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ايه استبوذارد ببيذ َمراٌ بب استبوذارد حسببرسی ” 022اَذاف کلی حسببرس مستقل
ي اوجبم حسببرسی طبق استبوذاردَبی حسببرسی“ مطبلعٍ شًد.
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.6
.2

دز ایي استبًدازد ،هسئَلیت حسبثسس دز زاثكِ ثب ًست تأییدیِ ًتجی اش هدیساى اخسایی ٍ ،دز غَزت لصٍم ،ازًبى زاّجسی هكسح هیضَد.
دز پیَست  ،6استبًدازدّبی دیگسی ًِ حبٍی الصاهبت خبغی دز ازتجبـ ثب تأییدیِ ًتجی هدیساى است ،كْسست ضدُاًد .الصاهبت هرًَزً ،بزثسد ایهي
استبًدازد زا هحدٍد ًویًٌد.

تأيیذيٍ کتبی مذيران بٍ عىًان شًاَذ حسببرسی

.9

.4

1

توبم اقالػبت استلبدُ ضدُ تَسف حسبثسس ثِ هٌظَز دستیبثی ثهِ ًتیدهِگیسیْهبی هجٌهبی ااْهبزًظس ٍی ،ضهَاّد حسبثسسهی ّسهتٌد .تأییدیهِ ًتجهی
هدیساى ،اقالػبتی ؾسٍزی است ًِ حسبثسسً ،ست آى زا دز حسبثسسهی غهَزتْبی ههبلی ٍاحهد تدهبزی زشم ههیداًهد .ثٌهبثسایي ،تأییدیهِ ًتجهی
هدیساى ًیصّ ،وبًٌد ًتبیح حبغل اش پسس ٍ خَّب ،خصٍ ضَاّد حسبثسسی است( .زى :ثٌد ت)6-
اگس چِ تأییدیِ ًتجی هدیساى ،كساّن ًٌٌدُ ضَاّد حسبثسسی ؾسٍزی است ٍلی ثهِ تٌْهبیی ،ضهَاّد حسبثسسهی ًهبكی ٍ هٌبسهت ثهسای هَؾهَػبت
هَزد ًظس زا كساّن ًویًٌد .ثِ ػالٍُ ،ایي ٍاهؼیت ٍخَد دازد ًِ ازائِ تأییدیِ ًتجی هبثل اتٌب تَسف هدیساى اخسایی ،ثس هبّیت ٍ هیصاى سبیس ضهَاّد
حسبثسسی ًِ حسبثسس دزثبزُ اًدبم هسئَلیتّبی هدیساى اخسایی یب ادػبّبی خبظ ًست هیًٌد ،اثسی ًدازد.

تبريخ اجرا

.5

ایي استبًدازد ثسای حسبثسسی غَزتْبی هبلی ًِ دٍزُ هبلی آًْب اش كسٍزدیي  ٍ 6996پس اش آى ضسٍع هیضَد ،زشمازخساست.

اهداف

اّداف حسبثسس ػجبزت است اش:
.6
ًست تأییدیِ ًتجی اش هدیساى اخسایی ٍ ،دز غَزت لصٍم ،ازًبى زاّجسی هجٌی ثس ایي ًِ آًْب هؼتودًد هسئَلیتّبی خَد زا دز هجبل تْیِ
الق.
غَزتْبی هبلی ٍ ًبهل ثَدى اقالػبت ازائِ ضدُ ثِ حسبثسس ،ایلب ًسدُاًد،
تٌویل سبیس ضَاّد حسبثسسی هستجف ثب غهَزتْبی ههبلی یهب ادػبّهبی خهبظ دز غهَزتْبی ههبلی ثهب اسهتلبدُ اش تأییدیهِ ًتجهی ههدیساى،
ة.
دز هَازدی ًِ حسبثسس اًدبم ایي ًبز زا ؾسٍزی هیداًد یب دز سبیس استبًدازدّب الصاهی ضدُ ثبضدٍ ،
ٍاًٌص هٌبست ًسجت ثِ تأییدیِ ًتجی ازائِ ضدُ تَسف هدیساى اخسایی ٍ ،دز غهَزت لهصٍم ،ازًهبى زاّجهسی ،یهب ههَازدی ًهِ اضه بظ
ح.
هرًَز اش ازائِ تأییدیِ ًتجی دزخَاست ضدُ تَسف حسبثسس خَددازی ًسدُاًد.
تعاریف

.7

.8

دز استبًدازدّبی حسبثسسی ،اغكالح شیس ثب هؼٌی هط ع ضدُ ثسای آى ثٌبز زكتِ است:
تأییدیه کتبی مدیران -ااْبزات ًتجی هدیساى اخسایی خكبة ثِ حسبثسس است ًِ هَؾَػبت خبغی زا تأیید یب اش سبیس ضَاّد حسبثسسی
پطتیجبًی هیًٌد .تأییدیِ ًتجی هدیساى ضبهل غَزتْبی هبلی ،ادػبّبی هٌدزج دز آى ،یب دكبتس ٍ سَاثن پطتیجبى ًویثبضد.
ثسای اّداف ایي استبًدازد ،اغكالح ”هدیساى اخسایی“ ثبیهد هؼهبدل ”ههدیساى اخسایهی ٍ ،دز غهَزت لهصٍم ،ازًهبى زاّجهسی“ دز ًظهس گسكتهِ ضهَد.
ػالٍُ ثس ایي ،هدیساى اخسایی دز هجبل تْیِ ٍ ازائِ غَزتْبی هبلی ثِ ًحَ هكلَة قجن چبزچَة گصازضگسی هبلی هسثَـ هسئَلیت دازًد.

الزامات
مذيران اجرايی کٍ تأيیذيٍ کتبی از آوُب درخًاست میشًد

.9

حسبثسس ثبید اش هدیساى اخسایی ًِ هسئَلیتّبی هط ػی دز هجبل غَزتْبی هبلی دازًد ٍ اش هَؾهَػبت ههَزد ًظهس آگهبُ ّسهتٌد ،تأییدیهِ ًتجهی
دزخَاست ًٌد( .زى :ثٌدّبی ت 2-تب ت)6-

تأيیذيٍ کتبی مرتبط بب مسئًلیتَبی مذيران اجرايی
تُیٍ صًرتُبی مبلی

. 61

حسبثسس ثبید اش هدیساى اخسایی دزخَاست ًٌد ًِ تأییدیِای ًتجی هجٌی ثس ایلبی هسئَلیت خَد دزخػَظ تْیِ غَزتْبی ههبلی قجهن چهبزچَة
گصازضگسی هبلی هسثَـ ،ازائِ ًٌٌد ٍ دز غَزتی ًِ هَؾَػیت داضتِ ثبضد ،ازائِ غَزتْبی هبلی ثِ ًحَ هكلَة قجن ضهسایف هٌهدزج دز ههسازداد
حسبثسسی ًیص دز تأییدیِ هصثَز دزج ضَد( .2زى :ثٌدّبی ت 7-تب ت ،9-ت ٍ ،64-ت)69-

