ثؿٕ ٝتقبِی

ثٙٔ ٝبؾجت ثعضٌساقت ضٚظ حؿبثساض ،چٟبضقٙج 51 ٝآشض ٔبٕٞ 5935 ٜبیف "حؿبثساضاٖ :تدبضة ٌصقت ،ٝافك ٞبی آیٙس "ٜزض
زا٘كٍب ٜاِعٞطا(ؼ) ثطٌعاض قس .خٕقی اظ اؾبتیس ،پیكىؿٛتبٖ ،نبحجٙؾطاٖ ،حطف ٝای ٞب  ٚزا٘كدٛیبٖ حؿبثساضی ٌطز ٓٞ
خٕـ آٔس٘س تب ضٚظ حؿبثساض ضا ٌطأی ثساض٘س .ایٗ ثعضٌساقت ٔحفّی نٕیٕی  ٚفطنتی ضا ثطای ٌفتٗ  ٚقٙیسٖ ٔٛضٛفبت ٚ
ٔؿبئُ ضٚظ حؿبثساضی ث ٝنٛضت نطیح  ٚؾبظ٘س ٜفطا ٓٞآٚضز .زض ایٗ ٕٞبیف ،ؾرٙطا٘ی ٞب زض چٟبض ٘كؿت ا٘دبْ قس .ضٚؾب،
افضبی ٞیبت ٔسیط ٜیب فبُٔ  ٚزثیط وُ ا٘دٕٗ ٞبی حطف ٝای  ٚفّٕی حؿبثساضی قبُٔ ؾبظٔبٖ حؿبثطؾی ،خبٔقٝ
حؿبثساضاٖ ضؾٕی ایطاٖ ،ا٘دٕٗ حؿبثساضاٖ ذجط ٜایطاٖ ،ا٘دٕٗ ٔسیطاٖ ٔبِی حطف ٝای ،ا٘دٕٗ حؿبثساضی ایطاٖ ،ا٘دٕٗ
حؿبثساضی ٔسیطیت ایطاٖ  ٚا٘دٕٗ حؿبثطؾبٖ زاذّی زض ایٗ ٕٞبیف قطوت زاقتٙس  ٚفضبی ٕٞسِی ٕٞ ٚىبضی ث٘ ٝحٛ
ثطخؿت ٝای زض ایٗ ٕٞبیف ٔكٟٛز ثٛز.
ثقس اظ لطائت لطآٖ  ٚؾطٚز خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ،آلبی زوتط ضحٕب٘یٔ ،سیطٌط ٜٚحؿبثساضی ،ثب تجطیه ضٚظ حؿبثساضٔ ،مسْ
ٕٟٔب٘بٖ ضا ذٛقبٔس ٌفت  ٚث ٝعطح ٔٛضٛفبتی پیطأ ٖٛتح٘ َٛؾبْ آٔٛظقی ثٚ ٝیػ ٜزٚض ٜزوتطی ،ثبظٍ٘طی زض زا٘كٛضی،
ثبظٍ٘طی زض ٔدالت  ٚتقبُٔ حطف ٚ ٝزا٘كٍب ٜپطزاذت .ضحٕب٘ی ٌفت زض چٙس ؾبَ اذیط ،ضٚظ حؿبثساض زض  ٕٝٞخب افٓ اظ
زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚدبٔـ فّٕی  ٚحطف ٝای زض تٟطاٖ  ٚقٟطؾتبٖ ٞب ث ٝنٛضت ثبقىٞٛی ثطٌعاض ٔی قٛزٌ .طأیساقت ایٗ ضٚظ
ثٚ ٝاؾغ ٝذسٔبتی اؾت و ٝحؿبثساضی ٔی تٛا٘س ث ٝخبٔق ٝثكطی اضائ ٝوٙس .حؿبثساضی ٔٛخت ایدبز آضأف زض خبٔقٔ ٝی
قٛز .ث ٝتٙؾیٓ لطاضزازٞب  ٚضفبیت آٟ٘ب وٕه ٔی وