واِ ًساجت ثاِ      هبلىبًا

زضغاس  35وٌس. زض اذتیبض زاضتي  گیطز، تأویس ثیطتطی هی اثعاضّبی ثسّی زض اٍلَیت ثًسی لطاض هی

پصیط، زض اٍلَیت ثًسی لطاض  اثط ظیبى ٍ حك ًسجت ثِ ثبظزُ سطهبیِزض ثط ،حمَق هبلىبًِ، هسیط ضااظ 

اسات. ثٌابثطایي، هاسیط     اغیلزّس هسیط زاضایی،  زّس وِ زاضای چٌبى اّویتی است وِ ًطبى هی هی

 پصیط وٌتطل زاضز. گیطز وِ ثط سطهبیِ زاضایی ًتیجِ هی

دیگزاضخاظارتباطبا

 ، ٍ ایٌىاِ آًْاب اظ  زیگاط اضاربظ  اض ثبیس هبّیت اضتجبـ ذَز ثب گص زض ظهبى اضظیبثی وٌتطل، سطهبیِ .73ة

“ ًوبیٌاسگبى ثبلفًال  ”وٌٌس یب ذیط ضا هَضز تَجِ لطاض زّس )یًٌای آًْاب    گصاض يول هی جبًت سطهبیِ
وٌٌاس یاب ذیاط، هساتلعم      ثِ يٌَاى ًوبیٌسگبى ثبلفًل يوال های  زیگط اضربظ ّستٌس(. تًییي ایٌىِ 

ثاب یىاسیگط ٍ   اضاربظ  اضتجابـ، ثلىاِ چگاًَگی تًبهال ایاي      وِ ًِ تٌْب هبّیت  لؿبٍتی است
 گیطز. گصاض ضا زض ًهط هی سطهبیِ

زض غَضتی ًوبیٌاسُ ثبلفًال اسات واِ      ضرعچٌیي اضتجبقی هستلعم تَافك لطاضزازی ًیست. یه  .74ة
وٌٌس، تَاًبیی ّسایت فًبلیتْابی آى   گصاض ضا ّسایت هی وِ فًبلیتْبی سطهبیِاضربغی گصاض یب  سطهبیِ

ِ    سطهبیِ اظ قطفثطای السام  رعض گاصاض زض ظهابى    گصاض ضا زاضتِ ثبضٌس. زض ایاي ضاطایف، ساطهبی
پاصیطی   گیطی ًوبیٌسُ ثبلفًال ذاَز ٍ آسایت    پصیط، ثبیس حك تػوین وٌتطل ثط سطهبیٍِجَز اضظیبثی 

فًال  حك ًسجت ثِ آى ثبظزُ اظ قطیك آى ًوبیٌسُ ثبلثطذَضزاضی اظ غیطهستمین ذَز اظ ثبظزُ هتغیط یب 
حك ًساجت  ثطذَضزاضی اظ پصیطی ذَز اظ ثبظزُ هتغیط یب  گیطی ذَز ٍ آسیت ضا ّوطاُ ثب حك تػوین

 ثِ آى ثبظزُ، هَضز تَجِ لطاض زّس.
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ًوبیٌاسگبى  ثِ يٌاَاى  است وِ ثِ زلیل هبّیت اضتجبـ، هوىي است اضربغی هَاضز ظیط، هخبلْبیی اظ  .75ة
 گصاض هحسَة ضًَس: ثبلفًل سطهبیِ

 گصاض؛ ٍاثستِ سطهبیِ اضربظ الف.

وطزُ گصاض زضیبفت  اظ سطهبیِ ،یب ٍام ووهپصیط ضا ثِ يٌَاى  زض سطهبیِذَز وِ هٌبفى ضرػی  ة.
 ؛است

 ضا پصیط گصاض، هٌبفى ذَز زض سطهبیِ لجلی سطهبیِ تػَیتوِ تَافك وطزُ است ثسٍى ضرػی  ح.
زیگط، اظ ضرع گصاض ٍ  یًِفطٍضس، اًتمبل ًسّس یب هحسٍز ًىٌس )ثِ استخٌبی ضطایكی وِ سطهب

هَضز تَافك لطاض  اضربظ هستملثطذَضزاض ثبضٌس ٍ ایي حك، ثب توبیل تػَیت لجلی حك 
 گطفتِ ثبضس(؛

 تَاًس يولیبت ذَز ضا تأهیي هبلی وٌس؛ گصاض، ًوی وِ ثسٍى حوبیت هبلی سطهبیِضرػی  ت.

گصاض هطتطن  سطهبیِ ٌٌسُو اضوبى ازاضُآى، ثب  وٌٌسُ اضوبى ازاضُپصیطی وِ اوخطیت  سطهبیِ ث.
 است؛ ٍ

زٌّسُ  گصاض زاضز، هبًٌس اضتجبـ ثیي اضائِ وِ اضتجبـ تجبضی تٌگبتٌگی ثب سطهبیِضرػی  د.
 ای ٍ یىی اظ هطتطیبى يوسُ آى. ذسهبت حطفِ

مطخعکىتزلداراییُای

ضی فطؾای  ٍاحاس تجاب  یه ثِ يٌَاى  ضا پصیط گصاض ثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب ثرطی اظ سطهبیِ سطهبیِ .76ة
ٍاحس تجبضی فطؾی جساگبًِ  آى ثط گصاض س یب ذیط، ٍ اگط چٌیي است آیب سطهبیِوٌ جساگبًِ تلمی هی
 وٌتطل زاضز یب ذیط.

پاصیط ضا ثاِ يٌاَاى ٍاحاس      ثرطی اظ سطهبیِگصاض  ، سطهبیِضَزتٌْب زض غَضتی وِ ضطـ ظیط احطاظ  .77ة
 وٌس: تجبضی فطؾی جساگبًِ تلمی هی

ى ثب آى، زض غَضت ٍجاَز( تٌْاب هٌجا    هطتجفتؿویٌْبی ايتجبضی پصیط )ٍ  بیِسطههطرع زاضاییْبی 
ِ اضاربظ  پصیط اسات.   زیگط زض سطهبیِهطرع یب هٌبفى پصیط  سطهبیِ هطرع ثسّیْبی پطزاذت  ثا
یاب  هطارع  زاضاییْابی  زض اضتجابـ ثاب    یب تًْاسی  ، حكهطرعثسّی  آى زاضایاضربظ غیط اظ 

هطارع  زاضاییْب ًساضًس. ثبظزُ حبغال اظ ایاي زاضاییْابی     جطیبًْبی ًمسی ثبلیوبًسُ حبغل اظ آى
پصیط، هَضز استفبزُ لطاض گیطز ٍ ثسّیْبی ٍاحس تجابضی   ثرطْبی سطهبیِثمیِ تَاًس تَسف  اسبسبًً ًوی
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پصیط لبثل ثبظپطزاذت ًیسات. ثٌابثطایي، اظ    ثرطْبی سطهبیِثمیِ فطؾی جساگبًِ، اظ هحل زاضاییْبی 
، ثسّیْب ٍ حمَق هبلىبًِ ٍاحاس تجابضی فطؾای جساگبًاِ، اظ هجوَياِ      ًهط هبّیت، توبم زاضاییْب

 ضَز. گفتِ هی“ سیلَ”پصیط هجعا است. اغلت، ثِ ایي ٍاحس تجبضی فطؾی جساگبًِ،  سطهبیِ

گصاض ثِ هٌهاَض اضظیابثی تسالف ثاط آى ثراص اظ       ، سطهبی77ِپس اظ احطاظ ضطـ هٌسضد زض ثٌس ة .78ة
لبثل هالحهِ ثط ثبظزُ آى ٍاحاس تجابضی فطؾای جساگبًاِ ٍ     ای احط زاضپصیط، ثبیس فًبلیتْبی  سطهبیِ

وٌتطل ثاط ٍاحاس   ٍجَز گصاض ٌّگبم اضظیبثی  چگًَگی ّسایت ایي فًبلیتْب ضا تطریع زّس. سطهبیِ
تجبضی فطؾی جساگبًِ، ّوچٌیي ثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب زض احط اضتجبـ ثاب ٍاحاس تجابضی فطؾای     

حاك  هتغیاط اظ   گیطز یب ًسجت ثاِ آى ثابظزُ   بظزُ هتغیط لطاض هیجساگبًِ، زض هًطؼ ًَسبى ًبضی اظ ث
ِ گصاض  سطهبیِ، ٍ آیب ثطذَضزاض است یب ذیط پاصیط ضا ثاِ    تَاًبیی ايوبل تسلف ثط آى ثرص اظ ساطهبی

 زاضز یب ذیط.ذَز   هیعاى ثبظزُاحطگصاضی ثط هٌهَض 

ًوبیاس، ثبیاس آى ثراص اظ    گصاض، ٍاحس تجبضی فطؾای جساگبًاِ ضا وٌتاطل     زض غَضتی وِ سطهبیِ .79ة
پاصیط   وٌتطل ثط سطهبیِ ٍجَز ، ٌّگبم اضظیبثیزیگط اضربظپصیط ضا تلفیك وٌس. زض ایي هَضز،  سطهبیِ

 گیطًس. پصیط ضا زض ًهط ًوی ٍ ٌّگبم تلفیك، آى ثرص اظ سطهبیِ

ارسیابیمستمز

گبًِ وٌتطل، هٌاسضد   غط سِبوِ تغییطاتی زض یه یب چٌس يٌػط اظ يًٌطبى زّس اگط ٍالًیتْب ٍ ضطایف  .82ة
ِ   ایجبز ضسُ است، سطهبیِ ،9زض ثٌس  پاصیط، اضظیابثی    گصاض ثبیس زضذػَظ ٍجَز وٌتطل ثاط ساطهبی

 هجسز ثِ يول آٍضز.

