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 82استاندارد حسابدارى شماره 

  فعاليتهاى بيمه عمومى

 مطالعه و“ بر استانداردهاى حسابدارى اي همقدم ” به اين استاندارد بايد باتوجه

بكار گرفته شود.

 ّذف

، خؼبست ٍ هخبسد تحليل ثيوِ ّذف ايي اػتبًذاسد تزَيض سٍؿْبى حؼبثذاسى ثشاى حك . 1

ػوَهى هؼتمين ٍ اتىابيى ٍ ّونٌايي افـابى اًتػابت اياي ًاَع فؼبليتْاب دس         ّبى ثيوِ

الضاهبت ػابيش اػاتبًذاسدّبي حؼابثذاسي     هؤػؼبت ثيوِ اػت.ؿشوتْب ٍ كَستْبى هبلى 

َهي وبسثشد داسد وِ تَػاي اياي اػاتبًذاسد رابي ضيي     دسكَستي ثشاي فؼبليتْبي ثيوِ ػو

 ًـذُ ثبؿذ.

 داهٌِ واسبشد
ٍ  ثىوبس رشفتوِ ضوَد   ٍ ثيووِ ػووش صهوبً     هَسد فؼبليتْبى ثيوِ ػووَه    ايي استبًذاسد ثبيذ دس . 2

 ّبي صًذر  وبسثشد ًذاسد. ثيوِهَسد سبيش  دس

 تعاسيف
 ثىبس سفتِ است: اصغالحبت ريل دس ايي استبًذاسد ثب هؼبً  هطخص صيش . 3

 ِضوَد   هتؼْذ هو   رش( هَجت آى يه عشف )ثيوِ است وِ ثِػمذي  )ثيوِ ًبهِ( : لشاسداد ثيو

، خسبست ٍاسدُ ثِ ِدس صَست ٍلَع حبدث، رزاس( ثيوِ اص عشف ديگش )ثيوِ اصاى دسيبفت حك دس

 ِ ٍى يب ضخص ريٌفغ ثپشداصد.ؼيٌ  سا ثيب هجلغ ه يب ضخص ريٌفغ سا ججشاى وٌذاٍ 

 روش ًسوجت ثوِ اشداخوت      ًَػ  ثيوِ هشتجظ ثب حيبت يب فَت اًسبى است وِ ثيوِ ِ صًذر  :ثيو

 دّذ. ٍجَّ  هؼيي ثشاسبس سٍيذاد هطخص ، اعويٌبى ه 

   ضَد. ّبي غيش اص ثيوِ صًذر  اعالق ه  ثِ ثيوِ :ثيوِ ػوَه 

  ِرش دس هجلغ  است وِ ثيوِ :حك ثيو    ِ روزاس   اصاي ازيشش خغش عجك لوشاسداد ثيووِ اص ثيوو

 وٌذ. هغبلجِ ه 

  ضشٍع اَضص ثيوِ ايتبسيخ :   ِ روش عجوك    ػجبست است اص تبسيخ ضشٍع ازيشش خغش تَسوظ ثيوو

 .لشاسداد ثيوِ
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 ِاست وِ ثِاي   ثيوِ اتىبي  : ثيو  ِ اصاى دسيبفوت   دس (اتىوبي   روش  هَجت آى يه عشف )ثيوو

ثبثوت   سا ارزاسًذُ(رش ٍ ثيوِ، ججشاى توبم يب ثخط  اص خسبست ٍاسدُ ثِ عشف ديگش )ثيوِ حك

 وٌذ. تؼْذ ه ، ّبي صبدسُ ٍ يب لجَل  تَسظ ٍى ًبهِ ًبهِ يب ثيوِ ثيوِ

 ِدسيبفوت  لجبل  اتىبي  دسرش  هَجت آى ثيوِ اتىبي  است وِ ثِ ًَػ  ثيوِ : ىبي  ًسج ات ثيو

رش  ّوبى ًسجت خسبست ٍاسدُ ثِ ثيوِ وٌذ ثِ تؼْذ ه ، ثيوِ لشاسداد ثيوِ اٍليِ ًسجت  اص حك

 زاسًذُ سا ججشاى وٌذ.ٍار

 ِثيووِ،  دسيبفت حكلجبل  اتىبي  دس رش اتىبي  است وِ دس آى ثيوِ ًَػ  ثيوِ : اتىبي  غيشًسج  ثيو 

 وٌذ توبم يب ثخط  اص خسبست هبصاد ثش سمف اص ايص تؼييي ضذُ سا ججشاى وٌذ. تؼْذ ه 

 ثيوِ.شاسداد لػجبست است اص هجلغ لبثل اشداخت دس اثش ٍلَع حَادث تحت اَضص  : خسبست 

  حك بيوِ شٌاخت دسآهذ

اى اتىبازيش  رًَِ ثيوِ ثِ  هحض ايٌىِ حك ثِاي ٍ   تبسيخ ضشٍع اَضص ثيوِثيوِ ثبيذ اص  سآهذ حكد . 4

 ريشى ثبضذ، ضٌبسبي  ضَد. لبثل اًذاصُ

ثيواِ اص   وٌذ، لازا دسآهاذ حاك    اصاى پزيشؽ خٌش وؼت هي ثيوِ سا دس گش دسآهذ حك ثيوِ . 5

ّب ؿٌبػبيى  ساثٌِ ثب ّشيه اص ثيوِ ًبهِ دساي، ٍ ًِ تبسيخ كذٍس،  پَؿؾ ثيوِؿشٍع تبسيخ 

ثاشاى ؿٌبػابيى دسآهاذ،     گشاى هؼواَالا  هتحظبت ػولى، ثيوِ ؿَد. ثب ايي ٍرَد، ثٌبثِ هي

 ؿاَد.  ًَس تمشيجي تؼيايي هاي   ثشاػبع آى، تبسيخ هضثَس ثِ وٌٌذ وِ اػتفبدُ هيهجٌبّبيي  اص

ّابي كابدس ؿاذُ دس     ًبهِ ن هوىي اػت فشم وٌذ ثشاى توبم ثيوِگش هؼتمي ثشاى هخبل ثيوِ

كَستى لبثل  اص ايي هفشٍهبت دس اػتفبدُ. هبُ، خٌش اص اٍاػي هبُ پزيشفتِ ؿذُ اػت يه

ؿشٍع پَؿاؾ  آى ثب ؿٌبػبيى دسآهذ اص تبسيخ  پزيشؽ اػت وِ ًتيزِ حبكل اص ثىبسگيشى

 ثب اّويتى ًذاؿتِ ثبؿذ.، تفبٍت دس دٍسُ هبلي هشثَى ًبهِ ثيوِ ّشاي  ثيوِ

سا اص ربًت ػبصهبًْبى دٍلتاى ياب ػابيش     هجبلغى ثشاػبع لَاًيي ٍ همشسات گش چٌبًنِ ثيوِ . 6

ريٌفاغ  گزاس دسيبفت وٌذ ٍ ثذٍى دخل ٍ تلشف آى سا ثاِ حؼابة    اؿخبف حبلج اص ثيوِ

 ؿَد. گش تلمى ًوي ٍاسيض وٌذ، ايي هجبلغ دسآهذ ثيوِ

ِ   عَس يىٌَاخت دس عَل دٍسُ ثيوِ  ثيوِ ثبيذ ثِ دسآهذ حك . 7 ّوبي هسوتمين( يوب     ًبهِ )ثوشاى ثيوو

ضٌبسبي  ضَد هگش ايٌىِ الگَى ٍلَع خغش  ّبي اتىبي ( )ثشاى ثيوِازيشش غشاهت عَل دٍسُ  دس
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ثيوِ هتٌبسوت ثوب الگوَى     صَست دسآهذ حك ًبهِ يىٌَاخت ًجبضذ وِ دس ايي عَل دٍسُ ثيوِ دس

 د.ضَ ضٌبسبي  ه ثشآٍسدي، ٍلَع خغش 

ثيوِ دس اصاى پَؿؾ خٌش ثاشاى ياه دٍسُ صهابًى هؼايي      ّبي ػوَهى، هجلغ حك دس ثيوِ . 8

ثب دٍسُ هابلى تحات پَؿاؾ كاَستْبى هابلى       ؿَد. ايي دٍسُ صهبًى هؼوَالا دسيبفت هي

دٍسُ ثب دسآهاذ   ّبي كبدس ؿذُ دس ّش ًبهِ ثيوِ هشثَى ثِ ثيوِ اػت ٍ دسًتيزِ حك هتفبٍت

وِ هشتجي ثب پَؿؾ خٌش ثؼذ اص پبيبى دٍسُ هبلي ثيوِ  ـى اص حكيوِ ثشاثش ًيؼت. ثخث حك

 ؿَد. صيش حك ثيوِ ػبيذ ًـذُ هحؼَة هي 15ثبؿذ ًجك ثٌذ  هي

هتٌبػت ثب گزؿات صهابى    ثيوِ هؼوَالا ّبي ػوَهى، دسآهذ حك ساثٌِ ثب ثؼيبسى اص ثيوِ دس . 9

دحى وِ هٌزش ثاِ  ؿَد. ايي سٍؽ دس هَاسدى هٌبػت اػت وِ خٌش ٍلَع حَا ؿٌبػبيى هي

 يىٌَاخت ثبؿذ.تمشيجبا ًبهِ  ؿَد دس ًَل دٍسُ ثيوِ خؼبست هي

ِ      ،ّب ّوبًٌذ ثيوِ هٌْذػاى  دس ثؼوى سؿتِ . 10 ًبهاِ   ال اَى ٍلاَع خٌاش دس ًاَل دٍسُ ثيوا

ّاب  ُ ّبي هٌْذػى )ًظيش ػذػبصى( دس اٍايال اًزابم پاشٍط    يىٌَاخت ًيؼت. دسهَسد ثيوِ

حل پبيبًى پشٍطُ احتوبل ٍلَع خٌش ٍ تحول خؼبست خٌشات ووتش اػت ٍ هؼوَالا دس هشا

ثاشآٍسدي  ّب هتٌبػت ثب ال َى ٍلاَع خٌاش   ِ ثيوِ ايي ًَع ثيو يبثذ. دسآهذ حك افضايؾ هى

 ؿَد. ؿٌبػبيى هي

ثيوِ تؼذيل  حك ثبضذ، ه تؼذيل هطوَل ثيوِ دس آيٌذُ  حك، هجلغ  عجك ثيوِ ًبهِدس هَاسدى وِ  . 11

ثيوِ هَسد استفبدُ لوشاس ريوشد.    ػٌَاى هجٌبى ضٌبسبي  دسآهذ حك ثِثبيذ دس هَاسد هوىي ضذُ 

سوبيش  ثيوِ وِ ثبتَجِ ثوِ   اتىبازيش ثشاٍسد وشد، هجلغ اٍليِ حكاي  رًَِ ثِارش ًتَاى هجلغ تؼذيل سا 

 استفبدُ ضَد. ثيوِ دسآهذ حكهجٌبي ضٌبسبي  ػٌَاى  ضَد ثبيذ ثِ تؼذيل ه  هشثَطاعالػبت 

ًاَل   وِ تٌْب دس اًتػبتى ٍسٍيذادّب ًتبيذ  ثيوِ ثبتَرِ ثِ حكّب،  ثيوِاص اًَاع  دس ثؼوى . 12

ٍ  دسيبيي گشدد. ثشاى هخبل، ثيوِ ثبسثشى يؿَد، تؼذيل ه يپغ اص آى هـخق ه يب دٍسُ ثيوِ

هجلاغ  ّبى لبثل تؼذيل اػت وِ دس اثتذاى دٍسُ ثيوِ،  ػَصى اًجبسّب اص اًَاع ثيوِ آتؾثيوِ 
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گش پشداخت ٍ ػپغ ثشاػبع اػتهيِ حول يب اػاتم   گزاس ثِ ثيوِِ ثيوِ تَػي ثيو حك اٍليِ

  ؿَد. هَرَدى، تؼذيل هي

 15ٍ  7، 4ّبي ثيي ساّ  ثبيوذ ثشاسوبس الضاهوبت ثٌوذّبى      ًبهِ ثيوِ هشثَط ثِ ثيوِ دسآهذ حك  . 13

 ضٌبسبي  ضَد.

