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کلیات
دامىٍ کبزثسد

.0
.2
.9

استبًساضزّبي  011تب  ،711زض حسبثطسي غَضتْبي هبلي وبضثطز زاضز .زض ایي استبًساضز ،هالحظبت ذبظ زض ثىبضگيطي آى اسـتبًساضزّب زض
حسبثطسي غَضتْبي هبلي تْيِ ضسُ ثطاسبس یه چبضچَة ثب همبغس ذبظ هكطح هيضَز.
ایي استبًساضز ثطاي حسبثطسي هجوَػِ وبهلي اظ غَضتْبي هبلي تْيِ ضسُ ثطاسبس یه چبضچَة ثب همبغـس ذـبظ تـسٍیي ضـسُ اسـت .زض
استبًساضز  ،0815هالحظبت ذبظ زض حسبثطسي یه غَضت هبلي یب ػٌػط ،حسبة یب للن ذبغي اظ یه غَضت هبلي هكطح هيضَز.
ایي استبًساضز ،العاهبت سبیط استبًساضزّب ضا ًفي ًويوٌس ٍ ثِ ّوِ هالحظبت ذبظ هطتجف ثب ضطایف وبض حسبثطسي ایيگًَِ غَضتْبي هبليً ،ويدطزاظز.

تبزیخ اجسا

.4

ایي استبًساضز ثطاي حسبثطسي غَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ اٍل فطٍضزیي  ٍ 0990دس اظ آى ضطٍع هيضَز ،الظماالجطاست.

هدف

.5

ّسف حسبثطس ٌّگبم ثىبضگيطي استبًساضزّبي حسبثطسي زض حسبثطسي غَضتْبي هبلي تْيِ ضسُ ثطاسبس یه چبضچَة ثب همبغس ذبظ،
زض ًظط گطفتي هٌبست هالحظبت ذبظ زض ضاثكِ ثب هَاضز ظیط است:
الف ـ دصیطش وبض؛
ة ـ ثطًبهِضیعي ٍ اجطاي حسبثطسي؛ ٍ
ح ـ گعاضضگطي ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي.

تعاريف

.6

.7

زض استبًساضزّبي حسبثطسي ،اغكالحبت ظیط ثب هؼبًي هطرع ضسُ ثطاي آًْب ثىبضضفتِ است:
الف ـ چارچوب با مقاصد خاص .یه چبضچَة گعاضضگطي هبلي وِ ثطاي ضفغ ًيبظّبي اقالػبتي استفبزُوٌٌـسگبى ذـبظقطاحـي ضـسُ
است( 2.ضن :ثٌسّبي تـ 0تب تـ)9
ة ـ صورتهاي مالي با مقاصد خاص .غَضتْبي هبلي تْيِ ضسُ ثطاسبس یه چبضچَة ثب همبغس ذبظ( .ضن :ثٌس تـ)9
هٌظَض اظ ”غَضتْبي هـبلي“ زض ایـي اسـتبًساضز ،هجوَػـِ وـبهلي اظ غـَضتْبي هـبلي ثـب همبغـس ذـبظ ،ضـبهت یبززاضـتْبي هطثـَـ اسـت.
یبززاضتْبي هطثَـ هؼوَالً ضبهت ذالغِ اّن ضٍیِّبي حسبثساضي ٍ سبیط اقالػبت تَؾيحي اسـت .العاهـبت چـبضچَة گعاضضـگطي هـبلي
هطثَـ ،ضىت ،هحتَا ٍ اجعاي هجوَػِ وبهت غَضتْبي هبلي ضا هطرع هيوٌس.

السامات
مالحظبت پریسش کبز
قبثل قجًل ثًدن چبزچًة گصازشگسی مبلي

.8

حسبثطس ثبیس هطرع وٌس آیب چبضچَة گعاضضگطي هبلي ثىبضضفتِ زض تْيِ غَضتْبي هبلي لبثت لجَل است یب ذيط .حسبثطس زض حسبثطسي
غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ثبیس ًسجت ثِ هَاضز ظیط ضٌبذت وست وٌس( :ضن :ثٌسّبي تـ 4تب تـ) 6
الف ـ ّسف اظ تْيِ غَضتْبي هبلي؛
ة ـ استفبزُوٌٌسگبى هَضز ًظط؛ ٍ
ح ـ الساهبت غَضت گطفتِ تَسف هسیطیت ٍاحس تجبضي ثِ هٌظَض تؼييي لبثت لجَل ثَزى چبضچَة گعاضضگطي هبلي ثىبضضفتِ زض ضطایف هَجَز.