پصیط تغییطی ایجبز ضَز، ایي تغییط ثبیس زض ًحَُ اضظیبثی تسالف   اگط زض ًحَُ ايوبل تسلف ثط سطهبیِ .81ة
تَاًس ثِ ایي هًٌب ثبضس واِ اظ   گیطی هی خبل، تغییط زض حك تػوینپصیط هًٌىس گطزز. ثطای ه ثط سطهبیِ

ّاب،   ًبهِ ضَز، ٍ ثِ جبی آى، سبیط هَافمت ایي پس، فًبلیتْبی هطثَـ اظ قطیك حك ضأی ّسایت ًوی
 زّس. زیگط، تَاًبیی فًلی ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا هیاضربظ یب ضرع هبًٌس لطاضزازّب، ثِ 

تَاًس هَجت ثاِ زسات    هی گصاض زض آى ضٍیساز زذبلتی زاضتِ ثبضس، ٌىِ سطهبیِ، ثسٍى اییه ضٍیساز .82ة
تَاًاس   گاصاض های   پصیط ضَز. ثطای هخبل، سطهبیِ ثط سطهبیِگصاض  سطهبیِآٍضزى یب اظ زست زازى تسلف 

گیطی ضرع یب اضربظ زیگاط،   پصیط ضا ثِ ایي زلیل ثِ زست آٍضز وِ حك تػوین  تسلف ثط سطهبیِ
 .ثبضسضس، اظ زست ضفتِ  پصیط هی گصاض ثط سطهبیِ وٌتطل سطهبیِ وِ لجالً هبًى
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پاصیطی اٍ اظ ثابظزُ هتغیاط ًبضای اظ اضتجابـ ثاب        ثط آسایت  احطگصاض تغییطات ، ّوچٌیيگصاض سطهبیِ .83ة
ّس. ثاطای هخابل،    ز هَضز تَجِ لطاض هیضا حك ًسجت ثِ آى ثبظزُ هتغیط ثطذَضزاضی اظ  یبپصیط  سطهبیِ

ض حك زضیبفت ثبظزُ ضا اظ زست ثسّس یب زیگط زض هًطؼ تًْسات لاطاض ًگیاطز، ثاِ    گصا اگط سطهبیِ
پاصیط ضا اظ   پصیط، وٌتطل ثط سطهبیِ )ة(، هوىي است ثب ٍجَز تسلف ثط سطهبی9ِزلیل يسم احطاظ ثٌس 

 العحوِ هجتٌی ثط يولىطز ذبتوِ یبثس(. زست ثسّس )ثطای هخبل، زض غَضتی وِ لطاضزاز زضیبفت حك

وٌس، تغییاط   فًبلیت هی اغیلگصاض ثبیس ثطضسی وٌس آیب اضظیبثی اٍ اظ ایٌىِ ثِ يٌَاى ًوبیٌسُ یب  بیِسطه .84ة
تَاًس ثِ ایي هًٌب ثبضس  هیزیگط اضربظ گصاض ٍ  وطزُ است یب ذیط. تغییط زض ضٍاثف ولی ثیي سطهبیِ

ثاِ يٌاَاى    است، زیگطوطزُ  گصاض، ثب ٍجَز ایٌىِ زض گصضتِ ثِ يٌَاى ًوبیٌسُ فًبلیت هی وِ سطهبیِ
زیگط اضربظ گصاض، یب  وٌس، ٍ ثطيىس. ثطای هخبل، اگط تغییطاتی زض حمَق سطهبیِ ًوبیٌسُ يول ًوی
 یب ًوبیٌسُ هجسزاً هَضز ثطضسی لطاض زّس. اغیلگصاض ثبیس ٍؾًیت ذَز ضا ثِ يٌَاى  ضخ زّس، سطهبیِ

یب ًوبیٌسُ، تٌْب ثِ زلیال تغییاط زض   اغیل ٌَاى گصاض اظ وٌتطل یب هَلًیت اٍ ثِ ي اضظیبثی اٍلیِ سطهبیِ .85ة
وٌاس، هگاط    پصیط تحت تأحیط ضطایف ثبظاض( تغییط ًوای  زض ثبظزُ سطهبیِ ضطایف ثبظاض )ثطای هخبل، تغییط

ضا تغییاط زّاس یاب     9گبًِ وٌتطل زض ثٌس  ایٌىِ تغییط زض ضطایف ثبظاض، یه یب چٌس يٌػط اظ يٌبغط سِ
 ٍ ًوبیٌسُ ضَز.اغیل هَجت تغییط زض ضاثكِ ولی ثیي 

گذاریياحذتجاریسزمایٍتطخیع

گصاضی است یب ذیط، ثبیس توبم ٍالًیتْاب   ٌّگبم اضظیبثی ایٌىِ یه ٍاحس تجبضی سطهبیٍِاحس تجبضی  .86ة
زاضای ساِ  ٍاحس تجبضی وِ  یهضا هَضز ثطضسی لطاض زّس.  سبظهبًسّیٍ ضطایف، اظ جولِ ّسف ٍ 

ِ   ضسُ زض تًطیاف ٍاحاس   اضبضُيٌػط  ، ٍاحاس تجابضی   اسات  29گاصاضی زض ثٌاس    تجابضی ساطهبی
گصاضی  ٍاحس تجبضی سطهبیِ، يٌبغط تًطیف 97ةتب  87ةضَز. ثٌسّبی  گصاضی هحسَة هی سطهبیِ

 زّس. تَؾیح هی یضا ثب جعئیبت ثیطتط

تجاریَذففعالیت

گصاضی، غاطفبً    وِ ّسف ٍاحس تجبضی اظ سطهبیِ وٌس ایجبة هیی گصاضِ یسطهبتًطیف ٍاحس تجبضی  .87ة
یاب زضآهاس    هابلی گصاضی )هبًٌس سَز تمسیوی، زضآهاس   ی، زضآهس سطهبیِگصاضِ یسطهبافعایص اضظش 

، هبًٌاس  استگصاضی  ّسف ٍاحس تجبضی اظ سطهبیِزٌّسُ  ًطبىاجبضُ(، یب ّط زٍ ثبضس. هستٌساتی وِ 
اظ ّاسف   ، ثكَض هًواَل ضاَاّسی  اسبسٌبهٍِاحس تجبضی ٍ  ، ًططیبتهساضن هًطفی ٍاحس تجبضی

ای  تَاًس ضبهل ضیَُ گصاضی فطاّن ذَاّس وطز. ضَاّس زیگط هی فًبلیت تجبضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ
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پصیطاى  گصاضاى یب سطهبیِ )هبًٌس سطهبیِزیگط اضربظ ثبضس وِ ٍاحس تجبضی ثط اسبس آى ذَز ضا ثِ 
ضا ثاِ يٌاَاى    فًبلیت تجبضی ذَز هوىي است ٍاحس تجبضی یهثطای هخبل،  .وٌس ( هًطفی هیثبلمَُ
ِ  گصاضی هیبى سطهبیِ . زض همبثال، ّاسف   وٌاس گاصاضی هًطفای    هست ثب ّسف افعایص اضظش ساطهبی

گصاض ثب ّسف قطاحی، تَلیس یب  ٍاحس تجبضی وِ ذَز ضا ثِ يٌَاى یه سطهبیِیه فًبلیتْبی تجبضی 
احس تجبضی وٌس، ثب ّسف فًبلیت تجبضی ٍ هًطفی هی ،پصیطاى ثبظاضیبثی هطتطن هحػَالت ثب سطهبیِ

ی ٍ ًیاع  بثیثبظاضفًبلیت  بی سیتَل ،یقطاحگصاضی ّوبٌّگ ًیست، ظیطا ٍاحس تجبضی اظ هحل  سطهبیِ
 هطاجًِ ضَز(. 94ةوٌس )ثِ ثٌس  گصاضیْبی ذَز، ثبظزُ وست هی اظ هحل سطهبیِ

ِ   هوىي استگصاضی،  یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ .88ة گاصاضی )هبًٌاس ذاسهبت     ذسهبت هطتجف ثاب ساطهبی
ٍ ذاسهبت ازاضی( ضا حتای    گصاضی گصاضی، پطتیجبًی سطهبیِ گصاضی، هسیطیت سطهبیِ ُ سطهبیِهطبٍض
فًبلیتْبی هعثَض ثطای ٍاحس تجبضی لبثل هالحهِ ثبضس، ثكَض هستمین یب اظ قطیك ٍاحس تجابضی  اگط 

گصاضاى ذَز اضائِ وٌس، هططٍـ ثاط ایٌىاِ ٍاحاس تجابضی      فطيی، ثِ اضربظ حبلج ٍ ًیع ثِ سطهبیِ
 گصاضی ضا احطاظ ًوبیس.  ٌبى تًطیف ٍاحس تجبضی سطهبیِّوچ

ثكَض هستمین یب اظ قطیك ٍاحس تجبضی فطيای،   هوىي است ، ّوچٌیيگصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ .89ة
، هططٍـ وٌسگصاضی وِ زض ازاهِ ثِ آًْب اضبضُ ضسُ است، هطبضوت  زض فًبلیتْبی هطتجف ثب سطهبیِ

ِ  خط وطزى ثبظزُ سطهبیِثط ایٌىِ ایي فًبلیتْب ثطای حساو گاصاضی یاب    گصاضی )افعایص اضظش ساطهبی
فًبلیتْابی   زٌّاسُ  ًطبىپصیطاى آى اًجبم ضَز ٍ  گصاضی( حبغل اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ زضآهس سطهبیِ

تجبضی جساگبًِ لبثل هالحهِ یاب هٌجاى زضآهاس جساگبًاِ لبثال هالحهاِ ثاطای ٍاحاس تجابضی          
 گصاضی ًجبضس: سطهبیِ

 پصیط؛ ٍ هسیطیتی ٍ هطبٍضُ ضاّجطزی ثِ سطهبیِ اضائِ ذسهبت الف.

 پصیط.  ای یب تؿویي، ثطای سطهبیِ ٌس ٍام، تًْس سطهبیِ، هبًهبلی حوبیتفطاّن آٍضزى  ة.