ٍاخش ػبل ّبي كبدس ؿذُ دس ا ًبهِ گش هوىي اػت اًتػبت وبفى رْت تـخيق ثيوِ ثيوِ . 14

اػت، ًذاؿتِ ثبؿذ. ايي ًَع  تشاصًبهِآى لجل اص تبسيخ اي  ؿشٍع پَؿؾ ثيوِهبلى وِ تبسيخ 

ثيواِ اص تابسيخ    گَيٌذ. ثبتَرِ ثِ ايٌىِ دسآهذ حك يّبي ثيي ساّى ه ًبهِ ّب سا ثيوِ ًبهِ ثيوِ

ّبي ثايي ساّاى ثشاػابع تزابسة      ًبهِ ؿَد، هجلغ ثيوِ ؿٌبػبيى هياي  ؿشٍع پَؿؾ ثيوِ

ػٌَاى  ؿَد ٍ حلِ ػبيذ ؿذُ آى ثِ زؿتِ ٍ سٍيذادّبى پغ اص تبسيخ تشاصًبهِ ثشاٍسد هيگ

 ؿَد. ثيوِ ؿٌبػبيى هي دسآهذ حك

 بيوِ عايذ ًشذُ حك
وِ لبثل اًتسبة ثِ اَضص خغش  ّبي صبدسُ ع  دٍسُ هبل  ًبهِ ثيوِ هشتجظ ثب ثيوِ ثخط  اص حك . 15

 ضَد. ثيوِ ػبيذ ًطذُ ضٌبسبي  ه  ػٌَاى حك ثؼذ اص ابيبى دٍسُ هبل  است ثِ

اي اًتخبة ضَد ووِ هجلوغ ثوشآٍسدي تفوبٍت      رًَِ ثيوِ ػبيذ ًطذُ ثبيذ ثِ سٍضْبي ثشآٍسد حك . 16

 اّويت  ثب ثذّ  ٍالؼ  دس تبسيخ تشاصًبهِ ًذاضتِ ثبضذ. ثب

ِ ًبهِ تمشيجبا يىٌَاخت اػت ثشاي هحبػاج  ًَل دٍسُ ثيوِ دسهَاسدي وِ ال َي ٍلَع خٌش دس . 17

ثيوِ ػبيذ  هحبػجِ حك ّبي ؿَد. ؿيَُ ًـذُ اص سٍؽ تٌبػت صهبًي اػتفبدُ هي ثيوِ ػبيذ حك

 (،24/1)(، هبّبًاِ  365/1سٍصاًِ )ّبي ػبالًِ ؿبهل  ًـذُ دس سٍؽ تٌبػت صهبًي ثشاي ثيوِ ًبهِ

ثيواِ ػبياذ ًـاذُ ؿابهل هزواَع       ؿيَُ سٍصاًِ حاك دس اػت.  (2/1)( ٍ ػبالًِ 8/1)فللي 

ًـاذُ    پبيبى دٍسُ هبلي ثبتَراِ ثاِ هاذت هٌمواي    وِ دس اػت اي  ي ػبيذ ًـذُّب ثيوِ حك

ّب دس ًي فلل  ًبهِ ؿَد وِ كذٍس ثيوِ دس ؿيَُ فللي فشم هي ؿَد. ّب هحبػجِ هي ًبهِ ثيوِ

هبّبًاِ فاشم ثاش اياي اػات واِ كاذٍس         يىٌَاخت اػت دسكَستي وِ دس ؿيَُ ًَس ثِ

 دٍسُ هابلي ًَل  ّب دس ًبهِ چٌبًنِ كذٍس ثيوِاػت.  يىٌَاخت ًَس ًَل هبُ ثِ دسّب  ًبهِ ثيوِ
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ػبيذ ًـذُ ووتاش ؿاَد،    ثيوِ حكيىٌَاخت ًجبؿذ ّشچِ ًَل دٍسُ هَسد ًظش ثشاي هحبػجِ 

 ؿَد. ػٌح دلت آى ثيـتش هي

ِ  دس هَاسدى وِ حك . 18  ضوَد، سٍش  ػٌوَاى دسآهوذ ضٌبسوبي  هو      ثيوِ هتٌبست ثب رزضت صهبى ثو

 (8/1 اًتخبة ٍ ثىبس رشفتِ ضَد وِ دلت آى اص سٍش فصل  )يوب سٍش اي  رًَِ ثِثبيذ  تٌبست صهبً 

 ووتش ًجبضذ.

ثيواِ   اص يه ػبل ثبؿذ، دس اػوابل سٍؽ تٌبػات صهابًى حاك     ًبهِ ثيؾ دٍسُ ثيوِ چٌبًنِ . 19

ِ هبصاد ثش يه ػابل،  ثيوِ  گيشد ٍ حك هي هذًظش لشاس يىؼبلِ دس هحبػجبت ًاَس وبهال    ثا

 گشدد. ُ هحؼَة هىثيوِ ػبيذ ًـذ ػٌَاى حك ثِ

  خساست
ضوَد. هجلوغ خسوبست     ضٌبسبي  اتىبي  ّبي هستمين ٍ خسبست هؼَق ثبيذ ثشاى ثيوِ ثبثت ثذّ  . 20

 اص هخبسج الصم ثشاى تسَيِ تؼْذ فؼل  دس تبسيخ تشاصًبهِ ثبضذ. هؼمَل  هؼَق ثبيذ ثيبًگش ثشاٍسد

 خسبست هؼَق ثبيذ ضبهل هجبلغ صيش ثبضذ: ثبثت ثذّ  . 21

 است، رضاسش ًطذُ اي وِ خسبست ٍالغ ضذُ . الف

 است، اشداخت ًطذُ اي وِ خسبست رضاسش ضذُ . ة

 ٍاست  عَس وبهل رضاسش ًطذُ  وِ ثِ  خسبست .  ج

 هخبسج ثشاٍسدى تسَيِ خسبست. . د
 
دس دٍسُ هابلى  ي هشتجي ثاب خؼابست   ّب ٍ ثذّيْب حلَل اًويٌبى ًؼجت ثِ ؿٌبػبيى ّضيٌِ . 22

ًاَل   حَادث تحت پَؿـى اػات واِ دس   اص يًبؿ ،خؼبست اػت. اّويتحبئض هشثَى، 

گش گاضاسؽ   ثيوِ ٍلَع حبدحِ ثِ دس دٍسُ هبلى تْبخؼبس فتذ. ثشخىا يًبهِ اتفبق ه ثيوِ  دٍسُ

ًيض هوىي اػت تب پبيبى دٍسُ هبلى تؼَيِ ًـاَد.    ؿَد ٍ ثشخى تؼَيِ هي دٍسُّوبى  ٍ دس

ؼبست ؿَد اهب تاب پبيابى دٍسُ هابلى ثاِ     هٌزش ثِ خٍ ، هوىي اػت حَادحى ٍالغ ّونٌيي

ًبهياذُ   اػات  گضاسؽ ًـاذُ وِ  اي ، خؼبست ٍالغ ؿذُتْبگًَِ خؼبس . اييً شدد گضاسؽگش  ثيوِ

)ؿابهل خؼابست   اػات  پشداخت ًـذُ وِ  اي ثذّى هشثَى ثِ خؼبست ٍالغ ؿذُ ؿَد. هي

يي خؼابست ٍالاغ ؿاذُ دس گزؿاتِ ٍ آخاش     هَسد  تزشثيبت دسثبتَرِ ثِ  ،گضاسؽ ًـذُ(
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ِ  ،يبد ؿاذُ  ؿَد. ثشاى ثشاٍسد هجلغ خؼبست اًتػبت هَرَد ثشاٍسد ٍ ؿٌبػبيى هي تٌْاب   ًا

هيض ٍ تغيياش دس حزان ٍ   آِ حَادث فبرؼلجيل آخشيي  اص تزشثيبت گزؿتِ ثلىِ تغييش ؿشايي

 ؿَد. تشويت خٌشات تحت پَؿؾ ثيوِ دسًظش گشفتِ هي

ِ خؼ رجشاىهخبسد ًْبيى  دٌّذُ ارضاي تـىيلتـخيق  . 23 ثاشاى تؼيايي    ،گاش  بست تَػي ثيوا

اّويت اػت.  حبئضّبى خؼبست دٍسُ هبلى ٍ ثذّى خؼبست هؼَق دس تبسيخ تشاصًبهِ،  ّضيٌِ

ِ  ؿبهل  ارضاايي  ًبهاِ ٍ هخابسد تؼيايي ٍ     هجبلغ لبثل پشداخت ثبثت خؼبست ًجك هفابد ثيوا

خؼابست   ّاش تؼَيِ خؼبست ؿبهل هخبسد هؼاتمين  تؼييي ٍ هخبسد تؼَيِ خؼبست اػت. 