 . 6استبًدازد حسبثسسی  ” ،511ضَاّد حسبثسسی (تددیدًظس ضدُ  ،“)6995ثٌد -5ة
 . 2استبًدازد حسبثسسی  ” ،261هسازداد حسبثسسی“
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اطالعبت ارائٍ شذٌ ي کبمل بًدن معبمالت ي سبير رييذادَب

. 66

حسبثسس ثبید اش هدیساى اخسایی ث َاّد تأییدیِای ًتجی هجٌی ثس هَازد شیس ،ازائِ ًٌٌد:

1

الق ه توبم اقالػبت هسثَـ ازائِ ضدُ ٍ اهٌبى دستسسی ثِ آًْب قجن ضسایف هٌدزج دز هسازداد حسبثسسی ،ثسای حسبثسس كساّن ضدُ استٍ ،
ة ه توبم هؼبهالت ٍ سبیس زٍیدادّب ،ثجت ضدُ ٍ دز غَزتْبی هبلی هٌؼٌس گسدیدُاًد( .زى :ثٌدّبی ت 7-تب ت ،9-ت ٍ ،64-ت)69-
تشريح مسئًلیتَبی مذيران اجرايی در تأيیذيٍ کتبی مذيران

. 62

ثب تَخِ ثِ الصاهبت هوسز دز ثٌدّبی  ،66 ٍ 61هسئَلیتّبی هدیساى اخسایی ثبیهد دز تأییدیهِ ًتجهی ههدیساى ،ثهِ گًَهِای ًهِ دز ههسازداد حسبثسسهی
ذًس ضدُ است ،تطسیح ضَد.

سبير تأيیذيٍَبی کتبی

. 69

سبیس استبًدازدّب ًیص حسبثسس زا هلصم ثِ دزخَاست تأییدیِ ًتجی هدیساى ًسدُ است .چٌبًچِ حسهبثسس ثهِ ایهي ًتیدهِ ثسسهد ًهِ ػهالٍُ ثهس تأییدیهِ
هرًَز ،دزیبكت یي یب چٌد تأییدیِ ًتجی دیگس ثسای پطتیجبًی اش سبیس ضَاّد حسبثسسی هستجف ثب غَزتْبی هبلی یب یهي یهب چٌهد ادػهبی خهبظ دز
غَزتْبی هبلی ؾسٍزت دازد ،ثبید ایي تأییدیِّبی ًتجی زا دزخَاست ًٌد( .زى :ثٌدّبی ت 61-تب ت ،69-ت ٍ ،64-ت)69-

تبريخ ي ديرٌ(َبی) تحت پًشش تأيیذيٍ کتبی مذيران

. 64

تبزیخ تأییدیِ ًتجی هدیساى ثبید تب حد اهٌبى ثِ تبزیخ گصازش حسبثسس ًسجت ثِ غهَزتْبی ههبلی ًصدیهي ثبضهدٍ ،لهی ًجبیهد پهس اش آى تهبزیخ ثبضهد.
تأییدیِ ًتجی هدیساى ثبید توبم غَزتْبی هبلی ٍ دٍزُّبی اضبزُ ضدُ دز گصازش حسبثسس زا دزثسگیسد( .زى :ثٌدّبی ت 65-تب ت)68-

شكل تأيیذيٍ کتبی مذيران

. 65

تأییدیِ ًتجی هدیساى ثبید خكبة ثِ حسبثسس ثبضد .دز پیَست ً ،2وًَِای اش یي تأییدیِ ًتجی هدیساى ازائِ ضدُ است.

ترديذ وسبت بٍ قببلیت اتكبی تأيیذيٍ کتبی ارائٍ شذٌ ،ي تأيیذيٍ کتبی درخًاست شذٌای کٍ ارائٍ وشذٌ است
ترديذ وسبت بٍ قببلیت اتكبی تأيیذيٍ کتبی ارائٍ شذٌ

. 66

. 67

. 68

چٌبًچِ حسبثسس ًسجت ثِ غالحیت ،دزستٌبزی ،ازشضْبی اخالهی یب خدیت هدیساى اخسایی ،یب پبیجٌدی آًْهب ثهِ ههَازد هصثهَز یهب ثٌهبزگیسی ایهي
هَازد تَسف هدیساى اخساییً ،گساًی داضتِ ثبضد ،ثبید اثس احتوبلی ایي هجیل ًگساًیّب زا ثس هبثلیت اتٌبی تأییدیِ ههدیساى اخسایهی (اػهن اش ضهلبّی یهب
ًتجی) ٍ ثِ قَز ًلی ثس ضَاّد حسبثسسی تؼییي ًٌد( .زى :ثٌدّبی ت ٍ 26-ت)22-
دز ضسایكی ًِ تأییدیِ ًتجی هدیساى ثب سبیس ضَاّد حسبثسسی دز تٌبهؽ ثبضد ،حسبثسس ثسای حل ٍ كػهل ایهي هَؾهَع ثبیهد زٍضهْبی حسبثسسهی
هٌبسجی زا اخسا ًٌد .چٌبًچِ هَؾَع حل ٍ كػل ًطَد ،حسبثسس ثبید ازشیبثی خَد اش غالحیت ،دزستٌبزی ،ازشضْبی اخالهی یهب خهدیت ههدیساى
اخسایی ،یب پبیجٌدی آًْب ثِ هَازد هصثَز یب ثٌبزگیسی ایي ههَازد تَسهف ههدیساى اخسایهی زا ههَزد ازشیهبثی هدهدد ههساز دّهد ٍ اثهس احتوهبلی آًْهب زا
ثس هبثلیت اتٌبی تأییدیِ هدیساى اخسایی (اػن اش ضلبّی یب ًتجی) ٍ ثِ قَز ًلی ثس ضَاّد حسبثسسی تؼییي ًٌد( .زى :ثٌد ت)21-
چٌبًچِ حسبثسس ثِ ایي ًتیدِ ثسسد ًِ تأییدیِ ًتجی هدیساى ،هبثل اتٌب ًیست ،ثبید ثب دز ًظس گسكتي الصاهبت ثٌد  21ایهي اسهتبًدازد ،اههداهبت هٌبسهجی
زا ،ضبهل تؼییي اثس احتوبلی هَؾَع ثس ااْبزًظس حسبثسس دز گصازش حسبثسس قجن استبًدازد  ،2715اًدبم دّد.