گصاضی، زاضای ٍاحس تجبضی فطيی ثبضاس واِ یاه ٍاحاس تجابضی       چٌبًچِ یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ .92ة
ِ اضائ ،گصاضی ًیست ٍ ّسف ٍ فًبلیت اغلی آى سطهبیِ گاصاضی   ِ ذسهبت یب فًبلیتْبی هطتجف ثب ساطهبی
ضسُ  ، هبًٌس هَاضز تططیحاستگصاضی هطثَـ  گصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ ثِ فًبلیتْبی سطهبیِ ثبضس وِ

، ٍاحس تجبضی فطيی ضا تلفیك وٌس. زض غَضتی وِ ٍاحاس  34، ثبیس قجك ثٌس 92ةتب  88ةزض ثٌسّبی 
ِ زٌّسُ ذسهبت یب فًبل تجبضی فطيی اضائِ گاصاضی، ذاَز یاه ٍاحاس تجابضی       یتْبی هطتجف ثب ساطهبی
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، 33گصاضی اغلی ثبیس آى ٍاحس تجبضی فطيی ضا قجاك ثٌاس    گصاضی ثبضس، ٍاحس تجبضی سطهبیِ سطهبیِ
 زٍضُ ًطبى زّس. بىیظ بیآى ضا زض سَز  طاتییوٌس ٍ تغ یطیگ ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُ

راَبزدَایخزيج

وٌس. یىای   ٍاحس تجبضی ًیع ضَاّسی اظ ّسف فًبلیت تجبضی فطاّن هیگصاضی  ّبی سطهبیِ ثطًبهِ .91ة
وٌاس ایاي    گصاضی ضا اظ سبیط ٍاحسّبی تجبضی هتوبیع های  اظ ٍیژگیْبیی وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ

ِ   گصاضی، ثطًبهِ است وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ گاصاضیْبی ذاَز ثاطای     ای ثطای ًگْاساضی ساطهبی
وٌاس. اظ آًجاب واِ ًگْاساضی      ای هحسٍز ًگْساضی های  ای زٍضًُساضز ٍ آًْب ضا ثط هًیيای ًب زٍضُ

اهىبًپاصیط اسات،   ًابهًیي  ای  گصاضی زض اثعاضّبی هبلىبًِ ٍ زاضاییْبی غیطهبلی، ثطای زٍضُ سطهبیِ
ضیعی ٍاحس تجابضی   ًحَُ ثطًبهِ ی زاضتِ ثبضس وِگصاضی ثبیس ضاّجطز ذطٍج ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 اثعاضّابی زض ذاَز   یْبیگاصاض ِ یساطهب ضی اظ هحل توابم  گصا تحمك افعایص اضظش سطهبیِ جْت
گصاضی ثبیس ثطای توابم   . ّوچٌیي، ٍاحس تجبضی سطهبیِضا هستٌس وٌسی طهبلیغ یْبییهبلىبًِ ٍ زاضا

گصاضی  ٍجَز زاضز، ثطای هخبل سطهبیًِبهًیي ای  اثعاضّبی ثسّی وِ اهىبى ًگْساضی آًْب ثطای زٍضُ
لعٍهی ًساضز وِ ٍاحس تجبضی ثطای ته ته ذطٍد زاضتِ ثبضس.  زائوی، ضاّجطز زض اثعاضّبی ثسّی

هرتلاف  یب پطتفَّبی  هرتلف ، اهب ثطای اًَاووٌسذبغی ضا هستٌس  ذطٍدگصاضیْب، ضاّجطز  سطهبیِ
اظ زضثطزاضًاسُ زٍضُ ظهابًی ثاطای ذاطٍد     ضا واِ   یگصاضی، ثبیس ضاّجطزّبی ثبلمَُ هتفبٍت سطهبیِ
. سبظٍوبضّبی ذطٍد وِ تٌْب زض غَضت ًىاَل، هبًٌاس ًماؽ    سًوبیگصاضیْب است، تًییي  سطهبیِ

زض ذاطٍد  ضَز، ثطای همبغس ایي اضظیبثی، ثِ يٌَاى ضاّجطز  لطاضزاز یب يسم ایفبی تًْس، ثطلطاض هی
 ضَز. ًهط گطفتِ ًوی

ثاطای   ذاطٍد  ضاّجطزّبی هخبلْبیی اظ گصاضی لبثل تغییط است. ، ثط حست ًَو سطهبیِذطٍد ضاّجطز .92ة
ضبهل يطؾِ اٍلیِ يواَهی،   ضَز، ای وِ ثكَض يبم هًبهلِ ًوی گصاضی زض اٍضاق ثْبزاض هبلىبًِ سطهبیِ

گصاضاى( ٍ  پصیط )ثیي سطهبیِ يطؾِ غیطيوَهی، فطٍش ٍاحس تجبضی، تَظیى هٌبفى هبلىیت زض سطهبیِ
 ییْاب هخبل. ثبضس پصیط( هی پصیط ثِ زًجبل اًحالل سطهبیِ فطٍش زاضاییْب )ضبهل فطٍش زاضاییْبی سطهبیِ

ِ   سطهبیِثطای ذطٍد  ضاّجطزّبیاظ  ای واِ زض ثابظاض يواَهی هًبهلاِ      گصاضی زض اثعاضّابی هبلىبًا
هخابلی اظ ضاّجاطز   گصاضی یب فطٍش زض ثبظاض يوَهی است.  يطؾِ غیطيوَهی سطهبیِ ضبهلضَز،  هی

 گطاى هترػاع  فطٍش اهالن اظ قطیك هًبهلِ ضبهلاهالن، زض  یگصاضِ یزض ذػَظ سطهبذطٍد 
 ثبضس. اهالن یب زض ثبظاض آظاز هی
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گصاضی زیگطی وِ ثاِ زالیال    زض ٍاحس تجبضی سطهبیِ هوىي استگصاضی  یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ .93ة
حمَلی، همطضاتی، هبلیبتی یب زالیل تجبضی هطبثِ، زض اضتجبـ ثب ٍاحس تجابضی ایجابز ضاسُ اسات،     

ِ گصاضی وٌس. زض ایي هَاضز، زض غَضتی وِ ٍاحس تجاب  سطهبیِ ِ   ضی ساطهبی پاصیط، اظ   گاصاضی ساطهبی
یْبی ذَز ثطذَضزاض ثبضس، لعٍهای ًاساضز واِ ٍاحاس     گصاضِ یسطهبضاّجطزّبی ذطٍد هٌبسجی ثطای 

 ی ثطذَضزاض ثبضس.گصاضِ یسطهبگصاض، اظ ضاّجطز ذطٍد ثطای آى  گصاضی سطهبیِ تجبضی سطهبیِ

گذاریُاعایذاتحاغلاسسزمایٍ

يؿَ زیگط گطٍّی وِ ٍاحس تجبضی زض آى لطاض زاضز )یًٌای گطٍّای    ٍاحس تجبضی یب چٌبًچِ یه .94ة
ً   گصاضی وٌتطل هی تجبضی سطهبیٍِاحس وِ تَسف ٍاحس تجبضی اغلی ًْبیی  ی غیاط اظ  ضاَز(، هٌابف

گصاضیْبی ٍاحس تجابضی   اظ سطهبیِگصاضی، یب ّط زٍ ضا  گصاضی، زضآهس سطهبیِ افعایص اضظش سطهبیِ
اضربظ غیطٍاثستِ ثِ  زیگطزض زستطس ى هعثَض ثبضس ٍ آى هٌبفى وست وٌس یب ّسف آى، وست هٌبف

گصاضی، یب  گصاضی، زضآهس سطهبیِ ضس، ٍاحس تجبضی غطفبً جْت افعایص اضظش سطهبیًِجبپصیط  سطهبیِ
 ضبهل هَاضز ظیط است: یهٌبفًچٌیي گصاضی ًىطزُ است.  ّط زٍ، سطهبیِ

پصیط. ایي  طایٌسّب، زاضاییْب یب فٌبٍضیْبی سطهبیِثطزاضی اظ ف تحػیل، استفبزُ، هجبزلِ یب ثْطُ الف.
 یی،زاضاتَاًس يبیس ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگطی اظ گطٍُ ضَز وِ ثطای تحػیل  هٌبفى هی
پصیط، اظ حمَق اًحػبضی یب ًبهتٌبست ثطذَضزاض  ی، هحػَالت یب ذسهبت یه سطهبیِفٌبٍض

قطاحی هحػَل  زض غَضتی وِ پصیط  زاضتي اذتیبض ذطیس زاضایی اظ سطهبیِ ّستٌس؛ ثطای هخبل،
 ؛ثبضسآهیع  هَفمیت

ّب ثیي ٍاحس  ًبهِ ( یب سبیط هَافمت42حسبثساضی هطبضوتْب )قجك تًطیف هٌسضد زض استبًساضز  ة.
پصیط ثطای قطاحی، تَلیس، ثبظاضیبثی یب اضائِ هحػَالت  تجبضی یب يؿَ زیگط گطٍُ ٍ سطهبیِ

 یب ذسهبت؛

پصیط ثطای استفبزُ ثِ يٌَاى ٍحیمِ  ضسُ تَسف سطهبیِ فطاّنبی هبلی یب زاضاییْ ی هبلیتؿویٌْب ح.
تَافمْبی استمطاؼ ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگطی اظ گطٍُ )ثب ٍجَز ایي، ٍاحس تجبضی 

استمطاؼ پصیط ضا ثِ يٌَاى ٍحیمِ  گصاضی زض سطهبیِ سطهبیِتَاًس  هیگصاضی ووبوبى  سطهبیِ
 هَضز استفبزُ لطاض زّس(؛ذَز 

ثطای ذطیس هٌبفى هبلىیت  ،ضسُ تَسف ضرع ٍاثستِ ثِ ٍاحس تجبضی ًگْساضی ذطیس ضاذتیب ت.
 پصیط ٍاحس تجبضی اظ آى ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگط گطٍُ؛ زض سطهبیِ
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، هًبهالت ثیي ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگط گطٍُ ٍ 95ةزض ثٌس ضسُ  ثِ استخٌبی هَضز هكط  ث.
 پصیط وِ: سطهبیِ

است وِ اًجبم آى ثاطای ٍاحاسّبی تجابضی غیطٍاثساتِ ٍاحاس       ای گًَِ ضطایف آًْب ثِ .1
 ؛ًیستپصیط اهىبًپصیط  تجبضی، يؿَ زیگط گطٍُ یب سطهبیِ

 ز؛ یبضَ ثِ اضظش هٌػفبًِ اًجبم ًوی .2

 یتجابض  تیفًبلپصیط یب ٍاحس تجبضی، ضبهل  ثرص يوسُ فًبلیت تجبضی سطهبیِهًطف  .3
 .ًیست گطٍُ ٍاحسّبی تجبضی زیگط