مالحظبت ثسوبمٍزیصی ي اجسای حسبثسسي

.9
. 01

9

ثطاسبس العاهبت استبًساضز  ،211حسبثطس ثبیس وليِ استبًساضزّبي حسبثطسي هطثَـ ثِ ّط وبض حسبثطسي ضا ضػبیت وٌس .حسبثطس ثبیـس زض
ثطًبهِضیعي ٍ اجطاي حسبثطسي غَضت ْبي هبلي ثب همبغس ذبظ هطرع وٌس وِ آیب ثىبضگيطي استبًساضزّبي حسبثطسي ثبتَجـِ ثـِ ضـطایف
وبض ،هستلعم هالحظبت ذبظ است یب ذيط( .ضن :ثٌسّبي تـ 7تب تـ)9
ثطاسبس العاهبت استبًساضز  ، 905حسبثطس ثبیس زضثبضُ اًتربة ٍ ثىبضگيطي ضٍیِ ّبي حسبثساضي تَسف ٍاحـس تجـبضي ،ضـٌبذت وسـت
وٌس 4.حسبثطس ثبیس زض هَضز غَضتْبي هبلي تْيِ ضسُ ثطاسبس هفبز یه لطاضزازً ،سجت ثِ ّطگًَِ تفبسـيط ػوـسُ اظ هفـبز لـطاضزاز وـِ

 .0استبًساضز حسبثطسي ” ،815هالحظبت ذبظ زض حسبثطسي یه غَضت هبلي یب اجعاي یه غَضت هبلي“
 .2استبًساضز حسبثطسي  ” ،211اّساف ولي حسبثطس هستمت ٍ اًجبم حسبثطسي قجك استبًساضزّبي حسبثطسي (تجسیس ًظط ضسُ  ،“)0990ثٌس 09ـ ج
 .9استبًساضز حسبثطسي  ،211ثٌس 08
 .4استبًساضز حسبثطسي ” ،905تطريع ٍ اضظیبثي ذكطّبي تحطیف ثباّويت اظ قطیك ضٌبذت ٍاحس تجبضي ٍ هحيف آى (تجسیسًظط ضسُ  ،“)0999ثٌس 00ـخ
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تَسف هسیطیت زض تْيِ آى غَضتْبي هبلي ثىبضگطفتِ ضسُ است ،ضٌبذت وست وٌس .یه تفسيط ،ظهبًي ػوسُ تلمي هي ضَز وِ دصیطش
یه تفسيط هٌكمي زیگ ط ثِ جبي آى ،هٌجط ثِ تفبٍت ثباّويت زض اقالػبت اضائِ ضسُ زض غَضتْبي هبلي گطزز.
مالحظبت گصازشگسی

. 00

0

حسبثطس ثبیس زض گعاضضگطي ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ،العاهـبت اسـتبًساضز  711ضا ضػبیـت وٌـسً .وًَـِّـبیي اظ گـعاضش
حسبثطس ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ،زض ديَست ایي استبًساضز اضائِ ضسُ است.

تًصیف چبزچًة گصازشگسی مبلي

. 02

. 09

ثط اسبس العاهبت استبًساضز  ، 711حسبثطس ثبیس هٌبست ثَزى ًحَُ اضبضُ یب تَغـيف چـبضچَة گعاضضـگطي هـبلي هجٌـبي تْيـِ غـَضتْبي هـبلي ضا
ثطضسي وٌس 2.زض هَاضزي وِ غَضتْبي هبلي ثطاسبس هفبز یه لطاضزاز تْيِ هيضَز ،حسبثطس ثبیس اضظیبثي وٌـس وـِ آیـب غـَضتْبي هـبلي ّطگًَـِ
تفسيط ػوسُ اظ هفبز لطاضزاز هجٌبي تْيِ غَضتْبي هبلي ضا ثِ ًحَ هٌبست تَغيف هيوٌس یب ذيط.
استبًساضز  711ثِ ضىت ٍ هحتَاي گعاضش حسبثطس هيدطزاظز .زض هَضز گعاضش حسبثطس ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ:
الف ـ گعاضش حسبثطس ّوچٌيي ثبیس ّسف تْيِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ٍ ،زض غَضت لعٍم ،استفبزُوٌٌسگبى هَضز ًظط ضا تَغـيف
وٌس ،یب ثِ یبززاضتْبي تَؾيحي غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ وِ حبٍي آى اقالػبت است ،اضبضُ وٌس؛ ٍ
ة ـ زض غَضتي وِ هسیطیت ٍاحس تجبضي زض تْيِ ایي لجيت غَضتْبي هبلي ،حك اًتربة چبضچَة گعاضضگطي هبلي ضا زاضتِ ثبضس ،ثبیس
زض تَغيف هسئَليت هسیطیت زض لجبل غَضتْبي هبلي ثِ هسئَليت آى زض اضتجبـ ثب لبثت لجـَل ثـَزى چـبضچَة گعاضضـگطي هـبلي
هَضز استفبزُ زض آى ضطایفً ،يع اضبضُ ضَز.