تأيیذيٍ کتبی درخًاست شذٌای کٍ ارائٍ وشذٌ است

. 69

دز غَزتی ًِ هدیساى اخسایی ،دز هَزد یي یب چٌد هَؾَع دزخَاست ضدُ ،تأییدیِ ًتجی ازائِ ًٌٌٌد ،حسبثسس ثبید:
الق -دزثبزُ هَؾَع ثب هدیساى اخسایی هراًسُ ًٌد،
ة  -دزستٌبزی هدیساى اخسایی زا هددداً ازشیبثی ًٌد ٍ اثس احتوبلی آى ثس هبثلیت اتٌبی تأییدیِ هدیساى اخسایی (اػن اش ضلبّی یب ًتجی)
ٍ ثِ قَز ًلی ثس ضَاّد حسبثسسی زا ازشیبثی ًٌدٍ ،
ح  -ثب دز ًظس گسكتي الصاهبت ثٌد  21ایي استبًدازد ،اهداهبت هٌبسجی ،ضبهل تؼییي اثس احتوبلی هَؾَع ثس ااْبزًظس حسبثسس دز گهصازش
حسبثسس زا قجن استبًدازد  ،715اًدبم دّد.

 . 6استبًدازد حسبثسسی 261
 . 2استبًدازد حسبثسسی ” ،715ااْبزًظسّبی تؼدیل ضدُ دز گصازش حسبثسس هستول”

9

استاندارد حسابرسي 085
تأییدیه کتبي مدیران

(تددیدًظس ضدُ )6996
تأيیذيٍ کتبی مرتبط بب مسئًلیتَبی مذيران اجرايی

. 02

قجن استبًدازد  ،715حسبثسس ثبید دز هَازد شیسً ،سجت ثِ غَزتْبی هبلی ػدم ااْبزًظس ازائِ ًٌد:
الق -حسبثسس ثِ ایي ًتیدِ ثسسد ًِ تسدید ًبكی ًسجت ثِ دزستٌبزی هدیساى اخسایی ٍخَد دازد ،ثِ گًَِای ًِ تأییدیِ ًتجی هوسز ضدُ
دز ثٌدّبی  66 ٍ 61هبثل اتٌب ًیست ،یب
ة  -هدیساى اخسایی ،تأییدیِ ًتجی هوسز ضدُ دز ثٌدّبی  66 ٍ 61زا ازائِ ًٌٌٌد( .زى :ثٌدّبی ت ٍ 29-ت)24-
***

توضیحات کاربردی

تأيیذيٍ کتبی مذيران بٍ عىًان شًاَذ حسببرسی (زى :ثٌد )9
ت– .6تأییدیِ ًتجی هدیساى هٌجغ هْوی اش ضَاّد حسبثسسی هحسَة هیضَد .چٌبًچهِ ههدیساى اخسایهی ،تأییدیهِ ًتجهی دزخَاسهتی زا خهسح ٍ
تؼدیل ًٌٌد یب اغالً ازائِ ًٌٌٌد ،ایي هَؾَع هوٌي است حسبثسس زا ًسجت ثِ احتوبل ٍخَد یي یب چٌهد هَؾهَع ػوهدُ ّطهیبز ًٌهد.
ػالٍُ ثس ایي ،دزخَاست تأییدیِ ثِ غَزت ًتجی ،ثِ خبی ضلبّی ،دز ثسیبزی اش هَازد هوٌي است هدیساى اخسایهی زا تسؿیهت ًٌهد تهب
ثِ چٌیي هَؾَػبتی ثِ غَزت خدیتس تَخِ ًٌٌد ًِ ،ایي خَد هَخت اكصایص ًیلیت تأییدیِ هیضَد.
مذيران اجرايی کٍ تأيیذيٍ کتبی از آوُب درخًاست میشًد (زى :ثٌد )9

ت.2-
ت.9-
ت.4-

ت.5-

ت.6-

تأییدیِ ًتجی هدیساى اش اض بظ هسئَل تْیِ غَزتْبی هبلی دزخَاست هیضَد .ایي اض بظ هوٌي است ثب تَخِ ثهِ سهبختبز زاّجهسی
ٍاحد تدبزی ٍ ،هَاًیي ٍ هوسزات هسثَـ ،هتلبٍت ثبضٌد.
ثِ دلیل دخیل ثَدى هدیساى اخسایی دز تْیِ غَزتْبی ههبلی ٍ ،هسهئَلیتْبی آًْهب دز هجهبل ػولٌهسد ٍاحهد تدهبزی ،اًتظهبز ههیزٍد ههدیساى اخسایهی
دز زاثكِ ثب كسآیٌد تْیِ غَزتْبی هبلی ٍ ادػبّبی هكسح ضدُ دز آى ًِ هجٌبی تأییدیِ ًتجی هدیساى هساز هیگیسد ،اقالع ًبكی داضتِ ثبضٌد.
ثب ایي ٍخَد ،دز ثسخی هَازد ،هدیساى اخسایی هوٌي است اش سبیس اض بغهی ًهِ دز تْیهِ ٍ ازائهِ غهَزتْبی ههبلی ٍ ادػبّهبی هكهسح ضهدُ دز آى
هطبزًت دازًد ،پسس ٍ خَ ًٌٌد .ایي پسس ٍ خَ اش اض بغی اًدبم هیضَد ًِ دازای داًص ت ػػی دز زاثكِ ثب هَؾَػبت دزخَاسهت ضهدُ دز
تأییدیِ ًتجی هدیساى ّستٌد .ایي اض بظ هوٌي است ضبهل هَازد شیس ثبضٌد:
 یي هت ػع اًچَئسی ًِ هسئَل ثسآٍزدّبی حسبثدازی اًدبم ضدُ ثِ زٍش اًچَئسی است.
 هٌْدسبى ٍاحد تدبزی ًِ هوٌي است هسئَل ثسآٍزد تؼْدات شیست هحیكی ثبضٌد یب دز هَزد آى داًص ت ػػی داضتِ ثبضٌد.
ً بزًٌبى دكتس حوَهی ٍاحد تدبزی ًِ هوٌي است اقالػبت ؾسٍزی دزخػَظ ذخبیس هسثَـ ثِ دػبٍی هبًًَی زا كساّن ًٌٌد.
دز ثسخی هَازد ،هدیساى اخسایی هوٌي است دز تأییدیِ ًتجی اش ػجبزت ضسقی هجٌی ثس ایٌٌِ تأییدیِّب ثسحست ثیطتسیي اقالع ٍ اػتوبد آًْب تْیهِ
ضدُ است ،استلبدُ ًٌٌد .پریسش ایٌگًَِ ػجبزات اش خبًت حسبثسس هَؾَػی هٌكوی است ،هطسٍـ ثِ آًٌهِ ههبًغ ضهَد تأییدیهِ ًتجهی ههدیساى
تَسف اض بظ دازای هسئَلیتّبی هستجف ٍ اقالػبت هٌبست اش هَؾَػبت هكسح ضدُ دز تأییدیِ ،تْیِ ضدُ است.
حسبثسس هوٌي است ثِ هٌظَز هدبة ًسدى هدیساى اخسایی ثسای تْیِ تأییدیِ آگبّبًِ ،اش آًْب ث َاّد تب دز تأییدیِ ًتجی هدیساى اذػبى ًوبیٌد ًِ ثسای
تْیِ تأییدیِ ًتجی دزخَاست ضدُ ،پسس ٍ خَّبی زشم زا تب حدی ًِ هٌبست هَهؼیت ثَدُ است ،اًدبم دادُاًد .اًتظبز ًویزٍد ایي گًَِ پسس ٍ خَّب
دز حبلت هؼوَل ،ثِ یي كسایٌد دزٍىسبشهبًی زسوی ،كساتس اش آًچِ ًِ اش هجل دز ٍاحد تدبزی ثسهساز ثَدُ استً ،یبشهٌد ثبضد.

تأيیذيٍ کتبی مرتبط بب مسئًلیتَبی مذيران اجرايی (زى :ثٌدّبی )66 ٍ 61

ت.7-

ت.8-

ضَاّد حسبثسسی ًست ضدُ دز خسیبى ًبز حسبثسسی هجٌی ثساًدبم هسئَلیتّبی هوسز ضدُ دز ثٌدّبی  66 ٍ 61تَسف هدیساى اخسایی،
ثدٍى اخر تأییدیِ اش هدیساى اخسایی هجٌی ثس ایٌٌِ آًْب خَد هؼتودًد هسئَلیتّبی هصثَز زا اًدبم دادُاًدً ،بكی ًیست .ایي ًهبز ثهِ ایهي
دلیل اًدبم هی ضَد ًِ حسبثسس غسكبً ثسهجٌبی سبیس ضَاّد حسبثسسی ًویتَاًد دز ایي هَزد هؿبٍت ًٌد ًِ ههدیساى اخسایهی ثساسهبس
اقالع اش هسئَلیتّبیطبى ٍ اذػبى ثِ اًدبم آًْب ،غَزتْبی هبلی زا تْیِ ٍ ازائِ ٍ اقالػبت زا ثسای حسبثسس كساّن ًسدُاًد .ثسای هثهبل،
حسبثسس ًوی تَاًد ثدٍى سئَال اش هدیساى اخسایی ٍ ،دزیبكت تأییدیهِ اش آًْهب ،هجٌهی ثهس ازائهِ توهبم اقالػهبت ههَزد تَاكهن دز ههسازداد
حسبثسسیً ،تیدِگیسی ًٌد ًِ هدیساى اخسایی چٌیي اقالػبتی زا ثسای ٍی كساّن ًسدُاًد یب خیس.
تأییدیِ ًتجی هوسز ضدُ دز ثٌدّبی  ،66 ٍ 61اقالع هدیساى اخسایی اش هسئَلیتّبیطبى ٍ اذػبى ثِ اًدهبم آًْهب زا ثهِ ضهسح هلهبد ههسازداد
حسبثسسی ،ثب دزخَاست تأییدیِ هجٌی ثس اًدبم آى هسئَلیتّب ،هحون هیسبشدّ .وچٌیي حسبثسس هوٌي است اش هدیساى اخسایی ث َاّد
تب ضٌبخت خَد اش هسئَلیتّبیطبى ٍ اذػبى ثِ اًدبم آًْب زا هددداً دز تأییدیِ ًتجی هدیساى ،تأیید ًوبیٌد .دزیبكت چٌیي تأییدیِای ،اهسی
ػبدی است ٍلی دز ثسخی ضسایف ،هبًٌد ضسایف شیس ،اًدبم ایي ًبز هٌبسجت ٍیژُای دازد:
 اض بغی ًِ هسازداد حسبثسسی زا اش قسف ٍاحد تدبزی اهؿب ًسدُاًد ،دیگس دازای هسئَلیتّبی هسثَـ ًجبضٌد.
 هسازداد حسبثسسی دز سبل هجل تْیِ ضدُ ثبضد،
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ً طبًِّبیی ٍخَد داضتِ ثبضد ًِ هدیساى اخسایی ،آى هسئَلیتّب زا ثِ دزستی دزى ًٌسدُاًد ،یب

 تـییس دز ضسایف ٍخَد داضتِ ثبضد ،ثِ ًحَی ًِ دزیبكت چٌیي تأییدیِای زا ایدبة ًٌد.
چٌیي تأیید هدددی دز خػَظ اقالع هدیساى اخسایی اش هسئَلیتّبیطبى ٍ اذػبى ثِ اًدبم آًْبً ،وهیتَاًهد ضهبهل ػجهبزت ضهسقی ًظیهس
ػجبزت یبد ضدُ دز ثٌد ت ه  5ثبضد.
مالحظبت خبص ياحذَبی بخش عمًمی

ت.9-

ؾَاثف حسبثسسی غَزتْبی هبلی ٍاحدّبی ث ص ػوَهی هوٌي است گستسدُتس اش سبیس ٍاحدّبی تدبزی ثبضد .دز ًتیدِ ،كهسؼ اسبسهی
هستجف ثب هسئَلیتّبی هدیساى اخسایی ًِ ثسهجٌبی آى ،حسبثسسی غَزتْبی هبلی ٍاحهدّبی ث هص ػوهَهی اًدهبم ههیضهَد ،هوٌهي اسهت
هٌدس ثِ اخر تأییدیِّبی ًتجی ثیطتسی گسدد .ایي تأییدیِّب هوٌي است ضبهل تأیید اًدبم هؼبهالت ٍ سبیس زٍیدادّب قجن هَاًیي ،هوهسزات یهب
سبیس الصاهبت ثبضد.

سبير تأيیذيٍَبی کتبی (زى :ثٌد )69
تأيیذيٍَبی کتبی بیشتر در رابطٍ بب صًرتُبی مبلی

ت . 61-حسبثسس هوٌي است ػالٍُ ثس تأییدیِ ًتجی هوسز ضدُ دز ثٌد  ،61زشم ثداًد تأییدیِ ّبی ًتجی دیگسی زا دز زاثكِ ثهب غهَزتْبی ههبلی
دزخَاست ًٌد .ایٌگًَِ تأییدیِّبی ًتجی هوٌي است ثِ غَزت هٌول تأییدیِ ًتجی هوهسز ضهدُ دز ثٌهد  61ثبضهدٍ ،لهی ث طهی اش آى
ًیست .ایي تأییدیِّبی ًتجی هوٌي است ضبهل هَازد شیس ثبضد:
 ایٌٌِ آیب اًت بة ٍ ثٌبزگیسی زٍیِّبی حسبثدازی هٌبست است یب خیسٍ ،

 ایٌٌِ آیب هَؾَػبتی ًظیس هَازد شیس ،دز غَزت هَؾَػیت داضتي دز چهبزچَة گصازضهگسی ههبلی هسثهَـ ،قجهن آى چهبزچَة ضٌبسهبیی،
اًداشُگیسی ،ازائِ یب اكطب ضدُ است یب خیس:
 oثسًبهِّب یب هوبغدی ًِ هوٌي است ثس هجلؾ دكتسی یب قجوِ ثٌدی دازاییْب ٍ ثدّیْب تأثیسگراز ثبضٌد،
 oثدّیْبی هكؼی ٍ احتوبلی،
 oهبلٌیت یب ًٌتسل دازاییْب ،حن ًگْدازی دازاییْب تب شهبى تسَیِ ثدّیْبی هسثَـ ،حن تػسف دازاییْهبیی ًهِ ثهِ ٍثیوهِ گسكتهِ ضهدٍُ ،
دازاییْبی ثِ ٍثیوِ گرازدُ ضدٍُ ،
 oخٌجِّبیی اش هَاًیي ،هوسزات ٍ هسازدادّب ٍ هَاكوتٌبهِّب ًِ هوٌي است ثس غَزتْبی هبلی ،تأثیسگراز ثبضٌد ،ضبهل ههَازد ػهدم
زػبیت هلبد آًْب.