زض  طیپاص ِ یساطهب  هیا اظ  صیثا گاصاضی زض   گصاضی هوىي است سطهبیِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ ضاّجطز .95ة
ِ  افعا ّان ثبضس تب ثِ ایي تطتیت، اظ هعایبی هطبثِ غًٌت، ثبظاض یب حَظُ جغطافیبیی  اضظش  ییْابیی وا

زّس، ثیطاتط هٌتفاى    پصیطاى ضا افعایص هی سطهبیِ آى ی حبغل اظگصاضِ یٍ زضآهس سطهب یگصاضِ یسطهب
ِ ، ٍاحس تجبضی تٌْب ثِ ایي زلیل )ث(94ةزز. ثب ٍجَز ثٌس گط پاصیطاى، ثاب یىاسیگط     وِ ایي ساطهبی

 . زّس ضا اظ زست ًویگصاضی  ثِ يٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِ ثٌسی زازٍستس زاضًس، ضطایف قجمِ

گیزیارسشمىػفاوٍاوذاسٌ

ِ    .96ة سابً يولىاطز توابم    گاصاضی ایاي اسات واِ اسب     يٌػط اغلی زض تًطیف ٍاحاس تجابضی ساطهبی
وٌاس، ظیاطا ثىابضگیطی اضظش     گیطی ٍ اضظیبثی های  گصاضیْب ضا ثط هجٌبی اضظش هٌػفبًِ اًساظُ سطهبیِ

هٌػفبًِ، ًسجت ثِ، ثطای هخبل، تلفیك ٍاحسّبی تجبضی فطيی آى یاب اساتفبزُ اظ ضٍش اضظش ٍیاژُ    
. ٍاحس وٌس اضائِ هیتط  هطثَـاقاليبت ثطای هٌبفى زض ٍاحسّبی تجبضی ٍاثستِ یب هطبضوتْبی ذبظ، 

 تًطیف ضا احطاظ وطزُ است، ثبیس: اظ گصاضی ثطای آًىِ ًطبى زّس ایي يٌػط تجبضی سطهبیِ

اضظش هٌػفبًِ قجك  اگطگصاضاى فطاّن وٌس ٍ  ثطای سطهبیِاقاليبت اضظش هٌػفبًِ ضا  الف.
ثِ اسبسبً ضا  گصاضیْبی ذَز ثبضس، توبم سطهبیِ ُالعاهی یب هجبظ ضس حسبثساضیاستبًساضزّبی 

 گیطی وٌس.  اضظش هٌػفبًِ زض غَضتْبی هبلی اًساظُ

هسیطاى اغلی ٍاحس تجبضی )قجك  ثِسبظهبًی،  اقاليبت اضظش هٌػفبًِ ضا، ثِ غَضت زضٍى ة.
(، وِ اضظش هٌػفبًِ ضا ثِ يٌَاى ذبغِ اغلی 12تًطیف هٌسضد زض استبًساضز حسبثساضی 

گصاضیْبی ذَز ٍ اتربش تػویوبت  سطهبیِگیطی ثطای اضظیبثی يولىطز توبم  اًساظُ
 زٌّس، گعاضش وٌس. گصاضی هَضز استفبزُ لطاض هی سطهبیِ
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هبًٌس اهالن ٍ  هوىي است زاضای ثطذی زاضاییْب ،گصاضی غیط اظ سطهبیِگصاضی،  ٍاحس تجبضی سطهبیِ .97ة
بًِ زض تًطیاف  اضظش هٌػاف ثط هجٌبی گیطی  تجْیعات زفتط هطوعی، ٍ ًیع ثسّیْبی هبلی ثبضس. اًساظُ

گاصاضیْبی ٍاحاس تجابضی     ثطای سطهبیِغطفبً )ح(، 29گصاضی، هٌسضد زض ثٌس  ٍاحس تجبضی سطهبیِ
زاضاییْبیی ثِ غیط  گصاضی، گصاضی وبضثطز زاضز. ثٌبثطایي، لعٍهی ًساضز وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ سطهبیِ

 گیطی وٌس. گصاضی یب ثسّیْبی ذَز ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُ اظ سطهبیِ

گذاریياحذتجاریسزمایٍمعمًليیژگیُای

وٌاس واِ آیاب اظ     ثطضسای ، ٍاحس تجبضی ثبیاس  گصاضی ًطیف یه ٍاحس تجبضی سطهبیِت احطاظثطای  .98ة
هطاجًِ ضَز(.  32ثطذَضزاض است یب ذیط )ثِ ثٌس  گصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِیه  هًوَل یْبیژگیٍ

ِ   ، لعٍهبً هَجت ًویهًوَلفمساى یه یب چٌس ٍیژگی  ثٌاسی ثاِ    ضَز وِ ٍاحس تجبضی ضاطایف قجما
ایٌىِ ٍاحس تجابضی،   تًییيثطای  زّس ًطبى هیگصاضی ضا احطاظ ًىٌس، اهب  يٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 گصاضی است یب ذیط، لؿبٍت ثیطتطی الظم است. یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ

گذاریبیصاسیکسزمایٍ

ثرطی ضیسه ٍ حساوخطسبظی ثابظزُ ذاَز، ثكاَض     ٌَوثِ هٌهَض ت گصاضی، یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ .99ة
پطتفاَیی اظ  هوىي اسات  احس تجبضی یه ٍوٌس.  یْبی هتًسزی ضا ًگْساضی هیگصاضِ یسطهبهًوَل 
گصاضی هٌفطز  ثكَض هستمین یب غیطهستمین، ثطای هخبل اظ قطیك ًگْساضی یه سطهبیِ گصاضیْب ضا سطهبیِ

یْبی هتًاسز اسات، ًگْاساضی    گصاضِ یسطهب، زاضای زیگطی وِ ذَز گصاضی زض ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 وٌس.

است. ثب ٍجَز ایي، زض اذتیبض زاضاتي  هٌفطز گصاضی  ثطذی هَالى، ٍاحس تجبضی زاضای یه سطهبیِ .122ة
ِ  ٍاحس ، ؾطٍضتبً هبًى احطاظ تًطیف هٌفطزگصاضی  تٌْب یه سطهبیِ گاصاضی تَساف    تجابضی ساطهبی

 هاَاضز ظیاط  زض تٌْاب  هوىي است  گصاضی تجبضی سطهبیِ ضَز. ثطای هخبل، ٍاحس ٍاحس تجبضی ًوی
 :هٌفطز زاضتِ ثبضسی گصاضِ یسطهب هی

یْبی هٌبسجی ضا هطرع گصاضِ یسطهبذَز لطاض زاضتِ ثبضس ٍ ٌَّظ  ضطٍو فًبلیتزض زٍضُ  الف.
گصاضیْبی  ثطای تحػیل سطهبیِضا ی ذَز گصاضِ یسطهبًىطزُ ثبضس ٍ ثٌبثطایي، ٌَّظ ثطًبهِ 

 ًىطزُ ثبضس؛ هتًسز اجطا

 زیگطی اًجبم ًسازُ ثبضس؛ گصاضیْبی ٍاگصاضضسُ، سطهبیِ گصاضیْبی سطهبیِ جبیگعیٌی ِث هٌهَض ة.
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 گصاضاى هٌفطز لبثل اًجبم ًجبضس، )ثطای هخبل، گصاضی تَسف سطهبیِ ٌّگبهی وِ سطهبیِ ح.
(، گصاض، ثسیبض ظیبز ثبضس گصاضی هَضز ًیبظ ثطای یه سطهبیِ حسالل سطهبیِوِ  یظهبً

گصاضی هٌفطز،  ی زض یه سطهبیِگصاضِ یسطهباى جْت گصاضِ یسطهبثطای تجویى هٌبثى هبلی 
 ؛ یبایجبز ضسُ ثبضس

 ثبضس. گطفتِزض فطایٌس اًحالل لطاض  ت.

گذارٍیسزماکیاسصیب

اى هتًسزی است وِ ثطای زستیبثی ثِ گصاضِ یسطهب زاضای یگصاضِ یسطهبتجبضی ٍاحس ثكَض هًوَل،  .121ة
ثاِ  زستطسی ثاِ آًْاب   هوىي است گصاضی وِ  ٍ فطغتْبی سطهبیِ یگصاضِ یسطهبت هسیطیت ذسهب

گاصاضاى  ِ یساطهب وٌٌاس. ٍجاَز    هی هٌبثى هبلی ذَز ضا تجویى، ثبضسٍجَز ًساضتِ غَضت اًفطازی 
، احتوبل ایٌىِ ٍاحس تجبضی، یب ايؿبی زیگطی اظ گطٍّی وِ ٍاحاس تجابضی زض آى لاطاض    هتًسز

گصاضی وست وٌٌاس ضا وابّص    گصاضی یب زضآهس سطهبیِ اظ افعایص اضظش سطهبیِزاضز، هٌبفًی غیط 
 هطاجًِ ضَز(. 94ةزّس )ثِ ثٌس  هی

گاصاض   گصاضی هوىي است تَسف، یب ثطای، تٌْب یه سطهبیِ ، ٍاحس تجبضی سطهبیِای زیگط ضیَُثِ  .122ة
وٌاس  اظ هٌبفى آًْب پطتیجبًی گصاضاى ثبضس یب  تطی اظ سطهبیِ تطىیل ضَز تب ًوبیٌسُ هٌبفى گطٍُ ٍسیى

 (.یگصاضی زٍلت غٌسٍق سطهبیِ )ثطای هخبل، غٌسٍق ثبظًطستگی یب

زاضتِ ثبضس. ثطای  هٌفطزگصاض  هوىي است ثكَض هَلتی یه سطهبیٍِاحس تجبضی ّوچٌیي ثطذی هَالى،  .123ة
 وِ: ثبضس هٌفطز زاضتِگصاض  یه سطهبیٌِّگبهی تٌْب  هوىي استگصاضی  هخبل، ٍاحس تجبضی سطهبیِ

ٍاحس يوَهی ذَز وِ ٌَّظ هٌمؿی ًطسُ است، لطاض گطفتِ ثبضس ٍ  اٍلیِ زض زٍضُ يطؾِ الف.
 ؛ثبضسگصاضاى هٌبست  سطهبیِثِ زًجبل تطریع ثكَض فًبل، تجبضی 

گصاضاى هٌبست ثطای جبیگعیٌی هٌبفى هبلىیت ثبظذطیسضسُ ضا هطرع ًىطزُ  ٌَّظ سطهبیِ ة.
 ثبضس؛ یب

 . گطفتِ ثبضسل لطاض اًحال ٌسایزض فط ح.