دػتِ اص هخابسد یيشهؼاتميوي    آىٍ ّونٌيي الضحوِ خذهبت وبسؿٌبػي ٍ حمَلي  حك هبًٌذ

خؼبست هشتجي داًؼت. دس تؼييي هخبسد ًْبيي رجشاى خؼابست، هجابلغ    اػت وِ ثتَاى ثب ّش

 ؿَد. ًشيك حك ربًـيٌي ٍ يب التم اػمبًي اص هجلغ خؼبست وؼش هي ثبصيبفتٌي اص

ٍ یيشهؼاتمين  ل خؼبست پشداخت ًـذُ ٍ هخبسد هؼاتمين  خؼبست هؼَق ؿبهثبثت ثذّى  . 24

ٍالغ ؿذُ اػت، چَى اياي   ّبي هبلي ربسي ٍ گزؿتِ ثبؿذ وِ دس دٍسُ ي هيتؼَيِ خؼبست

 گش دسًتيزِ ٍلَع سٍيذادّبى گزؿتِ اػت. هجبلغ ثيبً ش تؼْذ فؼلى ثيوِ

ى اص ياه  اِ جما هَسد يب ً رخبيش الصم ثشاى خؼبست هؼَق ثبتَرِ ثِ خؼبست ثشاٍسدى ّش . 25

اياي هوىاي   ثاش  ُ ؿَد. ػتٍ ثذًِ ثشاػبع هذل ٍ ػبل تَليذ( تؼييي هي دس ثيوِ سؿتِ )هختا

سؿتِ ًيض اص فشهَلْبى سيبهى اػتفبدُ ؿَد. اًتخبة سٍؽ هحبػجِ ثاِ ًاَع    اػت ثشاى ّش

ؿاَد ثبياذ    ثيوِ ٍ لوبٍت هذيشيت ثؼت ى داسد. سٍؿى وِ تَػي هذيشيت اًتخابة هاي  

 ت اػوبل گشدد.ًَس يىٌَاخ  ثِ

خؼابست  رجشاى ٌّذُ هخبسد ًْبيى د لٍ ثذّيْبى هشثَى ثِ ارضاى تـىي ّبِ ؿٌبػبيى ّضيٌ . 26

ثاشاي ثاشآٍسد   گشاى،  گيشى ايي ارضا ثؼت ى داسد. ثؼوى ثيوِ هيضاى لبثليت اتىبى اًذاصُ ثِ

تزشثيبت گزؿاتِ خاَد ٍ كاٌؼت اص فشهَلْابى     تَرِ ثِ  هخبسد ًْبيي رجشاى خؼبست ثب
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اتىب خَاّذ ثَد وِ هتىاى ثاِ تؼاذاد     كَستى لبثل وٌٌذ. ايي فشهَلْب دس هيى اػتفبدُ خبك

 هٌبػت ثشاى دسًظش گشفتي تحَالت اخيش تؼذيل گشدد. اي گًَِ ثِ ػبلْبى وبفى ثبؿذ ٍ

آيذ، هشٍسى  تؼذيل ثذّى خؼبست هؼَق ثشاػبع اًتػبتى وِ پغ اص ؿٌبخت اٍليِ ثذػت هى . 27

خؼابست اػات.   رجاشاى  هخبسد هَسد اًتظبس تش  دليكيي تؼذيتت، ثشاٍسد اػت. ّذف اص اًزبم ا

ذ ػبيش ثذّيْب، احش ايي تؼذيتت ثش ثذّى خؼبست هؼاَق ٍ ّضيٌاِ خؼابست     ِ ّوبًٌ هحان   ثا

دس ثاشاٍسد   تغيياش ػٌاَاى   تؼذيتت ِثگًَِ  اييؿَد. ثب  اًتػبت رذيذ، ؿٌبػبيى هي دػتشػي ِث

 ؿَد. شخَسد هيي ثحؼبثذاس

، اػن اص رضاسش ضذُ ٍ رضاسش ًطذُ،  رش اتىبي  ثبثت خسبست ٍالغ ضذُ غ دسيبفتٌ  اص ثيوِهجبل . 28

ِ   ػٌَاى داساي  ٍ اص عشف ثِ ثبيذ دس دٍسُ ٍلَع اص يه ِ    عشف ديگوش ثو روش   ػٌوَاى دسآهوذ ثيوو

 ٍارزاسًذُ ضٌبسبي  ضَد ٍ ًجبيذ حست هَسد ثب ثذّ  يب ّضيٌِ هشثَط تْبتش ضَد.

 رخيشُ تىويلی
ِ   ّبي ػبيذ ًطذُ ثشاى اَضص خسبست هَسد اًتظبس بًچِ حك ثيوِچٌ . 29 ِ  هشثَط ثوِ ثيوو ّوبي   ًبهو

 هٌمض  ًطذُ دس تبسيخ تشاصًبهِ وبف  ًجبضذ ثبيذ رخيشُ تىويل  الصم ثشاي آى ضٌبسبي  ضَد.

ًاَس رذاگبًاِ دسًظاش گشفتاِ      اي ثِ ّش سؿتِ اص فؼبليتْبي ثيوِ، تىويليثشاى تؼييي رخيشُ  . 30

سؿتِ ثب هزوَع خؼبست هاَسد   ثيوِ ػبيذ ًـذُ ّش ثشاي ايي هٌظَس، هزوَع حكؿَد.  هي

كاَست ٍراَد وؼاشي، رخياشُ تىويلاي       هشثَى ثِ آى همبيؼاِ ٍ دس  ّبي اًتظبس ٍ ّضيٌِ

 ؿَد. ؿٌبػبيي هي

  ّاي اتىايى بيوِ حك
ِ  اتىبي  ٍارزاسي ثِ ثيوِ ثيوِ حك . 31 بسيخ ضوشٍع  روش ٍارزاسًوذُ اص تو    رشاى اتىبي  ثبيذ تَسظ ثيوو

ِ   اَضص ثيوِ عوَس يىٌَاخوت عو  دٍسُ     اي ٍ ع  دٍسُ تأهيي خسبست لشاسداد ثيوِ اتىوبي ، ثو

صوَست   ػٌَاى ّضيٌِ ثيوِ اتىبي  ٍاروزاسي دس  الگَي ٍلَع خغش، ثِ هتٌبست ثبيب اي  اَضص ثيوِ

 سَد ٍ صيبى ضٌبسبي  ضَد. 
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ٍ گشاى اتىبيى هٌتمل  ى سا ثِ ثيوِثخـى اص خٌشات لجَل هؼوَالاهؼتمين ٍ اتىبيي گشاى  ثيوِ . 32

اياي   وٌٌذ. پشداخت هي آًْب ثيوِ دسيبفتى سا ثِ حك اص ثخـىاي هزذد،  پَؿؾ ثيوِ لجبلدس

 ؿَد. اتىبيي ٍاگزاسي ًبهيذُ هي  هجبلغ، ّضيٌِ ثيوِ

وٌذ  هيرذاگبًِ گضاسؽ كَست  ثِاتىبيي سا  هؼبهتت ثيوِ هؼتمين ٍ ثيوِ ٍاگزاسًذُگش  ثيوِ . 33

ًَس ؿفبف گضاسؽ   وٌٌذگبى كَستْبى هبلى ثُِ اػتفبد ثشاى اتىبيي ثيوِ احشثخـى ٍ اهٌِدتب 

اػابع،   وٌٌذگبى اسائِ گاشدد. ثاشايي   اص ػولىشد هذيشيت خٌش ثِ اػتفبدُ ؿبخلْبيى ؿَد ٍ

ثيواِ   ؿَد ٍ ثب دسآهذ حك هيػٌَاى ّضيٌِ ؿٌبػبيى  گشاى اتىبيى ثِ ثيوِ ٍاگزاسى ثِ ثيوِ حك

گاش هؼاتمين    گشاى اتىبيى ًيض تَػي ثيوِ دد. خؼبست دسيبفتى يب دسيبفتٌى اص ثيوِگش ًويتْبتش 

ِ  ٍ ثب ّضيٌِ خؼبست يب ّضيٌِ حكگشدد  هي ؿٌبػبيى ػٌَاى دسآهذ ثِ ٍاگازاسى   اتىابيي  ثيوا

 ؿَد. ًوي تْبتش

لضاهابت  گش اتىبيي ياب ا  ّضيٌِ ثيوِ اتىبيي ٍاگزاسي ثبتَرِ ثِ ؿشايي لشاسداد هٌؼمذ ؿذُ ثب ثيوِ . 34

ًَس ّوبٌّگ   ّبي اتىبيى ًؼجى ثِ اتىبيي ٍاگزاسى دس ثيوِ ثيوِ ؿَد. حك  لبًًَي ؿٌبػبيي هي

اتىابيي   ثيوِ دي ش ّضيٌِ ػجبست  ِ. ثگشدد هيػٌَاى ّضيٌِ ؿٌبػبيى  ّبي هؼتمين هشثَى ثِ ثب ثيوِ

واِ   هاَاسدى  ًَس يىٌَاخت دس ًَل دٍسُ ثيوِ هؼاتمين هشثاَى ؿٌبػابيى ٍ دس     ٍاگزاسى ثِ

ًيض ًجاك   يبد ؿذُّبي هؼتمين ثشاػبع ال َى ٍلَع خٌش اػت، ّضيٌِ  ؿٌبػبيى دسآهذ دس ثيوِ

ّبي اتىبيى یيشًؼاجى ًياض    اتىبيي ٍاگزاسى دس ثيوِ ثيوِّضيٌِ ؿَد.  ؿٌبػبيى هي ي هضثَسال َ

 ؿَد. ػٌَاى ّضيٌِ دٍسُ ؿٌبػبيى هي ثِ ًَس يىٌَاخت ثِ اتىبيي هؼوَالا ًى دٍسُ ثيوِ

گيشد ٍ  ًجك ؿشايي ثيوِ اتىبيي تؼلك هيگش اتىبيى  دسيبفتٌى اص ثيوِ ٍبسهضدّبى دسيبفتى و . 35

 ؿَد. ػٌَاى دسآهذ ؿٌبػبيي هي ثٌبثشايي دس صهبى ؿشٍع پَؿؾ ثيوِ اتىبيي ثِ

ِ  ػْن ثيوِ . 36 گاش   گش هؼتمين اص هـبسوت دس ػَد )وبسهضد هٌبفغ( دسيبفتي يب دسيبفتٌي اص ثيوا

ػٌاَاى دسآهاذ    ًظش اص صهبى دسيبفت آى، دس صهبى تحمك ثِ ي تؼْذي كشفاتىبيي، ًجك هجٌب

 ؿَد. ؿٌبػبيي هي
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گاش   ثِ ثيوِ گش هؼتمين سا هزذداا اص خٌش پزيشفتِ ؿذُ اص ثيوِ ثخـى اػت هوىي اتىبيى گش ثيوِ . 37

 .ؿاَد  ٍاگزاس وٌذ وِ ثِ آى ٍاگزاسى هزذد گفتِ هيوٌٌذُ(  گش اتىبيي لجَل )ثيوِاتىبيى دي شى 

 ًحَُ حؼبثذاسي لشاسدادّبي ثيوِ اتىبيي هزذد ًيض هـبثِ لشاسدادّبي ثيوِ اتىبيي اٍليِ اػت.