اطالعزسبوي ثٍ استفبدٌکىىدگبن دزخصًص تُیٍ صًزتُبی مبلي ثساسبس یک چبزچًة ثب مقبصد خبص

. 04

گعاضش حسبثطس ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ثبیس ضبهت یه ثٌس ”تأويس ثط هكلت ذـبظ“ ثـطاي آگـبّي اسـتفبزُوٌٌـسگبى اظ
گعاضش حسبثطس ثبضس هجٌي ثط ایٌىِ غَضتْبي هبلي ثطاسبس یه چبضچَة ثب همبغس ذبظ تْيِ ضسُ ٍ زض ًتيجِ هوىي است ثطاي همبغس
زیگط هٌبست ًجبضس .حسبثطس ثبیس ایي ثٌس ضا تحت یه ػٌَاى هٌبست زض گعاضش حسبثطس زضج وٌس( .ضن :ثٌسّبي تـ ٍ 01تـ )00

***
توضیحات کاربردی
تؼسیف چبزچًة ثب مقبصد خبص (ضن :ثٌس )6

تـً .0وًَِّبیي اظ چبضچَثْبي ثب همبغس ذبظ ػجبضت است اظ:
 ؾَاثف هَضز استفبزُ ٍاحس تجبضي ثطاي تْيِ اقالػبت هبلي ثطاي همبغس هبليبتي؛
 ؾَاثف گعاضضگطي هبلي همطض تَسف هطاجغ شیػالح لبًًَي؛ یب
 ؾَاثف گعاضضگطي هبلي یه لطاضزاز ،اظ لجيت لطاضزاز تسْيالت هبلي یب ووه ثالػَؼ.
تـ .2زض ثطذي هَاضز هوىي است یه چبضچَة ثب همبغس ذبظ هجتٌـي ثـط اسـتبًساضزّبي حسـبثساضي ثبضـس اهـب توـبم العاهـبت اسـتبًساضزّبي
حسبثساضي زض چبضچَة ثب همبغس ذبظ ضػبیت ًطسُ ثبضس .زض چٌيي هَاضزي ًجبیس زض غَضتْبي هبلي تْيـِ ضـسُ ثطاسـبس چـبضچَة ثـب
همبغس ذبظ ،ثِ ضػبیت استبًساضزّبي حسبثساضي اضبضُ ضَز.
تـ .9غَضتْ بي هبلي تْيِ ضسُ ثطاسبس یه چبضچَة ثب همبغس ذبظ هوىي است تٌْب غَضتْبي هبلي ثبضس وِ یه ٍاحس تجبضي تْيِ وطزُ
است .زض چٌيي ضطایكي ،هوىي است ایي غَضتْبي هبلي ،تَسف استفبزُوٌٌسگبًي هَضز استفبزُ لطاض گيطز وِ آى چبضچَة گعاضضگطي
هبلي ثطاي آًْب قطاحي ًطسُ است .ػليط غن تَظیغ گستطزُ غَضتْبي هبلي زض ایـي ضـطایف ،ایـي غـَضتْبي هـبلي اظ هٌظـط اسـتبًساضزّبي
حسبثطسي ّوچٌبى ثِ ػٌَاى غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ تلمي هي ضَز .ثطاي جلَگيطي اظ ثطزاضت ًبزضست اظ اّساف تْيِ غَضتْبي
هبلي العاهبت ثٌسّبي  04 ٍ 09وبضثطز زاضز.
مالحظبت پریسش کبز
قبثل قجًل ثًدن چبزچًة گصازشگسی مبلي (ضن :ثٌس )8

تـ.4

زض هَضز غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظً ،يبظّبي اقالػبتي استفبزُوٌٌسگبى هَضز ًظط ،ػبهت وليسي زض تؼييي لبثت لجَل ثَزى چبضچَة
گعاضضگطي هبلي ثىبض ضفتِ زض تْيِ غَضتْبي هبلي است.