گذارانغیزيابستٍسزمایٍ

واِ اضاربظ    اسات  یگصاضاى هتًاسز ِ یسطهب یزاضاگصاضی  تجبضی سطهبیٍِاحس ثكَض هًوَل،  .124ة
( ٍاحس تجبضی یب ايؿبی زیگط گطٍّی وِ ٍاحاس  12حسبثساضی استبًساضز ٍاثستِ )قجك تًطیف 
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گصاضاى غیطٍاثستِ، احتوبل ایٌىاِ   طهبیِضًَس. ثب زاضتي س تجبضی زض آى لطاض زاضز، هحسَة ًوی
گطٍّی وِ ٍاحس تجبضی زض آى لطاض زاضز، هٌبفًی غیط اظ افعایص زیگط ٍاحس تجبضی یب ايؿبی 

هطاجًاِ   94ةیبثس )ثِ ثٌس  گصاضی وست وٌٌس، وبّص هی گصاضی یب زضآهس سطهبیِ اضظش سطهبیِ
 ضَز(.

ٍاحاس  هوىي است ٍاثستِ ٍاحس تجبضی ثبضٌس، اضربظ  ،گصاضاى ثب ٍجَز ایي، حتی اگط سطهبیِ .125ة
ثاطای هخابل، ٍاحاس تجابضی      گصاضی ثبضس. تجبضی ٌَّظ ّن ٍاجس ضطایف ٍاحس تجبضی سطهبیِ

ای ثطای گطٍّی اظ وبضوٌابى ذاَز )هبًٌاس     جساگبًِهَاظی غٌسٍق  هوىي استگصاضی  سطهبیِ
ِ  گصاضاى ٍاثستِ تطىیل زّاس واِ ثبظتابثی    هسیطاى اغلی( یب سبیط سطهبیِ گاصاضیْبی   اظ ساطهبی

هوىاي اسات ٍاجاس     “هاَاظی ”. ایي غٌسٍق ثبضسگصاضی اغلی ٍاحس تجبضی  غٌسٍق سطهبیِ
ِ   ضطایف یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ گاصاضاى آى ضا اضاربظ    گصاضی ثبضس، حتی اگط توابم ساطهبی

 ٍاثستِ تطىیل زٌّس.

مىافعمالکیت

ضرػایت حماَلی جساگبًاِ    یه العاهبً، گصاضی، ثكَض هًوَل، اهب ًِ  یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ .126ة
گصاضی، هًوَالً ثِ ضىل هٌابفى هبلىبًاِ یاب هٌابفى      . هٌبفى هبلىیت زض ٍاحس تجبضی سطهبیِاست

( است وِ سْن هتٌبساجی اظ ذابلع زاضاییْابی ٍاحاس تجابضی      الططوِ سْنهطبثِ )ثطای هخبل، 
گصاضاى، وِ ثطذای   سطهبیِ ضَز. اهب زاضتي قجمبت هرتلفی اظ گصاضی ثِ آى ًسجت زازُ هی سطهبیِ

ّساتٌس یاب    زاضای حك یگصاضی ذبغ گصاضی یب گطٍّْبی سطهبیِ اظ آًْب غطفبً ًسجت ثِ سطهبیِ
ٍاحس تجبضی ثِ يٌاَاى یاه ٍاحاس     تلمیسْن هتٌبست هتفبٍتی زض ذبلع زاضاییْب زاضًس، هبًى 

 ضَز. گصاضی ًوی تجبضی سطهبیِ

ثِ غَضت ثسّی است ٍ  ای ی هٌبفى هبلىیت لبثل هالحهٍِاحس تجبضی وِ زاضا یه افعٍى ثط ایي، .127ة
وٌس، هوىاي   لبثل ايوبل، تًطیف حمَق هبلىبًِ ضا احطاظ ًوی حسبثساضیقجك سبیط استبًساضزّبی 

گصاضی ثبضس، هططٍـ ثاط ایٌىاِ زاضًاسگبى     است ّوچٌبى ٍاجس ضطایف یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ
ط زض اضظش هٌػافبًِ ذابلع زاضاییْابی ٍاحاس     اثعاض ثسّی زض هًطؼ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ تغییا 

 تجبضی لطاض زاضتِ ثبضٌس.
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الشاماتحسابذاری

ريضُایتلفیك

 زض غَضتْبی هبلی تلفیمی: .128ة

ًمسی ٍاحس تجبضی  الالم هطبثِ زاضایی، ثسّی، حمَق هبلىبًِ، زضآهس، ّعیٌِ ٍ جطیبًْبی الف.
 ضَز. اغلی ثب ٍاحسّبی تجبضی فطيی، تطویت هی

گصاضی ٍاحس تجبضی اغلی زض ّط یه اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی ٍ  زفتطی سطهبیِ هجلغ ة.
سْن ٍاحس تجبضی اغلی اظ حمَق هبلىبًِ ّط یه اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی، تْبتط 

( 1398)هػَة  38حسبثساضی ضَز )حسبثساضی سطلفلی، زض استبًساضز  )حصف( هی
 تططیح ضسُ است(.

گطٍّی هطتجف  ّب ٍ جطیبًْبی ًمسی زضٍى ًِ، زضآهسّب، ّعیٌِزاضاییْب ٍ ثسّیْب، حمَق هبلىب .ح
ضَز )سَزّب یب ظیبًْبی  ثب هًبهالت ثیي ٍاحسّبی تجبضی گطٍُ، ثكَض وبهل حصف هی

 گطٍّی وِ زض زاضاییْبیی هبًٌس هَجَزیْب ٍ زاضاییْبی حبثت ًبضی اظ هًبهالت زضٍى

گطٍّی هوىي است  ٍىضَز(. ظیبًْبی زض است، ثكَض وبهل حصف هی  ضٌبسبیی ضسُ
اضظضی ثبضس وِ هستلعم ضٌبسبیی زض غَضتْبی هبلی تلفیمی است. ثطای  وبّصزٌّسُ  ًطبى

گطٍّی، استبًساضز   اظ حصف سَزّب یب ظیبًْبی هًبهالت زضٍى تفبٍتْبی هَلتی ًبضی
 .وبضثطز زاضز هالیات بس رزآهد 35 حسبثساضی

َایحسابذارییکىًاختريیٍ

احسّبی تجبضی يؿَ گطٍُ، ثطای هًبهالت ٍ ضٍیسازّبی هطبثِ زض ضطایف هطبثِ، اظ اگط یىی اظ ٍ .129ة
ِ  ّبی حسبثساضی هتفبٍتی ًسجت ثِ ضٍیِ ضٍیِ ضاسُ زض غاَضتْبی هابلی تلفیمای      ّبی ثىبض گطفتا

ّبی حسبثساضی گطٍُ، ٌّگبم تْیاِ غاَضتْبی هابلی     استفبزُ وٌس، ثطای اقویٌبى اظ اًكجبق ثب ضٍیِ
 ضَز. ْبی هبلی آى يؿَ گطٍُ تًسیالت هٌبست اًجبم هیتلفیمی، زض غَضت

گیزیاوذاسٌ

ٍاحس تجبضی اظ تبضید ثِ زست آٍضزى وٌتطل تب تبضیری وِ وٌتطل ثط ٍاحس تجابضی فطيای ضا اظ    .112ة
ّبی ٍاحس تجبضی فطيی ضا زض غاَضتْبی هابلی تلفیمای هٌهاَض      زّس، زضآهسّب ٍ ّعیٌِ زست هی

ضاسُ   ی ٍاحس تجبضی فطيی ثط هجٌبی هجبلغ زاضاییْب ٍ ثسّیْبی ضٌبسبییّب وٌس. زضآهسّب ٍ ّعیٌِ هی



 93حسابداري استاندارد 

 صورتهاي مالی تلفیقی

 

56 

 

ضاَز. ثاطای هخابل، ّعیٌاِ اساتْالن       زض غَضتْبی هبلی تلفیمی زض تبضید تحػایل، تًیایي های   
ضسُ زض غَضت سَز ٍ ظیبى تلفیمی پاس اظ تابضید تحػایل، ثطهجٌابی اضظش هٌػافبًِ       ضٌبسبیی

 ضَز. ض غَضتْبی هبلی تلفیمی زض تبضید تحػیل، تًییي هیضسُ ز پصیط ضٌبسبیی زاضاییْبی استْالن

بالمًٌحكرأی

، ثاطای تْیاِ   زاضزظهبًی وِ حك ضأی ثبلمَُ یب سبیط اثعاضّبی هطتمِ زاضای حك ضأی ثبلمَُ ٍجَز  .111ة
ِ   اظ ًسجتیغَضتْبی هبلی تلفیمی،  تْیاِ   زضواِ   سَز یب ظیبى زٍضُ ٍ تغییطات زض حماَق هبلىبًا

غاطفبً   یبثاس،  تلفیمی ثِ ٍاحس تجبضی اغلی ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ترػیع هی غَضتْبی هبلی
ٍ ايوبل یب تجسیل احتوابلی حاك ضأی ثابلمَُ ٍ سابیط     ضَز  تًییي هیثطهجٌبی هٌبفى هبلىیت فًلی 

 وبضثطز زاضتِ ثبضس. 112ةز، هگط ایٌىِ ثٌس ضَ اثعاضّبی هطتمِ زض آى هًٌىس ًوی

ای وِ زض حبل حبؾاط ثاطای آى زستطسای ثاِ ثابظزُ       جبضی زض ًتیجِ هًبهلِزض ثطذی ضطایف، ٍاحس ت .112ة
گاطزز. زض   وٌس، اظ ًهط هبّیت، اظ هٌبفى هبلىیت فًلی ثطذَضزاض هی هطتجف ثب هٌبفى هبلىیت ضا فطاّن هی

تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی ِث ٍاحس تجبضی اغالی ٍ هٌابفى فبلاس حاك      زضًسجتی وِ چٌیي ضطایكی، 
ِ یبثس یوٌتطل ترػیع ه بیی حك ضأی ثبلمَُ ٍ سبیط اثعاضّبی هطاتم ای واِ   ، ثب زض ًهط گطفتي ايوبل ًْ

 ضَز. وٌس، تًییي هی زض حبل حبؾط ثطای ٍاحس تجبضی اغلی زستطسی ِث ثبظزُ ضا فطاّن هی

تاریخگشارضگزی

ی ٍ تبضید گعاضضگطی غَضتْبی هبلی ٍاحس تجابضی اغال  ثبیس ثطای تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی  .113ة
ٍاحسّبی تجبضی فطيی آى یىسبى ثبضس. ّطگبُ پبیبى زٍضُ گعاضضگطی ٍاحاس تجابضی اغالی ٍ    
ٍاحس تجبضی فطيی هتفبٍت ثبضس، ٍاحس تجبضی فطيی، ثطای همبغس تلفیك، هجوَياِ زیگاطی اظ   

وٌس تب ٍاحس تجبضی اغلی  اقاليبت هبلی ضا ثِ تبضید غَضتْبی هبلی ٍاحس تجبضی اغلی تْیِ هی
س، هگاط ایٌىاِ تْیاِ هجوَياِ زیگاطی اظ      وٌا تلفیك اليبت هبلی ٍاحس تجبضی فطيی ضا ثتَاًس اق

 اقاليبت هبلی غیطيولی ثبضس.