  اًتمال پشتفَى

تَاًٌاذ ثاب    گشي، هؤػؼبت ثيواِ هاي   لبًَى تأػيغ ثيوِ هشوضي ايشاى ٍ ثيوِ 54ًجك هبدُ  . 38

ي خَد سا هَافمت ثيوِ هشوضي ايشاى ٍ تلَيت ؿَساي ػبلي ثيوِ توبم يب لؼوتي اص پشتفَ

 هزبص دي ش ٍاگزاس وٌٌذ.  اص آى ثِ يه يب چٌذ هؤػؼِ ثيوِ ثب وليِ حمَق ٍ تؼْذات ًبؿي

ِ     ثبتَجِ ثِ ايٌىِ هسئَليت هشتجظ ثب خسبست ثيوِ اًتمبل  اص ثيوِ . 39 روش   رش اًتموبل دٌّوذُ ثوِ ثيوو

ِ   رش اًتموبل  ضَد، اًتمبل اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ هٌتمل ه وٌٌذُ  لجَل ٌوَاى حوزف   ػ دٌّوذُ ثو

 حسبة رشفتِ ضَد. ػٌَاى لجَل اشتفَي ثِ وٌٌذُ ثِ رش لجَل اشتفَي ٍ تَسظ ثيوِ

رش اًتمبل دٌّوذُ اصعشيوك حوزف ثوذّيْب ٍ داساييْوبي هوشتجظ ثوب         حزف اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ . 40

عشيوك   وٌٌذُ اص رش لجَل حسبة رشفتِ ضَد. لجَل اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ خغشات هٌتمل ضذُ، ثِ

 حسبة رشفتِ ضَد. ثيوِ ػبيذ ًطذُ ٍ خسبست هؼَق ازيشفتِ ضذُ، ثِ سبي  دسآهذ حكضٌب

 بيوِ هشتشن
ضَد ثبيذ تَسوظ   رزاس اًجبم ه  عشيك لشاسدادّبي ثيوِ هطتشن ثب ثيوِ اي وِ اص فؼبليتْبي ثيوِ . 41

 حسبة رشفتِ ضَد. وٌٌذُ ّوبًٌذ ثيوِ هستمين ثِ رشاى لجَل ثيوِ

گزاس ٍالغ  ن يب اتىبيي هوىي اػت ًي يه لشاسداد ثيوِ هـتشن، ًشف ثيوِگشاى هؼتمي ثيوِ . 42

گزاس  ؿًَذ يب ايٌىِ ّشيه ثِ ًؼجت ػْن خَد اص ثيوِ هـتشن، لشاسدادّبي رذاگبًِ ثب ثيوِ

ّاب سا   ّب، خؼبست ٍ ػبيش ّضيٌِ ثيوِ گشاى ػْن خَد اص حك هٌؼمذ وٌٌذ. دس ايي هَاسد ثيوِ

 گيشًذ. حؼبة هي ثشاػبع ًؼجتْبي تَافمي ثِ

ضوَد   صبدس ه رشاى هطتشن  ثيوِاص اػضبى رشٍُ يى   عَس هستمين تَسظ  ّبي  وِ ثِ ثيوِ ًبهِ . 43

حسبة رشفتِ ضَد ٍ ثخط  اص خغشات وِ تَسظ  ػٌَاى ثيوِ هستمين ثِ ثبيذ تَسظ آى ػضَ ثِ

ِ  ّوبًٌوذ ضوَد ثبيوذ    سبيش اػضبى رشٍُ ازيشفتِ ه   د.روشد  هحسوَة اتىوبي  ٍاروزاسى    ثيوو

 اتىبي  لجَل  ثشخَسد وٌٌذ. ثيوِ ّوبًٌذازيشًذ ثبيذ ثب آى  رشاً  وِ ايي خغشات سا ه  ثيوِ
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  تحصيلهخاسج 
 ػٌَاى ّضيٌِ دٍسُ ضٌبسبي  ضَد. ّب ثبيذ دس صهبى ٍلَع ثِ ًبهِ  هخبسج تحصيل ثيوِ . 44

ّاب،   ًبهِ اذٍس ثيوِالؼول پشداختي ثِ ًوبيٌذگيْاب، هخابسد ك رولِ ؿبهل حك هخبسد تحليل، اص . 45

 ّبػت. ثيوِ ّب ٍ هخبسد ٍكَل حك ًبهِ هخبسد اداسي ً ْذاسي ػَاثك ثيوِ

 افشا
 : اعالػبت صيش ثبيذ دس يبدداضتْبي تَضيح  صَستْبي هبل  افطب ضَد . 46

ِ  . الف ٍي ُ ) ٍ حك ثيوِ ضٌبسبي  دسآهذ حكس طذ ِ ػبيذً  ٍ ثيوِ ّبي ثيوِاػن اص  ثيو  ّبي اتىبي (، هستمين 

 ثيوِ ثيوِ ّبي اتىبي  ٍارزاسي، ٍ سٍيِ ضٌبسبي  ّضيٌِ حك . ة

 ٍ رخيشُ تىويل . ًحَُ هحبسجِ رخيشُ خسبست هؼَق . ج
 

 الم صيش ثبيذ دس هتي تشاصًبهِ افطب ضَد:ال . 47

 رزاساى ٍ ًوبيٌذربى، هغبلجبت اص ثيوِ . الف

 رشاى اتىبي ، هغبلجبت اص ثيوِ . ة

 ثذّ  خسبست هؼَق،  . ج

 ، رشاى اتىبي  ّ  ثِ ثيوِثذ . د

 ًٍطذُ، ػبيذ ثيوِ  حك . ّ

 رخيشُ تىويل . . ٍ
 

 الالم صيش ثبيذ دس هتي صَست سَد ٍ صيبى افطب ضَد: . 48

 ،)هستمين ٍ اتىبي  لجَل (ثيوِ  دسآهذ حك الف .

 رشاى اتىبي ، اص ثيوِثبصيبفت خسبست دسآهذ  . ة

 ل ، ٍٍ اتىبي  لجَ ّبي هستمين ّضيٌِ خسبست ثيوِ . ج

 .اتىبي  ٍارزاسى ثيوِ ّضيٌِ حك . د
 

يبدداؿاتْبى تَهايحى افـاب    دس  48ٍ  47دٌّذُ التم روش ؿذُ دس ثٌذّبى  ارضاى تـىيل . 49

 ؿَد. هي
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ٍ  1/1/1386 هَسد وليِ صَستْبي هوبل  ووِ دٍسُ هوبل  آًْوب اص توبسيخ      الضاهبت ايي استبًذاسد دس . 50

 االجشاست. صماص آى ضشٍع ه  ضَد، ال ثؼذ

 الوللی حسابذاسي هطابمت با استاًذاسدّاي بيي

ّبي ػوَهي، اػتبًذاسد خبكاي   ساثٌِ ثب ثيوِ الوللي حؼبثذاسي دس ّيئت اػتبًذاسدّبي ثيي . 51

ػٌاَاى   ثاب  4 الوللاي گضاسؿا شي هابلي ؿاوبسُ     تذٍيي ًىشدُ اػت، اهب دس اػتبًذاسد ثيي

واشدُ   اي اسائِ ثيوِ فؼبليتْبي ٍ ثيوِ هَسد تؼشيف  دس چبسچَثْبي ولي“ لشاسدادّبي ثيوِ ”

 اػت.
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 1 شمارهيوست پ

 ی مالیصورتها نمونه
 

 

 28 ؿاوبسُ الضاهبت اػتبًذاسد حؼابثذاسي   اص هٌظَس آؿٌبيي ثب ًحَُ ارشاي ثؼوي يَػت ثِپيي ا

 ؿَد. هحؼَة ًوي اػتبًذاسديِ ؿذُ اػت ٍ ثخـي اص تْ

ثب ثشخي اص يبدداؿاتْبي تَهايحي الصم ثاشاي تـاشيح      شاُّوي هبلي اػبػي كَستْبيَػت پ ييا دس

ي هبلي ًوًَِ هٌذسد دس ايي پيَػت، اًتػبت كَستْبوبسثشد الضاهبت ايي اػتبًذاسد اسائِ ؿذُ اػت. 

گيشد. ايي ًوًَِ دسثشگيشًذُ ثخـاي اص كاَستْبي هابلي     ًوي دسثشهشثَى ثِ فؼبليتْبي ثيوِ صًذگي سا 

 وَػِ وبهل ٍ ربهغ دسًظش گشفتِ ؿَد.ػٌَاى يه هز اػت ٍ ًجبيذ ثِ
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 )اداهِ( 1پيَست شواسُ
 ت سْاهی بيوِ ًوًَِششو

 تشاصًاهِ 
 11×9اسفٌذ  92 تاسيخ دس

  

 11×92/19/9 يادداشت داساييْا
 )تجذيذاسائِ شذُ(

 11×92/19/9 يادداشت صاحباى سْام  بذّيْا ٍ حمَق 11×92/19/1
 )تجذيذ اسائِ شذُ(

92/19/1×11 

 هيليَى سيال هيليَى سيال   هيليَى سيال يالهيليَى س  
    بذّيْاي جاسي:    داساييْاي جاسي:

 38س643 50س347  خؼبسات هؼَق ثذّي 25س661 41س379  هَرَدي ًمذ

 31س226 49س754  گشاى اتىبيي ثذّي ثِ ثيوِ 79س359 94س836  هذت وَتبُ گزاسيْبي ػشهبيِ
 22س953 24س105  ػبيش حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌي 80س494 86س347  ىگزاساى ٍ ًوبيٌذگب هٌبلجبت اص ثيوِ
 85س243 130س904  حك ثيوِ ػبيذ ًـذُ 9س114 17س286  گشاى اتىبيي هٌبلجبت اص ثيوِ

 19س174 22س430  رخيشُ تىويلي  104س832 78س142  ٍ اػٌبد دسيبفتٌي ػبيشحؼبثْب
 48س221 12س150  بليبترخيشُ ه 6س827 5س142  پشداختْب ٍ پيؾ ػفبسؿبت

 41س589 29س240  ػَد ػْبم پشداختٌي 306س287 323س132  روغ داساييْبي ربسي
 287س049 318س930  روغ ثذّيْبي ربسي    داساييْاي غيشجاسي:
    : بذّيْاي غيشجاسي 73س604 76س135  داساييْبي حبثت هـَْد

 8س800 9س938  تي ثلٌذهذتتؼْيتت هبلي دسيبف 3س927 4س109  داساييْبي ًبهـَْد
 11س747 14س551  رخيشُ هضايبي پبيبى خذهت وبسوٌبى 221س658 331س089  گزاسيْبي ثلٌذهذت ػشهبيِ

 ػبيشداساييْب
 

 روغ ثذّيْبي یيشربسي 53س826 64س366 
 

 20س547 24س489 
 307س596 343س419  روغ ثذّيْب 353س015 475س699  روغ داساييْبي یيشربسي

    :صاحباى سْام حمَق    
 310س000 400س000  ػشهبيِ    
 21س000 22س033  اًذٍختِ لبًًَي    
 9س281 13س182  ّب ػبيش اًذٍختِ    
 11س425 20س197  ػَد اًجبؿتِ    
 351س706 455س412  روغ حمَق كبحجبى ػْبم    

 659س302 798س831  روغ ثذّيْب ٍ حمَق كبحجبى ػْبم 659س302 798س831  روغ داساييْب

 َستْاي هالی است.ص جضء اليٌفه ، … تا …هٌذسج دس صفحات  … تا … يادداشتْاي تَضيحی
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 )اداهِ( 1پيَست شواسُ

 ًوًَِ بيوِسْاهی  ششوت

 سَد ٍ صياى صَست

 11×9اسفٌذ هاُ  92سال هالی هٌتْی بِ  بشاي

 )تجذيذ اسائِ شذُ(
 11×1سال   11×9سال   يادداشت  

 هيليَى سيال  هيليَى سيال  يالهيليَى س    

 292س965   384س211       دسآهذ حك ثيوِ
 35س562   42س120       گشاى اتىبيي دسآهذ ثبصيبفت خؼبست اص ثيوِ