تأيیذيٍَبی کتبی بیشتر در رابطٍ بب اطالعبت ارائٍ شذٌ بٍ حسببرس

ت.66-

ػالٍُ ثس تأییدیِ ًتجی هوسز ضدُ دز ثٌد  ،66هوٌي است اش ًظس حسبثسس ؾسٍزت داضهتِ ثبضهد تهب اش ههدیساى اخسایهی تأییدیهِای هجٌهی ثهس ایهي
هَؾَع دزخَاست ضَد ًِ توبم ؾؼلْبی ًٌتسلْبی داخلی ًِ هدیساى اخسایی اش آًْب آگبُ ّستٌد ،ثِ اقالع حسبثسس زسیدُ است.

تأيیذيٍَبی کتبی در رابطٍ بب ادعبَبی خبص

ت .62-حسبثسس هوٌي است ٌّگبم ًست ضَاّد حسبثسسی دزثبزُ هؿبٍتْب ٍ هوبغد هدیساى اخسایی یب ازشیبثی آًْب ،یي یب چٌد ههَزد شیهس زا
هَزد تَخِ هساز دّد:
 سبثوِ هجلی ٍاحد تدبزی دز دستیبثی ثِ هوبغد اػالم ضدُ.
 دزیل ٍاحد تدبزی ثسای اًت بة یي ًحَُ ػول خبظ.
 تَاًبیی ٍاحد تدبزی ثسای پیگیسی یي ًحَُ ػول خبظ.
ٍ خَد یب كوداى ّسگًَِ اقالػبت دیگسی ًِ هوٌي است دز خسیبى ًبز حسبثسسی ًست ضَد ٍ هیتَاًد ثب هؿبٍت یب هػد ههدیساى اخسایهی
سبشگبز ًجبضد.
ت .69-ػالٍُ ثس ایي ،هوٌي است اش ًظس حسبثسس ؾسٍزت داضتِ ثبضد تب اش هدیساى اخسایی دزخَاست ضَد تأییدیِّبی ًتجی دزثهبزُ ادػبّهبی خهبظ
هٌدزج دز غَزتْبی هبلی زا ،ثِ ٍیژُ ،ثسای پطتیجبًی اش ضٌبخت ًست ضدُ تَسف حسبثسس اش سهبیس ضهَاّد حسبثسسهی هسثهَـ ثهِ هؿهبٍت یهب
هػد هدیساى اخسایی دز زاثكِ ثب یي ادػبی خبظ یب ًبهل ثَدى آى ادػب ،ازائِ ًٌٌد .ثسای هثبل ،چٌبًچِ هػهد ههدیساى اخسایهی ػهبهلی ثباّویهت
دزخػَظ تؼییي هجٌبی ازشضیبثی سسهبیِگرازیْب ثبضد ،اهٌبى ًست ضَاّد حسبثسسی ًبكی ٍ هٌبست ،ثدٍى دزیبكت تأییدیِّهبی ًتجهی دزثهبزُ
هوبغد هدیساى اخساییٍ ،خَد ًدازد .اگس چِ ایٌگًَِ تأییدیِّبی ًتجی ،كساّن ًٌٌدُ ضَاّد حسبثسسی ؾهسٍزی ّسهتٌدٍ ،لهی ثهِ خهَدی خهَد
كساّن ًٌٌدُ ضَاّد حسبثسسی ًبكی ٍ هٌبست دز هَزد ادػبی هَزد ًظس ًیستٌد.
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اطالع رسبوی مبلغ آستبوٍ بٍ مذيران اجرايی (زى :ثٌدّبی )69 ٍ ،66 ،61

ت.64-

قجن استبًدازد  ،451حسبثسس ثبید تحسیلْبی هط ع ضدُ دز خسیبى حسبثسسی زا ،ؿیهس اش ههَازدی ًهِ هط ػهبً ًهبچیص اسهت ،گهسدآٍزی
1

ًٌد  .حسبثسس هوٌي است آستبًِای زا تؼییي ًٌد ًِ تحسیلْبی ثبزتس اش آى زا ًتَاى هط ػبً ًبچیص تلوی ًسد .ثِ ّویي تستیهت ،حسهبثسس
هوٌي است دز زاستبی هوبغد دزیبكت تأییدیِّبی ًتجی ،سكح آستبًِای زا ثِ هدیساى اخسایی اثالؽ ًٌد.
تبريخ ي ديرٌ(َبی) تحت پًشش تأيیذيٍ کتبی مذيران (زى :ثٌد )64