اگط تْیِ هجوَيِ زیگطی اظ اقاليبت هبلی تَسف ٍاحس تجابضی فطيای غیطيولای ثبضاس، ٍاحاس       .114ة
هبلی ٍاحاس   تجبضی اغلی ثطای تلفیك اقاليبت هبلی ٍاحس تجبضی فطيی، ثبیس اظ آذطیي غَضتْبی

ضسُ ثیي تبضید غَضتْبی هبلی هعثَض  تجبضی فطيی وِ ثبثت تأحیط هًبهالت یب ضٍیسازّبی يوسُ ٍالى
ٍ تبضید غَضتْبی هبلی تلفیمی تًسیل ضسُ است، استفبزُ وٌس. زض ّط غَضت، تفبٍت ثایي تابضید   
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هبُ ثبضس ٍ قَل  3اظ   غَضتْبی هبلی ٍاحس تجبضی فطيی ٍ تبضید غَضتْبی هبلی تلفیمی ًجبیس ثیص
 ّبی هرتلف یىسبى ثبضس. ّبی گعاضضگطی ٍ تفبٍت ثیي تبضید غَضتْبی هبلی، ثبیس زض زٍضُ زٍضُ

مىافعفالذحكکىتزل

ٍاحس تجبضی ثبیس سَز یب ظیبى زٍضُ ٍ ّط یه اظ اجعای سبیط الالم ساَز ٍ ظیابى جابهى ضا ثاِ      .115ة
زّس. ّوچٌیي ٍاحس تجابضی ثبیاس    اًتسبةطل هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی ٍ ثِ هٌبفى فبلس حك وٌت

هٌتسات  هجوَو سَز ٍ ظیبى جبهى ضا ثِ هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی ٍ ثِ هٌبفى فبلس حاك وٌتاطل   
 ، حتی اگط هٌجط ثِ ایجبز وسطی زض هبًسُ هٌبفى فبلس حك وٌتطل گطزز.وٌس

تغییزدروسبتمىافعفالذحكکىتزل

وٌس، ٍاحس  فبلس حك وٌتطل تغییط ضسُ تَسف زاضًسگبى هٌبفى  اضیحمَق هبلىبًِ ًگْسّطگبُ ًسجت  .116ة
زض ٍاحس  زاضای حك وٌتطل ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطلهٌبفى ًسجت زض  تجبضی ثِ هٌهَض اًًىبس تغییط

ضا تًسیل وٌس. ٍاحس تجبضی ثبیس ّطگًَِ تفابٍت ثایي   آًْب تجبضی فطيی، ثبیس هجبلغ زفتطی هٌبفى 
اظای پطزاذتی یب زضیبفتی ضا ثكَض هساتمین   ك وٌتطل ٍ اضظش هٌػفبًِ هبثِهجلغ تًسیل هٌبفى فبلس ح

 .هٌتست وٌسزض حمَق هبلىبًِ ضٌبسبیی ٍ آى ضا ثِ هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی 

اسدستدادنکىتزل

ٍاحس تجبضی اغلی هوىي است اظ قطیك زٍ یب چٌس تَافك )هًبهلِ(، وٌتطل ٍاحس تجابضی فطيای    .117ة
زّس وِ تَافمْبی چٌسگبًِ ثبیاس ثاِ    ثب ٍجَز ایي، ثطذی هَالى ضطایف ًطبى هی ضا اظ زست ثسّس.

ِ  يٌَاى هًبهلِ ای ٍاحاس   ای ٍاحس زض ًهط گطفتِ ضَز. ثطای تًییي ایٌىِ ایي تَافمْب ثِ يٌَاى هًبهلا
ضًَس یب ذیط، ٍاحس تجبضی اغلی ثبیس توبم ضطایف تَافمْب ٍ آحبض التػبزی آًْب ضا هاَضز   تلمی هی
 تَافمْبیوِ ٍاحس تجبضی اغلی ثبیس  زّس ًطبى هیلطاض زّس. ٍجَز یه یب چٌس هَضز ظیط،  تَجِ

 ای ٍاحس زض ًهط ثگیطز: چٌسگبًِ ضا ثِ يٌَاى هًبهلِ

 ضًَس. گیطًس یب ثب ّن زض ًهط گطفتِ هی ثِ غَضت ّوعهبى اًجبم هیتَافمْب ایي  الف.

بثی ثِ یه ًتیجِ تجبضی ٍاحس ثِ يٌَاى یه هًبهلِ ٍاحس ثطای زستیتَافمْب ایي  ة.
 ضًَس. سبظهبًسّی هی

 زاضز.ثستگی ، ثِ ٍلَو حسالل یه تَافك زیگط تَافكٍلَو  ح.
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زیگط هَضز ثطضسی تَافمْبی ثِ تٌْبیی تَجیِ التػبزی ًساضز، اهب ظهبًی وِ ّوطاُ ثب تَافك  ت.
ًی است وِ هخبل آى هطثَـ ثِ ظهب ضَز. گیطز ثِ لحبل التػبزی لبثل تَجیِ هی لطاض هی

لیوت ٍاگصاضی سْبم ووتط اظ لیوت ثبظاض است ٍ اظ قطیك ٍاگصاضی ثًسی ثب لیوتی ثبالتط 
 ضَز. اظ ثبظاض، ججطاى هی

 اگط ٍاحس تجبضی اغلی، وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی ضا اظ زست ثسّس، ثبیس: .118ة

 هَاضز ظیط ضا لكى ضٌبذت وٌس: الف.

تجبضی فطيی ثِ هجبلغ زفتطی آًْاب زض   حسزاضاییْب )ضبهل سطلفلی( ٍ ثسّیْبی ٍا .1
 تبضید اظ زست زازى وٌتطل؛ ٍ

زض تابضید اظ   پیطایي هجلغ زفتطی هٌبفى فبلس حك وٌتطل زض ٍاحس تجبضی فطيای   .2
زست زازى وٌتطل )ضبهل ّط یه اظ اجعای سبیط الالم سَز ٍ ظیبى جابهى لبثال   

 اًتسبة ثِ آًْب(.

 هَاضز ظیط ضا ضٌبسبیی وٌس: ة.

، ضٍیساز یاب  هًبهلِ ًبضی اظ زضیبفتی )زض غَضت ٍجَز( اظای هبثِ هٌػفبًِ اضظش .1
 است؛ ضسُ وٌتطل ضفتي زست اظ ثِ ضطایكی وِ هٌجط

هطاطٍـ ثاط ایٌىاِ    هبله،  هبلىبى زض ًمص ثیيفطيی تجبضی  تَظیى سْبم ٍاحس .2
ضابهل   ،هًبهلِ، ضٍیساز یب ضطایكی وِ هٌجط ثِ اظ زست زازى وٌتطل ضاسُ اسات  

 َظیًی ثبضس؛ ٍچٌیي ت

ِ  ثِ اضظش پیطیيفطيی تجبضی  گصاضی ثبلیوبًسُ زض ٍاحس سطهبیِّطگًَِ  .3  هٌػافبً
 ضٍز. زست هیاظ  وٌتطل وِ تبضیری زض آى

ضسُ زض سبیط الالم سَز ٍ  ، هجبلغ ضٌبسبییحسبثساضیزض غَضت العام سبیط استبًساضزّبی  ح.
، ثِ سَز یب 119ةبی تَؾیحبت ثٌس ظیبى جبهى زض اضتجبـ ثب ٍاحس تجبضی فطيی ضا ثط هجٌ

 ثٌسی وٌس یب ثكَض هستمین ثِ سَز اًجبضتِ اًتمبل زّس. ظیبى زٍضُ تجسیس قجمِ

ّطگًَِ تفبٍت حبغل ضا ثِ يٌَاى سَز یب ظیبى، زض سَز یب ظیبى لبثل اًتسبة ثِ ٍاحس  ت.
 تجبضی اغلی، ضٌبسبیی وٌس.
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ضا اظ زست ثسّس، ٍاحس تجبضی اغالی ثبیاس    اگط ٍاحس تجبضی اغلی وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی .119ة
توبم هجبلغی ضا وِ لجالً زض اضتجبـ ثب آى ٍاحس تجبضی فطيی زض سبیط الاالم ساَز ٍ ظیابى جابهى     

ای ّوبًٌس ظهبًی وِ ٍاحس تجبضی اغلی ثكَض هساتمین زاضاییْاب یاب     ضٌبسبیی وطزُ است، ثِ ضیَُ
زض  لاجالً ٌس. ثٌبثطایي، اگط سَز یب ظیبًی واِ  وٌس، ثِ حسبة هٌهَض و ثسّیْبی هطثَـ ضا ٍاگصاض هی

ـ   ،سبیط الالم سَز ٍ ظیبى جبهى ضٌبسبیی ضسُ است، ثِ زلیل ٍاگصاضی زاضاییْب یب ثسّیْبی هطثاَ
ضَز، ٍاحس تجبضی اغلی ثبیس ٌّگبم اظ زست زازى وٌتطل  ثٌسی  ثِ سَز یب ظیبى زٍضُ تجسیس قجمِ

ظ حمَق هبلىبًِ ثِ سَز یب ظیبى زٍضُ )تحات يٌاَاى   ٍاحس تجبضی فطيی، سَز یب ظیبى هعثَض ضا ا
ثٌسی ًوبیس. اگط هبظاز تجسیس اضظیبثی وِ لاجالً زض سابیط    ثٌسی( تجسیس قجمِ تًسیالت تجسیس قجمِ

ثكاَض هساتمین ثاِ ساَز      ،الالم سَز ٍ ظیبى جبهى ضٌبسبیی ضسُ است، ٌّگبم ٍاگصاضی زاضایای 
هبى اظ زست زازى وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيای، ثبیاس   اًجبضتِ اًتمبل یبثس، ٍاحس تجبضی اغلی زض ظ

 هبظاز تجسیس اضظیبثی ضا ثكَض هستمین ثِ سَز اًجبضتِ هٌتمل وٌس.