 .0استبًساضز حسبثطسي ” ،711گعاضضگطي ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي (تجسیس ًظط ضسُ “)0989
 .2استبًساضز حسبثطسي  ،711ثٌس 09
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تـ.5

تـ.6

یه چبضچَة گعاضضگطي هبلي هطث َـ هوىي است ضبهت ؾَاثف گعاضضگطي هبلي تسٍیي ضسُ تَسف یه هطجغ ضسوي تسٍیي وٌٌـسُ
ؾَاثف تْيِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ثبضس .زض ایي هَضز ،اگط هطجغ یبز ضسُ ،یه فطآیٌس سبظهبى یبفتـِ ٍ ضـفبف ،ضـبهت ثحـ ٍ
ثطضسي ًظطات شیٌفؼبى هطثَـ ،ضا زًجبل وٌس ،آى ؾَاثف ثطاي همبغس هَضز ًظط ،لبثت دصیطش ذَاّس ثـَز .زض ثطذـي لـَاًيي یـب همـطضات
هوىي است چبضچَة گعاضضگطي هبلي ذبغي ثطاي تْيِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ تؼييي ضَز .ثطاي هثبل ،لبًَىگصاض هوىي است
زض ضاستبي ضػبیت العاهبت هَضزًظط ،ؾَاثكي ضا ثطاي گعاضضگطي هبلي تؼييي وٌس .زض ًجَز ًطبًِّبیي ثط ذالف آى ،چٌيي فطؼ هيضَز
وِ ایي لجيت چبضچَثْبي گعاضضگطي هبلي ثطاي تْيِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ٍاحسّبي تجبضي هطثَـ ،لبثت دصیطش است.
زض هَاضزي وِ ثىبضگيطي استبًساضزّبي گعاضضگطي هبلي اضبضُ ضـسُ زض ثٌـس تـ 5هسـتلعم ضػبیـت العاهـبت لـبًًَي یـب همطضاتـي ذبغـي ثبضـس،
حسبثطس ثبیس اًكجبق ایي العاهبت ثب استبًساضزّبي گعاضضگطي هبلي ضا ثطضسي وٌس ٍ زض غَضت ٍجَز تٌبلؽ ،حسبثطس ثبیـس ثـب هـسیطیت ٍاحـس
تجبضي زضذػَظ هبّيت العاهبت اؾبفي هصاوطُ وٌس ٍ زض هَاضز ظیط ثب هسیطیت ثِ تَافك ثطسس:
الف ـ آیب العاهبت اؾبفي ضا هيتَاى اظ قطیك افطب ،ضػبیت وطز یب ذيط ،یب
ة ـ آیب ثب تَجِ ثِ العاهبت اؾبفي هعثَض هيتَاى تَغيف چبضچَة گعاضضگطي هبلي هطثَـ زض غَضتْبي هبلي ضا تغييط زاز یب ذيط.
اگط ّيچ یه اظ الساهبت شوط ضسُ ضا ًتَاى اًجبم زاز ،حسبثطس ثبیس تؼييي وٌس وِ آیب تؼسیت اظْبضًظط قجك استبًساضز  0715ؾطٍضي است یب ذيط.