ت.65-

ت.66-
ت.67-

ت.68-

ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ تأییدیِ ًتجی هدیساى ،خصٍ ضَاّد حسبثسسی ؾسٍزی استً ،ظس حسبثسس ًویتَاًهد هجهل اش تهبزیخ تأییدیهِ ًتجهی ههدیساى
ااْبز ضَد ٍ گصازش حسبثسس ًیص ًویتَاًد هجل اش آى تهبزیخ ،تهبزیخگهرازی ضهَد .ػهالٍُ ثهس ایهي ،اش آًدهب ًهِ حسهبثسس دز ازتجهبـ ثهب
زٍیدادّبی ٍاهغ ضدُ تب تبزیخ گصازش حسبثسس ًِ هوٌي است هستلصم تؼدیل یب اكطهب دز غهَزتْبی ههبلی ثبضهد ،هسهئَلیت دازد ،تأییدیهِ
ًتجی هدیساى تب حد اهٌبى ًصدیي ثِ تبزیخ گصازش حسبثسس ًسجت ثِ غَزتْبی هبلی ًِ ،ثؼد اش آى ،تبزیخگرازی هیضَد.
دز ثسخی ضسایف هوٌي است ًست تأییدیِ ًتجی دزثبزُ یي ادػهبی خهبظ هٌهدزج دز غهَزتْبی ههبلی ،دز خسیهبى اًدهبم حسبثسسهی
هٌبست ثبضد .دز ایي هَازد ،هوٌي است دزخَاست ثِ زٍش زسبًی تأییدیِ ًتجی ؾسٍزت یبثد.
تأییدیِ ًتجی هدیساى ّوِ دٍزُّبی ذًس ضدُ دز گصازش حسبثسس زا دزثسهیگیسد ،شیسا زشم است هدیساى اخسایهی هدهدداً تبییهد ًٌٌهد ًهِ
تأییدیِ ًتجی ًِ هجالً ثسای دٍزُّبی گرضتِ ازائِ ًسدُاًدّ ،وچٌبى هٌبست است .حسبثسس ٍ هدیساى اخسایی هوٌي است دزخػَظ ضٌل
تأییدیِ ًتجی ًِ تأییدیِّبی دٍزُّبی گرضتِ زا ثِزٍش هیًٌد ،تَاكن ًٌٌد ،ثِ ایي تستیت ًِ آیب تـییساتی دز ههَزد ایهي تأییدیهِّهبی ًتجهی
ٍخَد داضتِ است ٍ ،اگس ٍخَد داضتِ ،ضبهل چِ تـییساتی ثَدُ است.
ضسایكی هوٌي است پیص آید ًِ دز آى ،هدیساى اخسایی كؼلی دز ّوِ دٍزُّبی ذًهس ضهدُ دز گهصازش حسهبثسس ،حؿهَز ًداضهتِاًهد .چٌهیي
اض بغی هوٌي است ااْبز ًٌٌد ًِ ًویتَاًٌد ثسخی یب ّوِ تأییدیِ ّبی ًتجهی زا ازائهِ ًٌٌهد ،شیهسا آًْهب قهی دٍزُ ههَزد ًظهس دز آى خبیگهبُ
ًجَدُاًد .ثب ایي حبل ،ایي ٍاهؼیت ،هسئَلیت ایي اض بظ دز هجبل غَزتْبی هبلی ثِ ػٌَاى یي هدوَػهِ ٍاحهد زا ًهبّص ًوهیدّهد .ثٌهبثسایي،
الصام حسبثسس ثِ دزخَاست تأییدیِ ًتجی هدیساى ًِ ّوِ دٍزُّبی هسثَـ زا ضبهل ضَدّ ،وچٌبى ثِ هَت خَد ثبهی است.

اطالعرسبوی بٍ ارکبن راَبری ياحذ تجبری (زى :ثٌدّبی )69 ٍ ،66 ،61

ت.69-

0

قجن استبًدازد  ،261حسبثسس هلصم ثِ اقالعزسبًی تأییدیِ ًتجی دزخَاست ضدُ اش هدیساى اخسایی ،ثِ ازًبى زاّجسی ٍاحد تدبزی هیثبضد .

ترديذ وسبت بٍ قببلیت اتكبی تأيیذيٍ کتبی ارائٍ شذٌ ،ي تأيیذيٍ کتبی درخًاست شذٌای کٍ ارائٍ وشذٌ است
ترديذ وسبت بٍ قببلیت اتكبی تأيیذيٍ کتبی ارائٍ شذٌ (زى :ثٌدّبی )67 ٍ 66

ت.21-

ت.26-

ت.22-

دز هَازدی ًِ ثیي یهي یهب چٌهد تأییدیهِ ًتجهی ههدیساى ٍ ضهَاّد حسبثسسهی ًسهت ضهدُ اش سهبیس هٌهبثغ ،تٌهبهؽ ٍخهَد دازد ،حسهبثسس
هوٌي است هٌبست ثَدى ازشیبثی خكس زا ههَزد ثسزسهی ههساز دّهد ٍ دز غهَزت هٌبسهت ًجهَدى آى ،ازشیهبثی خكهس زا ثهبشثیٌی ٍ هبّیهت،
شهبىثٌدی اخسا ٍ هیصاى زٍضْبی حسبثسسی زشم زا ثسای ثسخَزد ثب خكسّبی ازشیبثی ضدُ تؼییي ًٌد.
ًگساًی حسبثسس ًسجت ثِ غالحیت ،دزستٌبزی ،ازشضْبی اخالهی یب خدیت هدیساى اخسایی ،یب پبیجٌدی آًْب ثِ هَازد هصثَز یب ثٌبزگیسی ایي ههَازد
تَسف هدیساى اخسایی ،هوٌي است هٌدس ثِ ایي ًتیدِگیسی تَسف حسبثسس ضَد ًِ خكس تحسیق غَزتْبی هبلی ازائِ ضدُ تَسف هدیساى اخسایهی
ثِ گًَِای است ًِ اًدبم حسبثسسی ایي غَزتْبی هبلی اهٌبًپریس ًیست .دز چٌیي هَازدی ،دز غَزتی ًِ قجن هَاًیي یب هوسزاتًٌ ،بزُگیسی اش ًبز
هٌؼی ًداضتِ ثبضد ،حسبثسس هوٌي است اش ًبز حسبثسسی ًٌبزُگیسی ًٌد ،هگس ایٌٌِ ازًبى زاّجسی ٍاحد تدبزی ،اهداهبت اغالحی هٌبسجی زا اًدبم
دٌّد .ثب ایي ٍخَد ،اهداهبت هصثَز هوٌي است ثسای ازائِ ااْبزًظس تؼدیل ًطدُ تَسف حسبثسس ًبكی ًجبضد.
قجن استبًدازد  ،291حسبثسس هلصم ثِ هستٌدسبشی هَؾَػبت ػودُ هطه ع ضهدُ دز خسیهبى حسبثسسهیً ،تیدهِگیسیْهبی اًدهبم ضهدُ
3

دز هَزد آًْب ٍ ،هؿبٍتْبی حسكِای ػودُ دز دستیبثی ثِ آى ًتیدِگیسیْب هیثبضد  .حسبثسس هوٌي است هَؾَػبت ػودُای زا دزثهبزُ
غالحیت ،دزستٌبزی ،ازشضْبی اخالهی یب خدیت هدیساى اخسایی ،یب پبیجٌدی آًْب ًسجت ثِ هَازد هصثَز یب ثٌبزگیسی ایي هَازد تَسهف
هدیساى اخسایی تط یع دّدٍ ،لی ثب ایي حبل ،ثهِ ایهي ًتیدهِ ثسسهد ًهِ تأییدیهِ ًتجهی ههدیساى هبثهل اتٌهب اسهت .دز چٌهیي ههَازدی،
هَؾَػبت ػودُ هرًَز قجن استبًدازد  ،291هستٌد هیضَد.
 . 6استبًدازد حسبثسسی ” ،451ازشیبثی تحسیلْبی ضٌبسبیی ضدُ دز حسبثسسی“ ،ثٌد 5
 . 2استبًدازد حسبثسسی ” ،261اقالعزسبًی ثِ ازًبى زاّجسی” ،ثٌد -66ح2-
 . 9استبًدازد حسبثسسی ” ،291هستٌدات حسبثسسی (تددیدًظس ضدُ  ،“)6995ثٌدّبی -8ح ٍ 61
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(تددیدًظس ضدُ )6996
تأيیذيٍ کتبی مرتبط بب مسئًلیتَبی مذيران اجرايی (زى :ثٌد )21