گذاریحسابذاریتغییزدريضعیتياحذتجاریسزمایٍ

گصاضی ضا اظ زست زّس، ثبیس ثطای توابم ٍاحاسّبی    اگط ٍاحس تجبضی، ضطایف ٍاحس تجبضی سطهبیِ .122ة
گیطی وطزُ ٍ تغییطات آًْاب ضا زض   ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُ 33ِ پیص اظ ایي، قجك ثٌس تجبضی فطيی و

ضا ثىبض گیاطز. تابضید   ( 1398)هػَة  38حسبثساضی ، استبًساضز سَز یب ظیبى زٍضُ ًطبى زازُ است
گیطی سطلفلی یب سَز حبغال   تغییط ٍؾًیت، ثبیس ثِ يٌَاى تبضید تحػیل فطؼ ضَز. ٌّگبم اًساظُ

ضَز، اضظش هٌػفبًِ ٍاحس تجبضی فطيای   س ظیط لیوت وِ زض تبضید تحػیل فطؾی ایجبز هیاظ ذطی
یبفتِ ثبضس. توبم ٍاحسّبی تجابضی   اظای فطؾی اًتمبل زٌّسُ هبثِ زض تبضید تحػیل فطؾی، ثبیس ًطبى

 ایي استبًساضز، اظ تبضید تغییط ٍؾًیت تلفیك ضًَس.   26تب  21فطيی ثبیس قجك ثٌسّبی 

، ثبیاس زض تابضید تغییاط ٍؾاًیت،     تجسیل ضَزگصاضی  ُ ٍاحس تجبضی، ثِ ٍاحس تجبضی سطهبیِّطگب .121ة
تلفیك ٍاحسّبی تجبضی فطيی ذَز ضا هتَلف وٌس، ثِ استخٌبی ٍاحسّبی تجبضی فطيی وِ قجك ثٌاس  

ضا ثاطای   28ٍ  27گصاضی ثبیس العاهبت ثٌاسّبی   ثبیس ّوچٌبى تلفیك ضًَس. ٍاحس تجبضی سطهبیِ  34
تِ اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی وِ تلفیك آًْب هتَلف ضسُ اسات ايوابل وٌاس، گاَیی ٍاحاس      آى زس

   گصاضی، وٌتطل ایي ٍاحسّبی تجبضی فطيی ضا زض آى تبضید اظ زست زازُ است. تجبضی سطهبیِ
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 پ وستیپ

 گذار

 االاسا است. ، الشمایي پیَست، بخش اداًشدًی ایي استاًدازر حسابدازی است ٍ ّواًٌد سایس بخشْای ایي استاًدازر

گذار

، ٍاحس تجبضی ّای حسابدازی، تغییس رز بسآٍزرّای حسابدازی ٍ اشاتباّات  زٍیِ 34قجك استبًساضز حسبثساضی  .1ح
 ، ثب تسطی ثِ گصضتِ ثىبض گیطز.12تب ح 2ثبیس ایي استبًساضز ضا، ثِ استخٌبی ثٌسّبی ح

ِ ثِ هٌهَض زستیبثی ثِ همبغس ایي استبًساضز، تبضید ث .2ح ای  ىبضگیطی اٍلیِ، آغبظ زٍضُ گعاضضگطی سابالً
 ضَز. است وِ ثطای ًرستیي ثبض ایي استبًساضز ثىبض گطفتِ هی

زض پیطایي  زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ایي استبًساضز، ٍاحس تجبضی هلعم ثِ تًسیل ضٍش حسابثساضی   .3ح
 ثبضس: اضتجبـ ثب ٍاحسّبی تجبضی ظیط ًوی

صَزتْای هالی تلفیقی  18تبضید، قجك استبًساضز حسبثساضی ٍاحسّبی تجبضی وِ زض آى  الف.

 ضًَس؛ یب اًس ٍ قجك ایي استبًساضز ّوچٌبى تلفیك هی تلفیك ضسُ( 1384)تجسیسًهطضسُ 

)تجسیسًهطضسُ  18الوللی حسبثساضی  ك استبًساضز ثیيٍاحسّبی تجبضی وِ زض آى تبضید، قج ة.
 ضًَس. یع تلفیك ًویاًس ٍ قجك ایي استبًساضز ً تلفیك ًطسُ (1384

زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ایي استبًساضز، ٍاحس تجبضی ثبیس اضظیبثی وٌس وِ آیب ثط هجٌابی ٍالًیتْاب ٍ    .4ح
گصاضی است یب ذیط. اگط ٍاحاس تجابضی، زض    ضطایف هَجَز زض آى تبضید، یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ

گصاضی است، ثبیاس العاهابت    سطهبیِتبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ثِ ایي ًتیجِ ثطسس وِ یه ٍاحس تجبضی 
 ثىبض گیطز.   11تب ح 12جبی العاهبت ثٌسّبی ح ضا ثِ 7تب ح 5ثٌسّبی ح

یاب   12ٍ ح 3ضاًَس )واِ ثٌاسّبی ح    تلفیك هی 34ثِ استخٌبی ٍاحسّبی تجبضی فطيی وِ قجك ثٌس  .5ح
، ٍاحس تجبضی گیطز( ، ّط وسام وِ هطثَـ ثبضس، ثطای آًْب هَضز استفبزُ لطاض هی9تب ح 8ثٌسّبی ح
گصاضی ذَز زض ّط وسام اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ  گصاضی ثبیس سطهبیِ سطهبیِ
، گَیی وِ العاهبت ایي اساتبًساضز  ٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ ًطبى زّس گیطی وٌس اًساظُ

ای وِ ثالفبغلِ لجل اظ  سبالًِگصاضی، ثبیس زٍضُ  االجطا ثَزُ است. ٍاحس تجبضی سطهبیِ ّوَاضُ الظم
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تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ٍ ًیع حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل ضا ثبثات ّطگًَاِ تفابٍت    
 هیبى زٍ يبهل ظیط، ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس:

 ٍاحس تجبضی فطيی؛ ٍ  لجلیهجلغ زفتطی  الف.

 ضی زض ٍاحس تجبضی فطيی.گصا گصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ اضظش هٌػفبًِ سطهبیِ ة.

هجلغ اًجبضتِ ّطگًَِ تًسیالت اضظش هٌػفبًِ وِ پیص اظ ایي زض سبیط الاالم ساَز ٍ ظیابى جابهى     
ای وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لاطاض   ضٌبسبیی ضسُ است، ثبیس زض اثتسای زٍضُ سبالًِ

 زاضز، ثِ سَز اًجبضتِ اًتمبل یبثس. 

)قجك تًطیف هٌسضد غیطيولی ،گصاضی زض ٍاحس تجبضی فطيی گیطی سطهبیِ ًساظُا ،5ح اگط قجك ثٌس .6ح
ِ  (34زض استبًساضز حسبثساضی  ثبیاس العاهابت ایاي اساتبًساضز      ،گاصاضی  ثبضس، ٍاحس تجبضی ساطهبی

تَاًاس زٍضُ   واِ های   ،يولی اسات  5حای وِ ثىبضگیطی ثٌس  ضا زض اثتسای ًرستیي زٍضُ حسبثساضی
ای ضا وِ ثالفبغلِ لجال اظ تابضید ثىابضگیطی     گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ سطهبیِ جبضی ثبضس، ثىبض گیطز.

ای وِ ثىبضگیطی ایي  اٍلیِ لطاض زاضز، ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس، هگط ایٌىِ اثتسای ًرستیي زٍضُ
زض اثتاسای زٍضُ  ثبیاس  گًَِ ثبضس، تًسیل حمَق هبلىبًِ  ثٌس يولی است، زٍضُ جبضی ثبضس. اگط ایي

 ضٌبسبیی ضَز. جبضی 

ِ  ،لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ایي اساتبًساضز گصاضی،  اگط ٍاحس تجبضی سطهبیِ .7ح گاصاضی زض   ساطهبی
گاصاضی زض ٍاحاس تجابضی فطيای ضا اظ      ٍاحس تجبضی فطيی ضا ٍاگصاض وطزُ ثبضس یب وٌتطل سطهبیِ

زض ذػاَظ   یطیيپگصاضی هلعم ثِ تًسیل ضٍش حسبثساضی  زست زازُ ثبضس، ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 ٍاحس تجبضی فطيی هعثَض ًیست.

پصیطی ضا تلفیك وٌس  گصاض ثِ ایي ًتیجِ ثطسس وِ ثبیس سطهبیِ ّطگبُ زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ، سطهبیِ .8ح
 گصاض ثبیس: سطهبیِتلفیك ًطسُ است،  ،(1384)تجسیسًهطضسُ  18وِ قجك استبًساضز حسبثساضی 

 38حسبثساضی )قجك تًطیف استبًساضز ًبلیت تجبضی پصیط یه ف وِ سطهبیِ زض غَضتی الف.
ضا سّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل آى ، زاضاییْب، ثثبضس ((1398)هػَة  تسکیبْای تجازی

، ثط آىگصاض ثط  اظ تبضید وست وٌتطل سطهبیِ پصیط سطهبیِ گیطی وٌس وِ گَیی ای اًساظُ گًَِ ثِ
حسبثساضی سُ است )ٍ ثٌبثطایي قجك استبًساضز هجٌبی العاهبت ایي استبًساضز زض تلفیك هٌهَض ض

گصاض ثبیس زٍضُ  ضٍش حسبثساضی تحػیل ثىبض گطفتِ ضسُ است(. سطهبیِ( 1398)هػَة  38
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ای ضا وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز، ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل  سبالًِ
گصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت  ضس، سطهبیِتبضید وست وٌتطل پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثب اگطوٌس. 

 يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل ضٌبسبیی وٌس:  ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ

 ضسُ؛ ٍ هجلغ زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضٌبسبیی .1

 پصیط. گصاض ثب سطهبیِ اضتجبـ سطهبیِ لجلیهجلغ زفتطی  .2

 38حسبثساضی یه فًبلیت تجبضی ًجبضس )قجك تًطیف استبًساضز پصیط،  زض غَضتی وِ سطهبیِ ة.

وٌس  گیطی  ای اًساظُ گًَِ ضا ثِ آى(، زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل (1398)هػَة 
، ثط هجٌبی العاهبت ایي آىگصاض ثط  اظ تبضید وست وٌتطل سطهبیِپصیط  سطهبیِوِ گَیی 

حسبثساضی گًَِ وِ زض استبًساضز  ٍش تحػیل ّوبىاستبًساضز زض تلفیك هٌهَض ضسُ است )ض
ضَز(.  پصیط، سطلفلی ضٌبسبیی ًوی ضَز؛ اهب ثطای سطهبیِ ططیح ضسُ است، ثىبض گطفتِ هیت 38

ای وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ضا ثب  گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ سطهبیِ
وست وٌتطل پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثبضس، تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس. ظهبًی وِ تبضید 

يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ اثتسای زٍضُ  گصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ  سطهبیِ
 لجل، ضٌبسبیی وٌس: 

 ضسُ؛ ٍ هجلغ زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضٌبسبیی .1

 پصیط. گصاض ثب سطهبیِ اضتجبـ سطهبیِ لجلیهجلغ زفتطی  .2

)الاف( یاب   8پصیط، قجاك ثٌاس ح   گیطی زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل سطهبیِ چٌبًچِ اًساظُ .9ح
 گصاض ثبیس: ( ثبضس، سطهبی34ِحسبثساضی )ة(، غیطيولی )قجك تًطیف هٌسضد زض استبًساضز 

)هػَة  38حسبثساضی پصیط فًبلیت تجبضی ثبضس، العاهبت استبًساضز  زض غَضتی وِ سطهبیِ الف.
ضا اظ تبضید تحػیل فطؾی ثىبض گیطز. تبضید تحػیل فطؾی ثبیس اثتسای ًرستیي  (1398
تَاًس زٍضُ  ضَز وِ هی )الف(، ثطای آى زٍضُ يولی هی8ای ثبضس وِ ثىبضگیطی ثٌس ح زٍضُ

 جبضی ثبضس.

ضی حسبثساضسُ زض استبًساضز  تحػیل تططیح ضٍش پصیط یه فًبلیت تجبضی ًجبضس، سطهبیِ اگط ة.
پصیط  تحػیل ثىبض گیطز ثسٍى ایٌىِ ثطای سطهبیِفطؾی ضا اظ تبضید  (1398)هػَة  38

ای ثبضس وِ ثىبضگیطی  سطلفلی ضٌبسبیی وٌس. تبضید تحػیل فطؾی، ثبیس اثتسای ًرستیي زٍضُ
 تَاًس زٍضُ جبضی ثبضس. ضَز وِ هی )ة(، ثطای آى زٍضُ يولی هی8ثٌس ح
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وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ضا ثب تسطی ثاِ   ای گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ سطهبیِ
ای وِ ثىابضگیطی ایاي ثٌاس زض آى زٍضُ يولای      گصضتِ تًسیل وٌس، هگط ایٌىِ اثتسای ًرستیي زٍضُ

اظ اثتاسای زٍضُ لجال ثبضاس،     پایص ، فطؾای  ضَز، زٍضُ جبضی ثبضس. ظهبًی وِ تبضید تحػایل  هی
بٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل گصاض ثبیس ّطگًَِ تف سطهبیِ

 ضٌبسبیی وٌس:

 ضسُ؛ ٍ هجلغ زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضٌبسبیی ح.

 پصیط. گصاض ثب سطهبیِ اضتجبـ سطهبیِ لجلیهجلغ زفتطی  ت.

ضَز، زٍضُ جبضی ثبضس، تًاسیل   ای وِ ثىبضگیطی ایي ثٌس ثطای آى زٍضُ يولی هی اگط ًرستیي زٍضُ
 حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ جبضی ثبیس ضٌبسبیی ضَز.

پاصیطی واِ قجاك اساتبًساضز      گصاض ثِ ایي ًتیجِ ثطسس سطهبیِ اگط زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ، سطهبیِ .12ح
ِ  (1384)تجسیسًهطضسُ  18حسبثساضی   گاصاض  هطوَل تلفیك ثَزُ است ضا زیگط تلفیك ًىٌس، ساطهبی

اجاطای العاهابت ایاي     ثاب فاطؼ  گیطی ًوبیس وِ  پصیط ضا ثِ هجلغی اًساظُ ثبیس هٌبفى ذَز زض سطهبیِ
پصیط )ثسٍى وست وٌتطل قجك ایي استبًساضز(، یاب اظ زسات    استبًساضز ٌّگبم ضطٍو اضتجبـ ثب سطهبیِ

ِ   گیطی های  پصیط، ثِ آى هجلغ اًساظُ زازى وٌتطل سطهبیِ ای واِ   الًِگاصاض ثبیاس زٍضُ ساب    ضاس. ساطهبی
لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ضا ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس. اگط تبضید ضطٍو ثالفبغلِ 

پصیط )ثسٍى وست وٌتطل قجك ایي استبًساضز(، یب اظ زست زازى وٌتاطل   گصاض ثب سطهبیِ اضتجبـ سطهبیِ
، ّطگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثاِ  گصاض ثبیس پصیط، پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثبضس، سطهبیِ ثط سطهبیِ

 يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل ضٌبسبیی وٌس:

 هجلغ زفتطی لجلی زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل؛ ٍ   الف.

 پصیط. گصاض زض سطهبیِ ضسُ هٌبفى سطهبیِ هجلغ ضٌبسبیی  ة.

غیطيولی )قجاك تًطیاف هٌاسضد زض اساتبًساضز      ،12ك ثٌس حقج پصیط گیطی هٌبفى زض سطهبیِ اگط اًساظُ .11ح
ای واِ   گصاض ثبیس العاهبت ایاي اساتبًساضز ضا زض اثتاسای ًرساتیي زٍضُ     ، سطهبیِ( ثبضس34حسبثساضی 

. ، ثىابض گیاطز  تَاًاس زٍضُ جابضی ثبضاس    ضاَز، واِ های    زض آى زٍضُ يولی هی 12ثىبضگیطی ثٌس ح
ضید ثىبضگیطی اٍلیِ ضا ثب تسطی ثِ گصضتِ تًاسیل وٌاس، هگاط    گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ لجل اظ تب سطهبیِ

ضاَز، زٍضُ جابضی ثبضاس.     ای وِ ثىبضگیطی ایي ثٌس زض آى زٍضُ يولی هی ایٌىِ اثتسای ًرستیي زٍضُ
پصیط )ثسٍى وست وٌتطل قجك ایي استبًساضز(، یاب   گصاض ثب سطهبیِ ظهبًی وِ تبضید ضطٍو اضتجبـ سطهبیِ
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گصاض ثبیس ّطگًَاِ تفابٍت    پصیط، پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثبضس، سطهبیِ سطهبیِاظ زست زازى وٌتطل ثط 
 ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ اثتسای زٍضُ لجل، ضٌبسبیی وٌس:

 هجلغ زفتطی لجل زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل؛ ٍ الف.

 پصیط. گصاض زض سطهبیِ ضسُ هٌبفى سطهبیِ هجلغ ضٌبسبیی ة.

ضَز، زٍضُ جابضی ثبضاس، تًاسیل     ای وِ ثىبضگیطی ایي ثٌس زض آى زٍضُ يولی هی اگط ًرستیي زٍضُ
 حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ جبضی ثبیس ضٌبسبیی ضَز.

)تجسیسًهطضاسُ   18، اغالحبت استبًساضز حسابثساضی  119ةتب  116ةٍ  115، ة27، 25ثٌسّبی  .12ح
. ثِ غیط اظ ٌّگبهی وِ ٍاحس تجابضی  است اًتمبل یبفتِ 39بثساضی حسوِ ثِ استبًساضز  است(، 1384
، ثبیاس العاهابت ثٌاسّبی    اسات  11تب ح 8گیطز یب هلعم ثِ ثىبضگیطی ثٌسّبی ح ضا ثىبض هی 3ثٌس ح

 هعثَض ضا ثِ ضط  ظیط ثىبض گیطز:

زٍضُ ّبی گعاضضگطی لجل اظ ًرستیي  ٍاحس تجبضی ًجبیس سَز یب ظیبى لبثل اًتسبة ثِ زٍضُ الف.
 ضا تجسیس اضائِ وٌس. 115ثىبضگیطی اغالحبت هٌسضد زض ثٌس ة

زضثبضُ حسبثساضی تغییطات زض هٌبفى هبلىیت زض ٍاحس تجبضی  116ةٍ  25العاهبت ثٌسّبی  ة.
فطيی پس اظ وست وٌتطل، ثطای تغییطاتی وِ لجل اظ ًرستیي ثىبضگیطی ایي اغالحبت ٍالى 

 ضسُ است، وبضثطز ًساضز.

، 119تب ة 117ٍ ة 27تجبضی لجل اظ ًرستیي ثىبضگیطی اغالحبت ثٌسّبی اگط ٍاحس  ح.
گصاضی زض ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي ضا  وٌتطل ضا اظ زست ثسّس، ًجبیس هجلغ زفتطی سطهبیِ

تجسیس اضائِ وٌس. افعٍى ثط ایي، ٍاحس تجبضی ًجبیس سَز یب ظیبى هطثَـ ثِ اظ زست زازى 
تب  117ٍ ة 27ًرستیي ثىبضگیطی اغالحبت ثٌسّبی وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی وِ لجل اظ 

 ٍالى ضسُ است ضا هجسزاً هحبسجِ ًوبیس. 119ة