مالحظبت ثسوبمٍزیصی ي اجسای حسبثسسي (ضن :ثٌس )9

تـ.7

تـ.8

تـ.9

ثط اسبس استبًساضز  ، 211حسبثطس ثبیس (الف) العاهبت اذاللي هطثَـ ،ضبهت العاهبت هطثـَـ ثـِ اسـتمالل زض وـبض حسبثطسـي غـَضتْبي
هبلي( ٍ ،ة) ّوِ استبًساضزّبي حسبثطسي هطتجف ثب وبض حسبثطسي ضا ضػبیت وٌس .ثطاسبس اسـتبًساضز ّ 211وچٌـيي حسـبثطس ثبیـس توـبم
العاهبت استبًساضزّب ضا ضػبیت وٌس ،هگط ایٌىـِ یـه اسـتبًساضز یـب ثطذـي اظ العاهـبت آى زض ضـطایف هَجـَز ،هطثـَـ ًجبضـس .زض ضـطایف
استثٌبیي ،حسبثطس هوىي است ثِ ایي ًتيجِ ثطسس وِ ثطاي زستيبثي ثِ ّسف یه یب چٌس العام یه استبًساضز ،اجطاي ضٍضْبي حسبثطسـي
2
جبیگعیي ثِ جبي اًجبم آى العام (العاهبت) ؾطٍضي است.
ثىبضگيطي ثطذي اظ العاهبت استبًساضزّبي حسبثطسي زض حسبثطسي غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ هوىي است هستلعم تَجِ ذبظ حسـبثطس ثبضـس.
9
ثطاي هثبل ،ثطاسبس استبًساضز  ، 921لؿبٍت زضثبضُ هَؾَػبتي وِ ثطاي استفبزُوٌٌسگبى غَضتْبي هبلي ثباّويـت اسـت ،ثـب زض ًظـط گـطفتي ًيبظّـبي
اقالػبت هبلي هطتطن استفبزُوٌٌسگبى ثِ ػٌَاى یه گطٍُ ،ضىت هـيگيـطز  .ثـب ایـي حـبل ،زض حسبثطسـي غـَضتْبي هـبلي ثـب همبغـس ذـبظ ،ایـي
لؿبٍتْب ثب تَجِ ذبظ ثِ ًيبظّبي اقالػبت هبلي استفبزُوٌٌسگبى هَضز ًظط ،اًجبم هيضَز.
اضتجبـ ثب اضوبى ضاّجطي ٍاحس تجبضي قجك استبًساضزّبي حسبثطسي ثِ ضاثكِ ثيي آى اضوبى ٍ غَضتْبي هبلي هَضز ضسيسگي ٍ ذػَغبً ثِ
هسئَليت اضوبى ضاّجطي زض ظهيٌِ ًظبضت ثط تْيِ غَضتْبي هبلي ثستگي زاضز .زض هَضز غَضتْبي هـبلي ثـب همبغـس ذـبظ ،هوىـي اسـت
اضوبى ضاّجطي ٍاحس تجبضي چٌيي هسئَليتي ضا ًساضتِ ثبضٌس؛ ثطاي ًوًَِ ،ظهبًي وِ اقالػبت هبلي غطفبً ثطاي استفبزُ هسیطاى اجطایي تْيِ
هيضَز .زض ایي هَاضز ،هوىي است قجك العاهبت استبًساضز  4261اضتجبـ ثب اضوبى ضاّجطي ٍاحس تجبضي هػساق ًساضـتِ ثبضـس ثـِ اسـتثٌبي
ظهبًي وِ حسبثطس ،حسبثطسي غَضتْبي هبلي ثب همبغس ػوَهي ٍاحس تجبضي ضا ًيع ثِ ػْسُ زاضتِ ثبضس یب ثطاي هثـبل ثـب اضوـبى ضاّجـطي
ٍاحس تجبضي تَافك وطزُ ثبضس وِ آًْب ضا اظ هَؾَػبت هطثَـ ضٌبسبیي ضسُ زض حسبثطسي غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ هكلغ سبظز.

مالحظبت گصازشگسی
اطالعزسبوي ثٍ استفبدٌکىىدگبن دزخصًص تُیٍ صًزتُبی مبلي ثساسبس یک چبزچًة ثب مقبصد خبص (ضن :ثٌس )04
تـ .01غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ هوىي است ثطاي همبغسي غيط اظ همبغس هَضز ًظط ،هَضز استفبزُ لطاض گيـطز .ثـطاي هثـبل ،هطاجـغ لـبًًَي هوىـي

است ٍاحسّبي تجبضي ذبغي ضا ثِ اضائِ غَضتْبي هبلي ثب همبغس ذبظ ثِ جبي اضائِ غَضتْبي هبلي ثب همبغـس ػوـَهي ،هلـعم وٌٌـس .زض چٌـيي
هَاضزي ،حسبثطس ثبیس ثطاي جلَگيطي اظ گوطاّي استفبزُ وٌٌـسگبى گـعاضش حسـبثطس ،ثـِ آًْـب اقـالع زّـس وـِ غـَضتْبي هـبلي قجـك یـه
چبضچَة ثب همبغس ذبظ تْيِ ضسُ است ٍ اظ ایي ضٍ هوىي است ثطاي همبغس زیگط ،هٌبست ًجبضس.

محديدیت دز تًشیغ یب استفبدٌ اش گصازش حسبثسس (ضن :ثٌس )04

تـ.00

حسبثطس ػالٍُ ثط اقالعضسبًي ثِ استفبزُوٌٌسگبى قجك ثٌس  ، 04هوىي است هٌبست ثساًس ثِ ایي ًىتِ ًيع اضبضُ وٌس وِ گعاضش حسبثطس
غطفبً ثطاي استفبزُ وٌٌسگبى ذبظ تْيِ ضسُ است .ثبتَجِ ثِ لَاًيي ٍ همطضات ،ایي اهط هوىـي اسـت اظ قطیـك هحـسٍز وـطزى تَظیـغ یـب
استفبزُ اظ گعاضش حسبثطس غَضت گيطز .زض ایي ضطایف ،ثٌس ”تأويس ثط هكلت ذبظ“ اضبضُ ضسُ زض ثٌس  04ضا هيتَاى ثِ هٌظـَض ضـوَل
سبیط هَؾَػبت ،هفػتتط ثيبى وطز ٍ ،زض ًتيجِ ػٌَاى آى ضا اغالح ًوَز.