ت.29-

ّوبًگًَِ ًِ دز ثٌد ت 7-تطسیح ضدُ است ،حسبثسس ًویتَاًد تٌْهب ثساسهبس سهبیس ضهَاّد حسبثسسهی ،زاخهغ ثهِ ایٌٌهِ آیهب ههدیساى اخسایهی
هسئَلیتْبی هوسز ضدُ دز ثٌدّبی  66 ٍ 61زا اًدبم دادُاًد یب خیس ،هؿبٍت ًٌد .ثٌبثسایيّ ،وبًكَز ًهِ دز ثٌهد -21الهق تَؾهیح دادُ ضهد ،اگهس
حسبثسس ثِ ایي ًتیدِ ثسسد ًِ تأییدیِ ًتجی دزثبزُ ایي هَؾَػبت ،هبثل اتٌب ًیست ،یب چٌبًچِ هدیساى اخسایی ،تأییدیِ ًتجی ههَزد ًظهس زا ازائهِ
ًٌٌٌد ،حسبثسس ًویتَاًد ضَاّد حسبثسسی ًبكی ٍ هٌبست ًست ًٌد .آثبز احتوبلی ایي هَؾَع ثس غَزتْبی هبلی ،هحدٍد ثِ ػٌبغس ،حسهبثْب
یب اهالم خبغی اش غَزتْبی هبلی ً َاّد ثَد ٍ ،اش ایيزٍ ،آثبز كساگیسی دازد .قجن استبًدازد  ،715دز چٌیي ضهسایكی ،حسهبثسس هلهصم ثهِ ازائهِ
1

ػدم ااْبزًظس ًسجت ثِ غَزتْبی هبلی هیثبضد .
ت .24-تؼدیل یي تأییدیِ ًتجی تَسف هدیساى اخسایی ًسجت ثِ آًچِ ًِ حسبثسس دزخَاست ًسدُ است ،لصٍهبً ثِ هؼٌی ػدم ازائهِ تأییدیهِ ًتجهی
تَسف هدیساى اخسایی ًیست .ثب ایي حبل ،دلیل چٌیي تؼدیلی هوٌي است ثس ااْبزًظس حسبثسس اثس ثگرازد .ثسای هثبل:
 هدیساى اخسایی هوٌي است دز تأییدیِ ًتجی زاخغ ثِ ایلبی هسئَلیتّبی خَد دز تْیِ غَزتْبی هبلی چٌیي ااْبز ًٌٌد ًهِ ثهِ اػتوهبد آًْهب،
غَزتْبی هبلی ،ثِ استثٌبی یي هَزد ػدم زػبیت ثباّویت اش یي الصام خبظ چبزچَة گصازضگسی هبلی هسثَـ ،قجهن آى چهبزچَة تْیهِ
ضدُ است .چٌبًچِ حسبثسس ثِ ایي ًتیدِ ثسسد ًِ هدیساى اخسایی تأییدیِ ًتجی هبثل اتٌبیی تْیِ ًسدُاًد ،الصام هوسز ضهدُ دز ثٌهد ً 21هبزثسد
ًدازد .ثب ایي حبل ،حسبثسس هلصم است قجن استبًدازد  ،715اثس آى هَزد ػدم زػبیت زا ثس ااْبز ًظس خَد هَزد تَخِ هساز دّد.

 دز تأییدیِ ًتجی هسثَـ ثِ هسئَلیت هدیساى اخسایی دز هجبل ازائِ توبم اقالػبت هسثَـ هَزد تَاكن دز هلبد ههسازداد حسبثسسهی ثهِ حسهبثسس،
هوٌي است چٌیي هید ضدُ ثبضد ًِ ثِ اػتوبد هدیساى اخسایی ،ثِ استثٌبی اقالػبت اش ثیي زكتِ دز اثس آتصسَشی ،توبهی اقالػبت ههَزد ًظهس
ثِ حسبثسس ازائِ ضدُ است .چٌبًچِ حسبثسس ثِ ایي ًتیدِ ثسسد ًِ هدیساى اخسایی تأییدیِ ًتجی هبثل اتٌبیی تْیِ ًسدُاًهد ،الهصام هوهسز ضهدُ
دز ثٌد ً 21بزثسد ًدازد .ثب ایي حبل ،حسبثسس ثبید كساگیسی آثبز اقالػبت اش ثیي زكتِ دز اثس آتصسهَشی زا ثهس غهَزتْبی ههبلی ٍ ااْهبزًظس
خَد قجن استبًدازد  ،715هَزد تَخِ هساز دّد.

پیوست ( 1زى :ثٌد )2
فهرست استانداردهای حاوی الزامات در خصوص تأییدیه کتبي مدیران
دز ایي پیَست ،ثٌدّبیی اش سبیس استبًدازدّبی حسبثسسی ًِ تأییدیِ ّبی ًتجی خبغی زا الصاهی ًسدُاًد ،هط ع ضدُ است .ایي كْسسهت ،خهبیگصیي الصاههبت ٍ
تَؾیحبت ًبزثسدی هٌدزج دز استبًدازدّب ًیست.
استبًدازد ” ،241هسئَلیت حسبثسس دز ازتجبـ ثب تولت ،دز حسبثسسی غَزتْبی هبلی (تددیدًظس ضدُ  ،“)6994ثٌد 99
استبًدازد ” ،251ازشیبثی زػبیت هَاًیي ٍ هوسزات دز حسبثسسی غَزتْبی هبلی (تددیدًظس ضدُ  ،“)6994ثٌد 66
استبًدازد ” ،451ازشیبثی تحسیلْبی ضٌبسبیی ضدُ دز حسبثسسی“ ،ثٌد 64
استبًدازد ” ،516هالحظبت خبظ دز حسبثسسی ثسخی اش اهالم (تددیدًظس ضدُ  ،“)6995ثٌد 62
استبًدازد ” ،541حسبثسسی ثسآٍزدّبی حسبثدازی ،ضبهل ثسآٍزدّبی حسبثدازی ازشش هٌػلبًِ ٍ هَازد اكطبی هستجف (تددیدًظس ضدُ  ،“)6992ثٌد 22
استبًدازد ” ،551اض بظ ٍاثستِ (تددیدًظس ضدُ  ،“)6989ثٌد 25
استبًدازد ” ،561زٍیدادّبی پس اش تبزیخ غَزتْبی هبلی (تددیدًظس ضدُ  ،“)6996ثٌد 9
استبًدازد ” ،571تداٍم كؼبلیت (تددیدًظس ضدُ  ،“)6989ثٌد 25

 . 6استبًدازد حسبثسسی  ،715ثٌد 9
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پیوست ( 2زى :ثٌد )65
ومًوٍ تأيیذيٍ کتبی مذيران

ًوًَِای اش تأییدیِ ًتجی الصاهی قجن ایي استبًدازد ٍ سبیس استبًدازدّبی حسبثسسی دز اداهِ ازائِ ضهدُ اسهت .دز ایهي ًوًَهِ كهسؼ ثهس ایهي اسهت ًهِ چهبزچَة
1