 21س570   21س168       اي ػبيش دسآهذّبي ثيوِ
 350س097   447س499       

         ؿَد: وؼش هي

 162س188     247س826     ّضيٌِ خؼبست
 77س986     97س443     ّضيٌِ حك ثيوِ اتىبيي ٍاگزاسي

 25س379     43س464     اي ّبي ثيوِ ػبيش ّضيٌِ
 (265س553 )  (388س733 )      

 84س544   58س766       اي ػَد ًبخبلق فؼبليتْبي ثيوِ
 40س253   30س815       گزاسيْب خبلق دسآهذ ػشهبيِ

 (53س714 )  (61س065 )      وَهيّبي اداسي ٍ ػ ّضيٌِ
 71س083   28س516       ػَد ػوليبتي

 (1س137 )    (1س285 )    ّبي هبلي ّضيٌِ
 426     968    ّبي یيشػوليبتي خبلق ػبيش دسآهذّب ٍ ّضيٌِ

      ( 317)  ( 711) 
 70س372   28س199       ػَد لجل اص هبليبت

 (16س467 )  (7س417 )      هبليبت
 53س905   20س782       ػَد خبلق

 

 گشدش حساب سَد اًباشتِ
 

 53س905   20س782     ػَد خبلق
 11س246     12س284   ػَد اًجبؿتِ دس اثتذاي ػبل

 (527 )    (859 )  تؼذيتت ػٌَاتي
 10س719   11س425     تؼذيل ؿذُ -ػَد اًجبؿتِ دس اثتذاي ػبل

 64س624   32س207     ػَد لبثل تخليق 
       تخليق ػَد :

 (2س695 )    (1س033 )  اًذٍختِ لبًًَي
 (10س908 )    (3س902 )  ّب ػبيش اًذٍختِ
 (39س596 )    (7س075 )  هلَة ػَد ػْبم

 (53س199 )  (12س010 )    
 11س425   20س197     ػَد اًجبؿتِ دس پبيبى ػبل

 جضء اليٌفه صَستْاي هالی است. ، … تا …هٌذسج دس صفحات  … تا … يادداشتْاي تَضيحی
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 )اداهِ( 1يَست شواسُ پ

 ًوًَِ سْاهی بيوِ ششوت

 جشياى ٍجَُ ًمذ صَست

 11×9 هاُ اسفٌذ 92 بِهالی هٌتْی  سالي بشا
 

 )تجذيذ اسائِ شذُ(   

 11×1سال  11×9سال  يادداشت 

 هيليَى سيال هيليَى سيال هيليَى سيال  

     اي عملياتي:فعاليته

 96س471  130س038    ّبي ػوليبتي رشيبى خبلق ٍسٍد ٍرِ ًمذ ًبؿي اص فؼبليت
سزمايه    پزداخيت      باسده  سىد  گذاريها و 

 بابت تأمني مايل :

  

  

 (1س012)  (1س250)  ػَد پشداختي ثبثت تؼْيتت هبلي
 (8س947)  (21س779)  ػَد ػْبم پشداختي

 گزاسيْب ٍ ػَد ًبؿي اص ثبصدُ ػشهبيِ رشيبى خبلق خشٍد ٍرِ ًمذ
 پشداختي ثبثت تأهيي هبلي 

  

 (23س029) 

 
 (9س959)

     ماليات بزدرآمد:

 (33س363) (32س573)   پشداخت هبليبت ثشدسآهذ( هبليبت ثشدسآهذ پشداختي )ؿبهل پيؾ
     گذاري: فعاليتهاي سزمايه

 (2س970)  (17س600)  اساييْبٍ ػبيش د حبثت هـَْد ٍرَُ پشداختي رْت داساييْبي
 (86س516)  (132س461)  گزاسيْبي ثلٌذهذت ٍرَُ پشداختي ثبثت تحليل ػشهبيِ

 (5س138)  (9س117)  هذت ّبي وَتبُ ٍرَُ پشداختي ثبثت ػپشدُ
 11س300   5س821   هذت گزاسيْبي وَتبُ ٍرَُ حبكل اص فشٍؽ ػشهبيِ

 6س450   3س500   ٍرَُ حبكل اص فشٍؽ داسائيْبي حبثت هـَْد

 (76س874) (149س857)   گزاسي ّبي ػشهبيِ رشيبى خبلق خشٍد ٍرِ ًمذ ًبؿي اص فؼبليت

 (23س725) (75س421)   رشيبى خبلق خشٍد ٍرِ ًمذ لجل اص فؼبليتْبي تأهيي هبلي
     فعاليتهاي تأمني مايل:

 –  90س000   ٍرَُ حبكل اص افضايؾ ػشهبيِ

 –  3س000   دسيبفت تؼْيتت هبلي

 (1س580)  (1س862)  ثبصپشداخت اكل تؼْيتت هبلي دسيبفتي

 (1س580) 91س138    خبلق رشيبى ٍسٍد )خشٍد( ٍرِ ًمذ ًبؿي اص فؼبليتْبي تأهيي هبلي

 (25س305) 15س717    خبلق افضايؾ)وبّؾ( دس ٍرِ ًمذ
 50س966  25س661    هبًذُ ٍرِ ًمذ دس آیبص ػبل

 25س661  41س379    بيبى ػبلهبًذُ ٍرِ ًمذ دس پ
 

 اليٌفه صَستْاي هالی است. جضء ، … تا …دس صفحات  هٌذسج … تا … تَضيحی يادداشتْاي
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 ّاي حسابذاسي خالصِ اّن سٍيِ

 ّاي اتىايی بيوِ ٍ باصيافت خساست اص هحل بيوِ شٌاسايی دسآهذ حك - …يادداشت 
ؿاشٍع   تابسيخ حاك ثيواِ اص    دسآهاذ اي  بي ثيوِّ اػتخٌبي ثيوِ هٌْذػي ٍ ثبسثشي، دس ػبيش سؿتِ ثِ

ًاَل   ( ٍ دسهؼاتمين ّابي   ًبهِ ًبهِ )ثشاي ثيوِ اي ٍ ثٌَس يىٌَاخت دس ًَل دٍسُ ثيوِ پَؿؾ ثيوِ

ّبي هٌْذػي ٍ ثبسثشي واِ   دس ثيوِ ؿَد. ّبي اتىبيي( ؿٌبػبيي هي دٍسُ پزيشؽ یشاهت )ثشاي ثيوِ

ثاب ال اَي    هتٌبػات دسآهذ حك ثيواِ  ، ت ًيؼتًَل دٍسُ ثيوِ ًبهِ يىٌَاخ ال َي ٍلَع خٌش دس

ّابي كابدسُ ًاي     ثيوِ ثبؿَد. هوٌبا ثخـي اص حك ثيوِ هشتجي  ٍلَع خٌش ثشاٍسدي، ؿٌبػبيي هي

ػٌَاى حاك ثيواِ ػبياذ    ِ اػت ث هبليدٍسُ هبلي وِ لبثل اًتؼبة ثِ پَؿؾ خٌش ثؼذ اص پبيبى دٍسُ 

دس هَاسدي وِ حاك ثيواِ هتٌبػات ثاب      ُ،ًـذؿَد. ثشاي هحبػجِ حك ثيوِ ػبيذ  ًـذُ ؿٌبػبيي هي

8 فللي )سٍؽ سٍؽؿَد، اص  ػٌَاى دسآهذ ؿٌبػبيي هيِ گزؿت صهبى ث
 ؿَد. هي اػتفبدُ( 1

گش اتىبيي ثبثت ثبصيبفت خؼبست ٍالغ ؿذُ ّوضهبى  يبفت اص ثيوِدسهجبلغ دسيبفتي ٍ لبثل  ّونٌيي

 ؿَد. دسآهذ ؿٌبػبيي هي َاىػٌ هشثَى، ثِ خؼبساتثب ؿٌبػبيي ّضيٌِ 
 

 شٌاسايی دسآهذ واسهضد ٍ هشاسوت دس هٌافع اتىايی - …يادداشت 
ؿاَد. ّونٌايي    اي ؿٌبػبيي هاي  پَؿؾ ثيوًِبهِ دس صهبى ؿشٍع  دسآهذ وبسهضد ًجك ؿشايي ثيوِ

دس صهابى هـاخق ؿاذى ًتابيذ ػوليابت      ّبي اتىبيي  دسآهذ هـبسوت دس هٌبفغ حبكل اص ثيوِ

 ؿَد. ػٌَاى دسآهذ ؿٌبػبيي هي ، ثِييّبي اتىب ثيوِ
 

 شٌاسايی ّضيٌِ خساست - …يادداشت 

گزاس ٍ اًزابم   ػَي ثيوِ پغ اص گضاسؽ ٍلَع خؼبست اص ّبي هؼتمين ّضيٌِ خؼبست هؼوَالا دس ثيوِ

ؿَد. هوٌبا ثبثت خؼابست ٍالاغ    سػيذگيْبي الصم تَػي وبسؿٌبػبى ؿشوت دس حؼبثْب ؿٌبػبيي هي

ِ  ثاب اي وِ گضاسؽ ًـاذُ اػات ًياض     ـذُ اػت ٍ خؼبست ٍالغ ؿذُپشداخت ًاي وِ  ؿذُ ثاِ   تَرا

 كاَست  دسؿَد.  تزشثيبت گزؿتِ ٍ آخشيي اًتػبت هَرَد، رخيشُ هَسد ًيبص ثشاٍسد ٍ ؿٌبػبيي هي

، تؼاذيل  آياذ  لضٍم، ثبثت ثذّي خؼبست هؼَق ثشاػبع اًتػبتي وِ پغ اص ؿٌبخت اٍليِ ثذػت هي



 82حسابداری شماره  استاندارد

 يتهای بيمه عمومیفعال

 )اداهِ( 1يَست شواسُ پ
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 ّابي  دس ثيوِ ؿَد. كَست ػَد ٍ صيبى دٍسُ هٌظَس هي ايي تؼذيل دس اص ًبؿيگيشد ٍ احشات  كَست هي

 ؿَد. گش هؼتمين ؿٌبػبيي هي اتىبيي لجَلي ًيض ّضيٌِ خؼبسات ثشاػبع گضاسؿْبي دسيبفتي اص ثيوِ

 رخيشُ تىويلی  - …يادداشت 

پَؿاؾ  ثيوِ ػبياذ ًـاذُ آًْاب ثاشاي      حك سٍد هياي وِ اًتظبس  ثشاي ّش سؿتِ اص فؼبليتْبي ثيوِ
، رخياشُ تىويلاي   ّبي هشثَى دس دٍسُ هٌموي ًـذُ وابفي ًجبؿاذ   خؼبست هَسد اًتظبس ٍ ّضيٌِ

 ؿَد. ًظش گشفتِ هي دس
 

 هخاسج تحصيل - …يادداشت 
ّب  ًبهِ ّب ًظيش وبسهضد پشداختي ثِ ًوبيٌذگبى، هخبسد كذٍس ثيوِ ًبهِ هخبسد تحليل يب توذيذ ثيوِ