 .0استبًساضز حسبثطسي  ” ،715اظْبضًظطّبي تؼسیت ضسُ زض گعاضش حسبثطس هستمت“
 2استبًساضز حسبثطسي  ،211ثٌسّبي 29 ٍ 22 ،08 ،04
 .9استبًساضز حسبثطسي ” ،921اّويت زض ثطًبهِضیعي ٍ اجطاي ػوليبت حسبثطسي (تجسیسًظط ضسُ  ،“)0992ثٌس 2
 .4استبًساضز حسبثطسي ” ،261اقالعضسبًي ثِ اضوبى ضاّجطي“
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(تجسیس ًظط ضسُ )0991
پیوست
نمونههايی از گسارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی با مقاصد خاص

هثبل  :0گعاضش حسبثطس ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي تْيِ ضسُ قجك ؾَاثف گعاضضگطي یه لطاضزاز.
هثبل  :2گعاضش حسبثطس ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي قطحْبي توله زاضایيْبي سطهبیِاي.
مثبل  :1گصازش حسبثسس وسجت ثٍ صًزتُبی مبلي تُیٍ شدٌ طجق ضًاثط گصازشگسی یک قسازداد.

هفطٍؾبت:
 غَضتْبي هبلي تَسف ّيئت هسیطُ ٍاحس تجبضي قجك ؾَاثف گعاضضگطي هبلي یه لطاضزاز (یؼٌي یـه چـبضچَة ثـب همبغـس ذـبظ)
تْيِ ضسُ است.
 تَظیغ ٍ استفبزُ اظ گعاضش حسبثطس ،هحسٍز ضسُ است.
گصازش حسبثسس مستقل

[هربقت گعاضش]
غَضتْبي هبلي ضطوت ًوًَِ ضبهت تطاظًبهِ ثِ تبضید  29اسفٌس هبُ  ٍ 09×0غَضتْبي سَز ٍ ظیبى ،سَز ٍ ظیبى جبهغ ٍ جطیبى ٍجَُ ًمس ثطاي سبل
هبلي هٌتْي ثِ تبضید هعثَض ٍ ،یبززاضتْبي تَؾيحي  0تب  ،...تَسف ایي هؤسسِ حسبثطسي ضسُ است .غَضتْبي هبلي قجك ؾَاثف گعاضضگطي هبلي
هٌسضج زض ثرص  ...لطاضزاز هَضخ  0اضزیجْطت هبُ ×× 09فيوبثيي ضطوت ًوًَِ ثب ثبًه  ،...تْيِ ضسُ است.
مسئًلیت َیئت مدیسٌ دز قجبل صًزتُبی مبلي

هسئَليت تْيِ غَضتْبي هبلي یبز ضسُ قجك ؾَاثف گعاضضگطي هبلي ثرص  ...لطاضزاز هصوَض ،ثب ّيئت هسیطُ ضطوت است؛ ایي هسئَليت ضبهت
قطاحي ،اػوبل ٍ حفظ وٌتطلْبي زاذلي هطثَـ ثِ تْيِ غَضتْبي هبلي است ثِگًَِاي وِ ایي غَضتْب ػبضي اظ تحطیف ثباّويت ًبضي اظ تملت یب
اضتجبُ ثبضس.
مسئًلیت حسبثسس