گصازضهگسی ههبلی ثٌههبز گسكتهِ ضهدُ ،اسههتبًدازدّبی حسهبثدازی اسههت الهصام هوهسز ضههدُ دز اسهتبًدازد  571ثههسای دزیبكهت تأییدیهِ ًتجههی ،هػهدام ًههدازد ٍ
هدیساى اخسایی ّیچ استثٌبیی زا دز پبسخ ثِ تأییدیِ ًتجی دزخَاست ضدُ ،هكسح ًٌسدُاًد .چٌبًچِ هَازد استثٌبیی ٍخهَد داضهتِ ثبضهد ،زشم اسهت تأییدیهِ ًتجهی
ثسای اًؼٌبس آى هَازد تؼدیل ضَد.
سربرگ ياحذ تجبری

تبزیخ ……… :
ثًِ(………:بم حسبثسس)………
ایي تأییدیِ دز ازتجبـ ثب حسبثسسی غَزتْبی هبلی ضسًت … ثسای سبل هبلی هٌتْی ثِ  29اسلٌد  ،69×6ثب ّدف ااْبزًظس ًسجت ثِ ایي ًِ غهَزتْبی ههبلی هصثهَز اش توهبم
خٌجِّبی ثباّویت ،قجن استبًدازدّبی حسبثدازی ،ثِ ًحَ هكلَة تْیِ ضدُ است یب خیس ،تْیِ ضدُ است.
ایٌدبًجبى ثسحست اقالع ٍ اػتوبد خَد ٍ ثسزسیْبیی ًِ ثِ هٌظَز ازائِ آگبّبًِ ایي تأییدیِ ،اًدبم آى زا ؾسٍزی تط یع دادُاین ،هَازد شیس زا تأیید هیًٌین:
صًرتُبی مبلی

 هسئَلیت ّبی خَد زا ثسای تْیِ غَزتْبی هبلی ،قجن هلبد هسازداد حسبثسسهی ههَز ………… ،اًدهبم دادُایهن ،خػَغهبً ایٌٌهِ غهَزتْبی ههبلی قجهن
استبًدازدّبی حسبثدازی ثِ ًحَ هكلَة تْیِ ضدُ است .


 زٍاثف ٍ هؼبهالت ثب اض بظ ٍاثستِ قجن الصاهبت استبًدازدّبی حسبثدازی ثِ ًحَ هٌبست هط ع ٍ دز غَزتْبی هبلی اكطب ضدُ است( .استبًدازد  )551
 توبم زٍیدادّبی پس اش تبزیخ غَزتْبی هبلی ًِ قجن استبًدازدّبی حسبثدازی تؼدیل یب اكطب دز غَزتْبی هبلی زا ایدبة هیًٌٌد ،اػوبل ضدُاًد( .استبًدازد  )561
 آثبز تحسیلْبی اغالح ًطدُ ،ثِ تٌْبیی ٍ دز هدوَع ،ثس غَزتْبی هبلی ثِ ػٌَاى یي هدوَػِ ٍاحد ،ثیاّویت است .كْسست تحسیلْبی اغالح ًطهدُ ثهِ
هلسٍؾبت ػودُ هَزد استلبدُ دز ثسآٍزدّبی حسبثدازی ،ضبهل هَازدی ًِ ثِ ازشش هٌػلبًِ اًداشُگیسی ضدُاًد ،هؼوَل ّستٌد( .استبًدازد  )541



پیَست ایي تأییدیِ ازائِ ضدُ است( .استبًدازد  )451

[ّس هَؾَع دیگسی ًِ حسبثسس آًْب زا ؾسٍزی تط یع هیدّد (ثٌد ت 61-ایي استبًدازد زا هالحظِ ًوبیید) ].

اطالعبت ارائٍ شذٌ



هَازد شیس ثسای آى هؤسسِ هْیب ضدُ است :
 oدستسسی ثِ توبم اقالػبتی ًِ ثٌبثس آگبّی ایٌدبًجبى دز تْیِ غَزتْبی هبلی هسثَـ هحسَة هیضَدً ،ظیس سَاثن ،هستٌدات ٍ سبیس هَؾَػبت ،
 oاقالػبت ثیطتسی ًِ ثسای هوبغد حسبثسسی ،دزخَاست ًسدُاید ٍ ،
 oدستسسی ًبهحدٍد ثِ آى دستِ اش ًبزًٌبى ٍاحد تدبزی ًِ ثِ ًظس ضوب ثبید اش آًْب ،ضَاّد حسبثسسی ًست ضَد .

 ثجت توبم هؼبهالت دز سَاثن حسبثدازی ٍ اًؼٌبس آىّب دز غَزتْبی هبلی 


 اكطبی توبم اقالػبت هسثَـ ثِ هَازد تولت یب هطٌَى ثِ تولت ًِ اش آًْب هكلغ ضدُاین ٍ ثس ٍاحد تدبزی تأثیسگراز است ٍ ،اض بظ شیس دزگیس آى ثَدُاًد :
اكطبی ًتبیح ازشیبثی ایٌدبًجبى اش خكس تحسیق ثباّویت ًبضی اش تولت دز غَزتْبی هبلی( .استبًدازد  )241

 oهدیساى اخسایی ،
ً oبزًٌبى دازای ًوص ًلیدی دز ًٌتسلْبی داخلی ،یب 
 oسبیس اض بظ ،دز هَازدی ًِ تولت هیتَاًد اثس ثباّویتی ثس غَزتْبی هبلی داضتِ ثبضد( .استبًدازد  )241

 اكطبی توبم اقالػبت هستجف ثب هػبدین تولت ،یب هَازد هطٌَى ثِ تولت ًِ ،غَزتْبی هبلی ٍاحد تدبزی زا تحت تأثیس هساز هیدٌّهد ٍ تَسهف ًبزًٌهبى
كؼلیً ،بزًٌبى هجلی ،تحلیلگساى ،هساخغ ًظبزتی یب سبیس اض بظ اقالع زسبًی ضدُ است( .استبًدازد  )241



اكطبی توبم هَازد هط ع ضدُ ػدم زػبیت یب هَازد هطٌَى ثِ ػدم زػبیت هَاًیي ٍ هوسزات ًِ آثبز آًْب ثبید دز تْیِ غَزتْبی هبلی هَزد تَخهِ ههساز
گیسد( .استبًدازد  )251


ّ[ س هَؾَع دیگسی ًِ حسبثسس آًْب زا ؾسٍزی تط یع هیدّد (ثٌد ت 66-ایي استبًدازد زا هالحظِ ًوبیید) ].

اكطبی َّیت اض بظ ٍاثستِ ٍ توبم زٍاثف ٍ هؼبهالت ثب اض بظ ٍاثستِ ًِ اش آى اقالع داضتِاین( .استبًدازد  )551

[اسبهی ٍ اهؿبی هدیساى اخسایی یب ازًبى زاّجسی ٍاحد تدبزی]

 . 6استبًدازد حسبثسسی ” ،075تداوم فعالیت (تجدیدنظر شده “)3131
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