 ؿَد. ػٌَاى ّضيٌِ ؿٌبػبيي هي ثِ، دس صهبى ٍلَع ٍ ػبيش هخبسد هشثَى
 

 ٍ ًوايٌذگاى گزاساى هطالبات اص بيوِ - …يادداشت 
 9×11 1×11 

 سيال هيليَى سيال هيليَى 

 75س263  80س222  گزاساى ثيوِ

 8س831  10س125  ًوبيٌذگبى

 84س094  90س347  

 (3س600) (4س000) الَكَل هـىَن هٌبلجبت رخيشُ

 80س494  86س347  

 گشاى اتىايی هطالبات اص بيوِ - …اشت يادد

 9×11 1×11 

 سيال هيليَى سيال هيليَى 

 8س231  15س117  داخلي ثيوِ ؿشوتْبي

 2س183  3س569  خبسري   ثيوِ ؿشوتْبي

 10س414  18س686  

 (1س300) (1س400) الَكَل هـىَن هٌبلجبت رخيشُ

 9س114  17س286  
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 بذّی خساست هعَق - …يادداشت 

  9× 11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 5س194  10س570  ػَصي آتؾ

 4س725  7س119  ثبسثشي

 7س211  6س215  اتَهجيل ثذًِ

 8س504  11س927    حبلج ؿخق

 3س670  3س273  هذًي هؼئَليتْبي

 6س212  8س424  هٌْذػي

 3س127  2س819  ػبيش

 38س643   50س347   

 

 گشاى اتىايی يوِبذّی بِ ب - …يادداشت 

  9× 11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 23س811  40س638  ثيوِ داخلي ؿشوتْبي

 7س415  9س116  خبسري ثيوِ ؿشوتْبي

 31س226   49س754   
 

 بيوِ عايذ ًشذُ حك - …يادداشت 

  9× 11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 20س947  25س280  ػَصي آتؾ

 18س520  26س452  ثبسثشي

 23س806  29س115  اتَهجيل ثذًِ

 6س911  10س074  حبلج ؿخق

 2س085  7س253  هذًي هؼئَليتْبي

 11س407  26س930  هٌْذػي

 1س567  5س800  ػبيش

 85س243   130س904   
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 رخيشُ تىويلی - …يادداشت 

  9×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 14س638   15س806   ؿخق حبلج

 4س536   6س624   ػبيش

 19س174   22س430   

 بيوِ  دسآهذ حك - …يادداشت 
  9×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 219س049   297س405   هؼتمين ّبي  ثيوِ

 73س916   86س806   اتىبيي لجَلي ّبي ثيوِ

 292س965   384س211   

 ؿشح صيش اػت جَلي ثِّبي هؼتمين ٍ اتىبيي ل ثيوِ دسآهذ حك : 

  9×11  1×11 

َلیّا بيوِ  ّاي هستمين بيوِ    جوع  جوع  ي اتىايی لب

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 54س127  61س554  21س380  40س174  ػَصي آتؾ

 21س278  27س906  –  27س906  ثبسثشي

 39س361  54س257  6س415  47س842  اتَهجيل ثذًِ

 107س459  136س903  38س112  98س791  حبلج   ؿخق

 19س316  22س709  –  22س709  هذًي هؼئَليتْبي

 36س620  45س357  15س184  30س173  هٌْذػي

 14س804  17س525  5س715  11س810  ػبيش

 292س965  384س211  86س806  297س405  
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 ى اتىايیگشا دسآهذ باصيافت خساست اص بيوِ - …يادداشت 

  
9 ×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 6س149   7س413    ػَصي آتؾ

 5س513   4س910   ثبسثشي

 4س932   5س722   اتَهجيل ثذًِ

 5س820   9س258   حبلج ؿخق

 3س091   4س395   هذًي هؼئَليتْبي

 7س417   6س805   هٌْذػي

 4س640   3س617   ػبيش

 35س562   42س120   

 
 اي سايش دسآهذّاي بيوِ - …يادداشت 

  9×11  1×11 

 جوع  جوع  هٌافع دس هشاسوت  واسهضد  

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 4س527   3س912   429   3س483  ػَصي آتؾ

 7س491   7س652   3س741   3س911  ثبسثشي

 3س185   2س890   –  2س890  اتَهجيل ثذًِ

 1س729   1س907   –  1س907  حبلج   ؿخق

 913   532   –  532  هذًي هؼئَليتْبي

 1س768   2س344   1س053   1س291  هٌْذػي

 1س904   1س658   384   1س274  ػبيش

 21س517   20س895   5س607   15س288   

 53   273       ػَد ػپشدُ اتىبيي
 21س570   21س168       
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 ّضيٌِ خساست - …ت يادداش

  9×11  1×11 

 خالص  خالص  باصيافتی  ًاخالص  

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 15س734  21س013   (3س179)  24س192  ػَصي آتؾ

 12س380  15س951   –  15س951  ثبسثشي

 21س167  32س319   (4س715)  37س034  اتَهجيل ثذًِ

 87س519  127س963   –  127س963  حبلج ؿخق

 6س004  15س135   –  15س135  هذًي هؼئَليتْبي

 13س205  24س580   –  24س580  هٌْذػي

 6س179  10س865   (1س872)  12س737  ػبيش

 162س188   247س826   (9س766)   257س592   

 

  هيليَى سيبل ثبثت  7س195هيليَى سيبل ثبصيبفتي هؼبدل  9س766اص هجلغ ٍ  اهَال اػامبًي 

 هيليَى سيبل ًيض هشثَى ثِ حك ربًـيٌي اػت. 2س571

 ِؿشح صيش اػت ّبي هؼتمين ٍ اتىبيي لجَلي ثِ ّضيٌِ خؼبست ثيو : 
 

 جوع اتىايی لبَلی ّاي بيوِ ّاي هستمين يوِب  

 سيال هيليَى سيال هيليَى سيال هيليَى  

 21س013 6س50  14س063  ػَصي آتؾ

 15س951 – 15س951  ثبسثشي

 32س319 4س21  27س598  اتَهجيل ثذًِ

 127س963 8س139  119س824  حبلج ؿخق

 15س135 – 15س135  هذًي هؼئَليتْبي

 24س580 3س67  21س113  هٌْذػي

 10س865 2س45  8س020  ػبيش

 247س826  26س122  221س704   
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 بيوِ اتىايی ٍاگزاسي ّضيٌِ حك - …يادداشت 

  9×11  1×11 

 جوع  جوع  اختياسي  اسياجب  

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 17س413  20س299  1س949  18س350  ػَصي آتؾ

 19س278  23س061  958  22س103  ثبسثشي

 9س936  12س793  1س109  11س684  اتَهجيل ثذًِ

 20س012  26س471  1س620  24س851  حبلج ؿخق

 3س456  3س150  –  3س150  هذًي هؼئَليتْبي

 4س840  7س927  1س780  6س147  هٌْذػي

 3س051  3س742  873  2س869  ػبيش

 77س986   97س443   8س289   89س154   

 

 اي  بيوِ ّاي سايش ّضيٌِ - …يادداشت 

 9×11  1×11 

 جوع  جوع  ّاي اتىايی لبَلی بيوِ  هستمين ّاي  بيوِ : واسهضد ٍ توبش

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال َىهيلي 

 5س713  7س403  938  6س465 ػَصي آتؾ

 4س074  6س461  341  6س120 ثبسثشي

 4س392  6س938  775  6س163 اتَهجيل ثذًِ

 6س488  10س433  1س412  9س021 حبلج   ؿخق

 711  1س825  –  1س825 هذًي هؼئَليتْبي

 2س165  3س172  568  2س604 هٌْذػي

 923  1س519  245  1س274 ػبيش

 24س466  37س751  4س279   33س472  

        

ّضيٌِ هـبسوت دس هٌابفغ  
 اي لشاسدادّبي ثيوِ

     
 5س000

  
300 

 ػْن كٌذٍق تأهيي 3%
 خؼبستْبي ثذًي

     
713 

  
613 

 25س379  43س464     
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 تطبيك سَد عولياتی صَست - …يادداشت 

خبلق ٍسٍد ٍرِ ًمذ ًبؿاي اص فؼبليتْابي ػوليابتي     رشيبىك ػَد ػوليبتي ثب تٌجي كَست 

 ثـشح صيش اػت:

  9×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 71س083   28س516   ػوليبتي ػَد

 3س728   4س068   اػتْتن ّضيٌِ

پبيابى خاذهت    هضايابي افضايؾ دس رخيشُ  خبلق

 وبسوٌبى

 

 3س859   2س804 

 (9س315 )  (5س853)  ًوبيٌذگبى ٍگزاساى  هٌبلجبت اص ثيوِ افضايؾ

 (10س500 )  (8س172)  اتىبييگشاى  هٌبلجبت اص ثيوِ افضايؾ

 1س604   26س690   ػبيش حؼبثْب ٍ اػٌبد دسيبفتٌي وبّؾ

 530   1س685   پشداختْب ػفبسؿبت ٍ پيؾ وبّؾ

 5س118   11س704   هؼَقثذّي خؼبسات  افضايؾ

 (2س725 )  18س528   اتىبيي گشاى ثيوِ)وبّؾ( ثذّي ثِ  افضايؾ

 (461 )  1س152   ٍ اػٌبد پشداختٌي حؼبثْب)وبّؾ( ػبيش  افضايؾ

 29س358   45س661   ًـذُحك ثيوِ ػبيذ  افضايؾ

 4س192   3س256   رخيشُ تىويلي افضايؾ

 96س471   130س038   
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 8پيوست شماره 

 گيری مبانی نتيجه

 پيشيٌِ

پيؾ اص تذٍيي ايي اػتبًذاسد، ؿشوتْبي ثيوِ دس ايشاى ثشاي گضاسؿ شي هبلي فؼبليتْبي ثيواِ  . 1

شدُ اشس وا اِ خبكاي سا هما  اِ سٍيا اثيو ػبلي ّبي ؿَساي ًبهِ آييي وِ هَاسدي ػوَهي، دس

 .وشدًاذ  اػاتفبدُ هاي   ّب تجؼيت ٍ دس ثميِ هَاسد اص اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي ًبهِ ايي آييي اص، َداث

دس دي ش وـَسّب، ٍسٍد اي  ٍرَد اػتبًذاسد حؼبثذاسي خبف ثشاي فؼبليتْبي ثيوِتَرِ ثِ  ثب

 ثخؾ خلَكي ثِ فؼبليتْبي ثيوِ ٍ لضٍم ؿفبفيت ثيـتش دس گضاسؿ شي هبلي ؿشوتْبي ثيوااِ، 

تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼابثذاسي ثاشاي فؼبليتْابي     ”ػٌَاى  ثب اي پشٍطُ 1381دس ؿْشيَسهبُ 

َرت هلَثِ وويتِ تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي دس دػتَس وابس هاذيشيت تاذٍيي    ه ِث “ثيوِ