هسئَليت ایي هؤسسِ ،اظْبضًظط ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي یبز ضسُ ثطاسبس حسبثطسي اًجبم ضسُ قجك استبًساضزّبي حسبثطسي است .استبًساضزّبي
هعثَض ایجبة هيوٌس ایي هؤسسِ العاهبت آیيي ضفتبض حطفِاي ضا ضػبیت ٍ حسبثطسي ضا ثِگًَِاي ثطًبهِضیعي ٍ اجطا وٌس وِ اظ ًجَز تحطیف
ثباّويت زض غَضتْبي هبلي ،اقويٌبى هؼمَل وست ضَز.
حسبثطسي ضبهت اجطاي ضٍضْبیي ثطاي وست ضَاّس حسبثطسي زضثبضُ هجبلغ ٍ زیگط اقالػبت افطب ضسُ زض غَضتْبي هبلي است .اًتربة ضٍضْبي
حسبثطسي ثِ لؿبٍت حسبثطس ،اظ جولِ اضظیبثي ذكطّبي تحطیف ثباّويت غَضتْبي هبلي ًبضي اظ تملت یب اضتجبُ ،ثستگي زاضز .ثطاي اضظیبثي ایي
ذكطّب ،وٌتطلْبي زاذلي هطثَـ ثِ تْيِ ٍ اضائِ غَضتْبي هبلي ثِ هٌظَض قطاحي ضٍضْبي حسبثطسي هٌبست ضطایف هَجَز ًِ ٍ ،ثِ لػس اظْبضًظط
ًسجت ثِ اثطثرطي وٌتطلْبي زاذلي ٍاحس تجبضي ،ثطضسي هيضَز .حسبثطسي ّوچٌيي ضبهت اضظیبثي هٌبست ثَزى ضٍیِّبي حسبثساضي استفبزُ ضسُ
ٍ هؼمَل ثَزى ثطاٍضز ّبي حسبثساضي اًجبم ضسُ تَسف ّيئت هسیطُ ٍ ًيع اضظیبثي وليت اضائِ غَضتْبي هبلي است.
ایي هؤسسِ اػتمبز زاضز وِ ضَاّس حسبثطسي وست ضسُ ،ثطاي اظْبضًظط ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي ،وبفي ٍ هٌبست است.
اظُبزوظس

ثِ ًظط ایي هؤسسِ ،غَضتْبي هبلي یبز ضسُ ،اظ توبم جٌجِّبي ثباّويت ،قجك ؾَاثف گعاضضگطي هبلي هٌسضج زض ثرص  ...لطاضزاز یبز ضسُ زض ثبال،
تْيِ ضسُ است.
تأکید ثس مطلت خبص

ایي هَسسِ ثسٍى تؼسیت اظْبضًظط ذَز ،تَجِ استفبزُوٌٌسگبى ضا ثِ یبززاضت تَؾيحي  ...غَضتْبي هبلي وِ هجٌبي حسبثساضي ضا تَغيف وطزُ است،
جلت هيوٌس .غَضتْبي هبلي ضطوت ًوًَِ ثب ّسف ضػبیت ؾَاثف گعاضضگطي هبلي هٌسضج زض ثرص  ...لطاضزاز یبز ضسُ زض ثبال ،تْيِ ضسُ است .ثٌبثطایي،
هوىي است استفبزُ اظ ایي غَضتْبي هبلي ثطاي سبیط همبغس ،هٌبست ًجبضس .ایي گعاضش غطفبً ثطاي ضطوت ًوًَِ ٍ ثبًه ( ...قطفيي لطاضزاز) تْيِ ضسُ
است ٍ ًجبیس ثيي اضربظ زیگط تَظیغ ضَز یب تَسف آًْب هَضز استفبزُ لطاض گيطز.
[اهؿبي حسبثطس]
[تبضید گعاضش حسبثطس]
[ًطبًي حسبثطسـ هيتَاًس زض سطثطي هؤسسِ حسبثطسي ًيع زضج ضَز]
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(تجسیس ًظط ضسُ )0991
مثبل  :0گصازش حسبثسس وسجت ثٍ صًزتُبی مبلي طسحُبی تملک دازاییُبی سسمبیٍای.

هفطٍؾبت:
• غَضت ٍؾؼيت هبلي تطويجي قطحْبي توله زاضایيْبي سطهبیِ اي تَسف هسیطػبهت زسـتگبُ اجطایـي ٍ شیحسـبة قجـك یـه چـبضچَة ثـب
همبغس ذبظ تْيِ ضسُ است.
• تَظیغ ٍ استفبزُ اظ گعاضش هحسٍز ًطسُ است.
گصازش حسبثسس مستقل

[هربقت گعاضش]
غَضت ٍؾؼيت هبلي تطويجي قطحْبي توله زاضایيْبي سطهبیِاي ضطوت ًوًَِ ثِ تبضید  29اسفٌس هبُ  ،09×0هطتوت ثط ػوليبت هتون تب تبضید 0
تيط هبُ  ٍ 09×2یبززاضتْبي تَؾيحي  0تب  ....ديَست ،تَسف ایي هؤسسِ حسبثطسي ضسُ است .غَضت هبلي یبز ضسُ قجك ؾَاثف حسبثساضي تسٍیي
ضسُ تَسف ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضایي تْيِ ضسُ است.
مسئًلیت مدیسػبمل دستگبٌ اجسایي ي ذیحسبة دز قجبل صًزت مبلي