 لشاس گشفت. اػتبًذاسدّب

لبلت يه پظٍّؾ ثشاي گشٍُ وبسؿٌبػي هذيشيت تذٍيي اػتبًذاسدّب تؼشيف ؿاذ.   پشٍطُ دس . 2

اثتذا ادثيبت ٍ اػتبًذاسدّبي هشتجي دس ػبياش وـَسّاب ثشسػي ٍ گضاسؽ هٌبلؼابت تٌجيماي  

ْيِ گشديذ، ػپغ ثشاػبع هٌبلؼابت هماذهبتي، فؼبليتْاابي ثيواِ ثبتَرااِ ثاِ هبّيات ٍ        ت

ثخؾ تمؼين ٍ همشس ؿاذ پاشٍطُ تاذٍيي اػاتبًذاسد حؼابثذاسي ثاشاي       ثِ دٍ  آى ْبيٍيظگي

فؼبليتْابي ثيوِ دس دٍ هشحلِ ارشا ؿَد. تذٍيي اػتبًذاسد حؼبثذاسي ثاشاي فؼبليتْابي ثيواِ    

اٍل پشٍطُ ٍ تاذٍيي اػاتبًذاسد حؼابثذاسي فؼبليتْابي ثيواِ      وبس هشحلِ  ػوَهي دس دػتَس

 وبس هشحلِ دٍم لشاس گشفت. صًذگي ًيض دس دػتاَس

ثبتَرِ ثِ ٍيظگيْبي كٌؼت ثيوِ، گشٍُ وبسؿٌبػي تذٍيي اػتبًاذاسد حؼبثذاسي فؼبليتْاابي   . 3

ؼبثشػي ثيوِ ثب ػوَيت ًوبيٌذگبى ثيوِ هشوضي، ًوبيٌذگبى ؿشوتْبي ثيوِ ٍ ثشخي هذيشاى ح

ؿشوتْبي ثيوِ تـىيل ؿذ. پغ اص تـىيل گشٍُ وبسؿٌبػي، هؼبئل خابف فؼبليتْابي ثيواِ    

لبلت يه گاضاسؽ   ػوَهي تَػي اػوبي گشٍُ ثشسػي ؿذ ًٍتبيذ وبس گشٍُ وبسؿٌبػي دس

 پظٍّـي دساختيبس وويتِ تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي لشاس گشفت.



 82استاندارد حسابداری شماره 

 يمه عمومیفعاليتهای ب

 (اداهِ) 9 شواسُ َستيپ

 532 

ؼبثذاسي فؼبليتْبي ثيواِ ػواَهي تَػاي وويتاِ     پغ اص تأييذ هشٍست تذٍيي اػتبًذاسد ح . 4

ًَيغ اػتبًذاسد سا تْياِ واشد. اياي     تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي، گشٍُ وبسؿٌبػي پيؾ

ًَيغ دس رلؼبت هتؼذد وويتِ تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي ثشسػاي ٍ اكاتحبت    پيؾ

 الصم دس آى اػوبل گشديذ.

 ي بيوِ عوَهیداليل تذٍيي استاًذاسد حسابذاسي فعاليتْا

 : ؿشح صيش اػت اّن داليل هشٍست تذٍيي ايي اػتبًذاسد ثِ . 5

 فشد فؼبليتْبي ثيوِ ػوَهي. ثِ ٍيظگيْبي هتفبٍت ٍ هٌحلش 

 ثابػٌَاى   3وشدى فؼبليتْبي ثيوِ اص داهٌاِ وابسثشد اػاتبًذاسد حؼابثذاسي ؿاوبسُ      هؼتخٌي

 “ .ػوليبتي دسآهذ ”

     ي ؿاشوتْبي ثيواِ ثاشاي هؼابهتت ٍ     اػتفبدُ اص سٍؿاْبي هتفابٍت حؼابثذاسي تَػا

 سٍيذادّبي هـبثِ.

 .ِلضٍم ؿفبفيت ثيـتش گضاسؿ شي هبلي ؿشوتْبي ثيو 

 داهٌِ واسبشد

ِ   يىي . 6 ّابي حؼابثذاسي    اص هؼبئل هٌشح ايي اػت واِ آياب ايي اػتبًذاسد ثبياذ توابم رٌجا

ويتِ ثٌبثِ داليل صيش و اي هتوشوض ثبؿذ. پَؿؾ دّذ يب تٌْب ثش فؼبليتْبي ثيوِؿشوتْبي ثيوِ سا 

 ثپشداصد: اي هؼتمذ اػت وِ ايي اػتبًذاسد ثبيذ تٌْب ثش فؼبليتْبي ثيوِ

تذٍيي اػتبًذاسد حؼبثذاسي ثشاي ؿشوتْبي ثيوِ هَرت تىشاس الضاهابت هٌاشح ؿذُ  . الف

 ؿَد وِ هشٍست ًذاسد. دس دي ش اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي هي

ُ ثشاي ؿشوتْبي ثيوِ ثاب الضاهابت حؼابثذاسي    چٌبًنِ الضاهبت حؼبثذاسي تزَيض ؿذ . ة

هَسد يه سٍيذاد ٍاحاذ هتفابٍت ثبؿاذ، اياي اهاش       تزَيض ؿذُ ثشاي ػبيش ؿشوتْب دس

 ثش لبثليت همبيؼِ اًتػبت هبلي ثيي ؿشوتْب احش ًبهٌلَة داؿتِ ثبؿذ. تَاًذ هي
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 فؼبليتْبيؿشوتْبي ثيوِ هوىي اػت كشفبا دس يه صهيٌِ تخللي فؼبليت وٌٌذ يب ايٌىِ  . د

 تخللي هتفبٍتي سا اًزبم دٌّذ. لزا تذٍيي يه اػتبًذاسد ربهغ ثشاي توبم آًْب هوىاي 

هوىي اػات  ، ثشخي اص ؿشوتْابي ثيواِ ايي ثش ػتٍُ اػت ػولي ٍ لبثل تَرياِ ًجبؿذ.

 ّب فؼبليت وٌٌذ. ٍ ّن دس دي ش صهيٌِ اي صهيٌِ فؼبليتْبي ثيوِ ّن دس

 

ٍ دس ػيي حبل هتفبٍت ثَدى ٍيظگيْبي ايي فؼبليتْب  اي ؼبليتْبي ثيوِدليل گؼتشدگي داهٌِ ف ثِ . 7

ثٌذي وٌذ.  سا ثبتَرِ ثِ ٍيظگيْبي آًْب ًجمِ  اي ، وويتِ تلوين گشفت فؼبليتْبي ثيوِيىذي ش اص

دػاتِ   ، ايي فؼبليتْب ثِ دٍاي ثبتَرِ ثِ ثشسػيْبي اًزبم ؿذُ دسخلَف اًَاع فؼبليتْبي ثيوِ

ِ     ٍ صًاذگي(  ِ ػوَهي )یياش ؿبهل فؼبليتْبي ثيو ؿاذ.   ثٌاذي  فؼبليتْابي ثيواِ صًاذگي ًجما

داسًذ، همشس ؿاذ ثٌبثاِ    يىذي ش ثباي  ايي دٍ گشٍُ فؼبليت تفبٍتْبي لبثل هتحظِايٌىِ  ثِ ًظش

 هشٍستْبي هَرَد اثتذا اػتبًذاسد حؼبثذاسي فؼبليتْبي ثيوِ ػوَهي تذٍيي ؿَد.

 بيوِ شٌاخت دسآهذ حك

ِ  ثب ّشيه اص ثيوِ ساثٌِ دساي  تبسيخ ؿشٍع پَؿؾ ثيوِ ثيوِ اص دسآهذ حك . 8 ّاب ؿٌبػابيي    ًبها

ِ  اص ثيوِ ساثٌِ ثب ّشيه اكَالا ثبيذ دس اي تبسيخ ؿشٍع پَؿؾ ثيوِ ؿَد. هي كابدسُ   ّابي  ًبها

ِ   تؼييي ؿَد. اهب ثِ ِ  دليل حزن صيابد ثيوا ّابي كابدسُ، پشاوٌاذگي رغشافيابيي كاذٍس       ًبها

غ ثِ اًتػبت الصم ٍ ػبيش هحذٍديتْبي هَرَد، تؼييي تابسيخ  ، ػذم دػتشػي ثوَلّب ًبهِ ثيوِ

ّب ػولي دؿَاس ٍ فبلذ تَريِ التلابدي   ًبهِ ساثٌِ ثب ّشيه اص ثيوِ دس اي ؿاشٍع پَؿؾ ثيوِ

تمشيجي ثاشاي تؼيايي   تَاًٌذ اص يه تبسيخ  گشاى هي اػت. ثٌبثشايي، ثٌبثِ هتحظبت ػولي، ثيوِ

، ثـشًي وِ دسآهاذ  ّب اػتفبدُ وٌٌذ ًبهِ اي اص ثيوِ َػِثشاي هزواي  تبسيخ ؿشٍع پَؿؾ ثيوِ

ثيوِ ؿٌبػبيي ؿاذُ   ثيوِ ؿٌبػبيي ؿذُ ثب اػتفبدُ اص ايي سٍؽ دس همبيؼِ ثب دسآهذ حك حك

تفابٍت ثاب   دس دٍسُ هبلي هشثَى ّب  ًبهِ ّشيه اص ثيوِاي  ثبتَرِ ثِ تبسيخ ؿشٍع پَؿؾ ثيوِ

 اّويتي ًذاؿتِ ثبؿذ.
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ّبي ػواَهي،   گش ثشاي يه دٍسُ هؼيي اػت. دس ثيوِ شؽ خٌش تَػي ثيوِثبثت پزي ثيوِ حك . 9

هٌٌجك ّب ثب دٍسُ تحت پَؿؾ كَستْبي هبلي  ًبهِ ایلت دٍسُ صهبًي پَؿؾ خٌش تَػي ثيوِ

ثيوِ وِ ثب خٌشات پزيشفتاِ ؿاذُ دس    ًيؼت، لزا ثبيذ ثشاػبع ال َي هـخق، آى ثخؾ اص حك

ثيوِ ٍ ثخؾ دي شي وِ ثب خٌاشات پزيشفتاِ    سآهذ حكػٌَاى د دٍسُ هبلي ربسي هشتجي اػت، ِث

ِ      حك ػٌَاى ِثّبي آتي هشتجي اػت  ؿذُ دس دٍسُ يب دٍسُ (شاگا  ثيواِ ػبياذ ًـاذُ )ثاذّي ثيوا

ػوَهي وِ تَصيغ خٌش دس ًَل دٍسُ پَؿاؾ    ؿٌبػبيي ؿَد. ثشاي آًذػتِ اص فؼبليتْبي ثيوِ

ًاَس   ثِ ثيوِ م ثش ايي اػت وِ حك، فشاي ًذاسد خٌش )هذت ثيوِ ًبهِ( ًَػبى لبثل هتحظِ

تاَاى ثاب    سا هيثيوِ  ؿَد. ثٌبثشايي، دسآهذ حك يىٌَاخت دس ًَل دٍسُ پَؿؾ خٌش ػبيذ هي

 .وشداػتفبدُ اص ال َي تٌبػت صهبًي ؿٌبػبيي 

) سٍصاًِثيي سٍؿْبي لبثل اػتفبدُ دس ال َي تٌبػت صهبًي ؿبهل سٍؿْبي  اص . 10
365
 ِ(، هبّبًا 1

(
24
ي )فلل(، 1

8
ػبالًِ ) ٍ (1

2
اص حاذ ًتابيذ    ٍالؼي ثَدى ثيؾ سٍؽ ػبالًِ ثخبًش یيش (،1

ى دليل كشفِ التلابدي ٍ ػاَْلت آ   ثبؿذ. ثٌبثشايي سٍؽ فللي ثِ ثىبسگيشي آى ًبهٌبػت هي

 ، تَػي وويتِ پزيشفتِ ؿذ.اًتظبسوٌٌذُ حذالل دلت هَسد  ػٌَاى تأهيي ثِ

ثيواِ   ثيوِ ٍ حاك  ثشاي ؿٌبػبيي دسآهذ حك وـَس  اص سٍؿْبي هتذاٍل دس كٌؼت ثيوِ يىي . 11

 : ػبيذ ًـذُ، سٍؽ دسكذ حبثت اػت وِ ثِ داليل صيش تَػي وويتِ پزيشفتِ ًـذ

ػوابل  ّبي صهبًي هختلف ثبّن هتفبٍت اػت ٍ ا حزن فؼبليت ؿشوتْبي ثيوِ دس دٍسُ الف .

 ؿَد ؿفبفيت كَستْبي هبلي هخذٍؽ ؿَد، ٍ دسكذ حبثت ثبػج هي

تؼييي يه دسكذ حبثت اهشي ثؼيبس لوبٍتي اػت ٍ دس همبيؼِ ثب سٍؽ تٌبػت صهبًي  . ة

 اص لبثليت اتىبي ووتشي دس گضاسؿ شي هبلي ثشخَسداس اػت.
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 خساست

ثبصيبفت ؿَد. ثبتَرِ  اهَال اػمبًي ٍ حك ربًـيٌيًشيك  ثخـي اص خؼبست هوىي اػت اص . 12

، ثٌابثشايي، هجابلغ ثبصيابفتي ياب     ثِ ايٌىِ ايي ثبصيبفتْب ثب خؼبست ساثٌِ ػلت ٍ هؼلاَلي داسد 

ؿاَد،   هاي اي وِ خؼبست هشثاَى ثاِ حؼابة گشفتاِ      ثبصيبفتٌي هزوَس ثبيذ دس ّوبى دٍسُ

گياشي   ، اًاذاصُ گيشي ثذّي خؼبست هشثَى ؿٌبػبيي ٍ هٌبثك سٍيِ هَسد اػتفبدُ ثشاي اًذاصُ

دليل استجبى ثاب سٍياذاد ياب     ثِ ربًـيٌي اهَال اػمبًي يب حك اص ًبؿيؿَد. ثبصيبفت خؼبست 

 ؿَد. ؿشايٌي ٍاحذ اص هجلغ خؼبست وؼش هي

 رخيشُ تىويلی

ػبل پاغ اص وؼاش   ّشّبي  يوِث ّبي هلَة ؿَساي ػبلي ثيوِ دسكذي اص حك ًبهِ ثشاػبع آييي . 13

حاَادث ًجيؼاي   خٌاشات  يشُ فٌي تىويلي ٍ رخيشُ فٌاي  ػٌَاى رخ يوِ اتىبيي ٍاگزاسي ِثث حك

هَرات   ِثي ثيوِ اػت. ؿشوتْبؿَد. ًشف حؼبة ايي رخبيش ّضيٌِ دٍسُ  هحبػجِ ٍ ؿٌبػبيي هي

ػٌاَاى   تَاى ِث تٌْب التهي سا هي لزاثخـي اص ثذّيْبػت ٍ ، رخبيش هفبّين ًظشي گضاسؿ شي هبلي

اياي ؿاشايي ٍراَد     اص وشدُ ثبؿذ. يىي حشاصارخيشُ ؿٌبػبيي وشد وِ ؿشايي ؿٌبخت ثذّي سا 

تؼْذ فؼلي ثشاي اًتمبل هٌبفغ التلبدي اػت. التهي وِ تؼْذ وًٌَي ؿاشوت ثيواِ ًيؼات ًجبياذ     

 ي ؿٌبػبيي ؿَد.هبلػٌَاى رخيشُ دس كَستْبي  ِث

صيبًجبس ثبؿذ يؼٌي ّضيٌِ خؼابست  اي دس ؿشوتْبي ثيوِ  ّش سؿتِ اص فؼبليتْبي ثيوِچٌبًنِ  . 14

فؼلي ثشاي اًتمبل  تؼْذ ثبؿذ، ؿشوتْبي ثيوِ ػوتاػبيذ ًـذُ يوِ ث اًتظبس ثيؾ اص حك هَسد

ؿٌبػابيي وٌٌاذ.    تىويلاي  ٍ اص ايي ثبثت الصم اػت رخيشُ داسًذهٌبفغ التلبدي دس آيٌذُ 

اي ثب ّاذف اًؼىابع ػولىاشد     احتؼبة رخيشُ تىويلي ثشهجٌبي ّش سؿتِ اص فؼبليتْبي ثيوِ

ِ   ًَس رذاگبًِ ّب ثِ ّشيه اص سؿتِ ّابي دي اش( ٍ    )ػذم تْبتش صيبى يه سؿتِ ثب ػَد سؿات

 گيشد. اػوبل احتيبى دس ؿٌبػبيي صيبى كَست هي
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ّبي ؿاذيذ واِ خؼابست     آهيض هبًٌذ صلضلِ فبرؼًِجيؼي حَادث  ثبساثٌِ  دس ي ثيوِؿشوتْب . 15

اي ؿٌبػابيي   ياشُ تَاًٌذ اص ايي ثبثات رخ  ًويلزا ًذاسًذ ٍ فؼليآٍسد، تؼْذ  ثبس هي ػٌ يي ثِ

ّابي   ثيٌي ًيؼت ٍ اًؼىبع ّضيٌِ اص ايي ثبثت دس دٍسُ ي هبًٌذ صلضلِ لبثل پيؾحَادحوٌٌذ. 

 ي لجل اص ٍلَع، ثب هفبّين ًظشي گضاسؿ شي هبلي ػبصگبس ًيؼت.صهبً

 ّاي اتىايی بيوِ حك

 وٌذ، س سفغ ًويگزا گش هؼتمين سا دس همبثل ثيوِ وِ هؼبهتت ثيوِ اتىبيي تؼْذات ثيوِ آًزب اص . 16

ِ ثهٌبلجابت اص  ؿاَد ٍ   هيًبخبلق گضاسؽ  كَست يي، هؼبهتت اتىبيي ثِثٌبثشا  گاشاى  يوا

يشا ًجك هفبّين ًظاشي  ص گشدد. گزاساى هشثَى تْبتش ًوي خؼبست پشداختٌي ثِ ثيوِاتىبيي ثب 

ي هبلي تْبتش تٌْب صهبًي هٌبػت اػت وِ ٍاحاذ تزابسي لابدس ثبؿاذ ثشتؼاَيِ      گضاسؿ ش

 يك پشداخت هجلغ خبلق يب ػذم پشداخت ٍ الضام دي شي ثِ پشداخت هجلغ خابلق شً اصحؼبة 

ِ  ٍسصد ٍ ايي تَاى توويي ؿذُ ثبؿذ.  اكشاس ّابي هشثاَى ثاِ     ّونٌيي دسآهاذّب ٍ ّضيٌا

گش ثذٍى تَرِ ثِ ؿشايي ثيوِ اتىبيي هتؼْذ  ، صيشا ثيوِؿَد تْبتش ًوييىذي ش  اتىبيي ثب ثيوِ

ثِ  هشثَى ّبي سآهذّب ٍ ّضيٌِهوٌبا، ػذم تْبتش دگزاس اػت.  وِرجشاى خؼبست ٍاسدُ ثِ ثي ثِ

ّبي اتىبيي ثِ اسائِ اًتػبت ؿافبف دسخلاَف داهٌاِ ٍ احشثخـاي ٍ ؿبخلاْبي       ثيوِ

گش هؼتمين  ثيوِ لزاوٌذ.  وٌٌذگبى كَستْبي هبلي ووه هي هذيشيت خٌش ثِ اػتفبدُ ػولىشد

ِ سا هبلي  دٍسُّبي ػبيذ ؿذُ ًي  يوِث هجلغ حك يواِ  ث حاك  ٍ ػٌاَاى دسآهاذ ؿٌبػابيي    ثا

يي خؼبست دسيبفتي ّونٌ وٌذ. هييٌِ ؿٌبػبيي ّضػٌَاى  ثِ ي ساگشاى اتىبي ِ ثيوِثٍاگزاسي 

ؿَد ٍ ثب  ػٌَاى دسآهذ ؿٌبػبيي هي گش هؼتمين ثِ يي تَػي ثيوِاتىبگشاى  يب دسيبفتٌي اص ثيوِ

 يؼت.يوِ اتىبيي ٍاگزاسي لبثل تْبتش ًث يٌِ حكّضّضيٌِ خؼبست يب 

 هخاسج تحصيل

ّب ٍ لشاسدادّبي  ًبهِ لجبل تحليل يب توذيذ ثيوِ هخبسد تحليل ؿبهل هخبسري اػت وِ دس . 17

ّبي  ّبي پشداختي ثِ ًوبيٌذگبى ٍ ػبيش ّضيٌِ الؼول ؿَد هخل وبسهضدّب ٍ حك ثيوِ تحول هي

دسآهاذ ٍ  اي ثب تىيِ ثش فشايٌاذ تٌابثك    فشٍؽ ٍ كذٍس ًظيش تجليغبت ٍ اسصيبثي خٌش. ػذُ
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ؿاًَذ، ٍلاي دسآهاذ     ّب ٍالغ هي ًبهِ ّضيٌِ هؼتمذًذ وِ چَى ايي هخبسد ٌّ بم كذٍس ثيوِ

ػٌَاى داسايي  يبثذ، ثٌبثشايي، هخبسد هضثَس ثبيذ ثِ ثيوِ دس ًَل دٍسُ ثيوِ ًبهِ تحمك هي حك

سٍد اص هٌابفغ آى اػاتفبدُ    ًَس هٌظن دس ًَل دٍسُ هبلي وِ اًتظبس هاي  ؿٌبػبيي ؿَد ٍ ثِ

، اص آًزب وِ هخبسد يبد ؿذُ فبلذ هٌبفغ التلبدي آتي ًظش وويتِ د، هؼتْله گشدد. اهب ثِؿَ

ِ    ػٌَاى يىي ثِ هحان ٍلاَع    اص ٍيظگيْبي اػبػي داسايي اػت، لزا ايي هخابسد ثبياذ ثا

 حؼبة ّضيٌِ دٍسُ هٌظَس ؿَد. ثِ