هسئَليت تْيِ غَضت هبلي یبز ضسُ ثطاسبس ؾَاثف حسبثساضي تسٍیي ضسُ تَسف ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضایي ،ثب هسیطػبهت زستگبُ اجطایي ٍ
شیحسبة است؛ ایي هسئَليت ضبهت قطاحي ،اػوبل ٍ حفظ وٌتطلْبي زاذلي هطثَـ ثِ تْيِ غَضت هبلي است ثِگًَِاي وِ ایي غَضت ػبضي اظ
تحطیف ثباّويت ًبضي اظ تملت یب اضتجبُ ثبضس.
مسئًلیت حسبثسس

هسئَليت ایي هؤسسِ ،اظْبضًظط ًسجت ثِ غَضت هبلي یبز ضسُ ثطاسبس حسبثطسي اًجبم ضسُ قجك استبًساضزّبي حسبثطسي است .استبًساضزّبي
هعثَض ایجبة هيوٌس ایي هؤسسِ العاهبت آیيي ضفتبض حطفِاي ضا ضػبیت ٍ حسبثطسي ضا ثِ گًَِاي ثطًبهِضیعي ٍ اجطا وٌس وِ اظ ًجَز تحطیف
ثباّويت زض غَضت هبلي ،اقويٌبى هؼمَل وست ضَز.
حسبثطسي ضبهت اجطاي ضٍضْبیي ثطاي وست ضَاّس حسبثطسي زضثبضُ هجبلغ ٍ سبیط اقالػبت افطب ضسُ زض غَضت هبلي است .اًتربة ضٍضْبي حسبثطسي،
ثِ لؿبٍت حسبثطس ،اظ جولِ اضظیبثي ذكطّبي تحطیف ثباّويت غَضت هبلي ًبضي اظ تملت یب اضتجبُ ،ثستگي زاضز .ثطاي اضظیبثي ایي ذكطّب ،وٌتطلْبي
زاذلي هطثَـ ثِ تْيِ ٍ اضائِ غَضت هبلي ثِ هٌظَض قطاحي ضٍضْبي حسبثطسي هٌبست ضطایف هَجَز ًِ ٍ ،ثِ لػس اظْبضًظط ًسجت ثِ اثطثرطي وٌتطلْبي
زاذلي هطتجف ثب قطح ،ثطضسي هيضَز .حسبثطسي ّوچٌيي ضبهت اضظیبثي هٌبست ثَزى ضٍیِّبي حسبثساضي استفبزُ ضسُ ٍ هؼمَل ثَزى ثطاٍضزّبي
حسبثساضي اًجبم ضسُ ٍ اضظیبثي وليت اضائِ غَضت هبلي است.
ایي هؤسسِ اػتمبز زاضز وِ ضَاّس حسبثطسي وست ضسُ ،ثطاي اظْبضًظط ًسجت ثِ غَضت هبلي ،وبفي ٍ هٌبست است.
اظُبزوظس

ثِ ًظط ایي هَسسِ ،غَضت هبلي یبز ضسٍُ ،ؾؼيت هبلي تطويجي قطحْبي توله زاضایيْبي سطهبیِاي ضطوت ًوًَِ ضا زض تبضید  29اسفٌس هبُ
 ،09×0هطتوت ثط ػوليبت هتون تب تبضید  90تيطهبُ  ،09×2اظ توبم جٌجِّبي ثباّويت ،قجك ؾَاثف حسبثساضي تططیح ضسُ زض یبززاضت تَؾيحي ....
غَضت هبلي ،ثِ ًحَ هكلَة ًطبى هيزّس.
تأکید ثس مطلت خبص

ایي هؤسسِ ثسٍى تؼسیت اظْبضًظط ذَز ،تَجِ استفبزُوٌٌسگب ى ضا ثِ یبززاضت تَؾيحي  ...غَضتْبي هبلي وِ هجٌبي حسبثساضي ضا تَغيف وطزُ
است ،جلت هي وٌس .ایي غَضت هبلي ثطاي هجوغ ػوَهي زستگبُ اجطایي تْيِ ضسُ ٍ هوىي است استفبزُ اظ آى ثطاي سبیط همبغس ،هٌبست ًجبضس.
گصازش دز مًزد سبیس الصامبت قبوًوي ي مقسزاتي

[ضىت ٍ هحتَاي ایي ثرص اظ گعاضش حسبثطس ثبتَجِ ثِ هبّيت زیگط هسئَليتْبي گعاضضگطي حسبثطس ،هتفبٍت ذَاّس ثَز].
[تبضید گعاضش حسبثطس]
[ًطبًي حسبثطسـ هيتَاًس زض سطثطي هؤسسِ حسبثطسي ًيع زضج ضَز]
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[اهؿبي حسبثطس]

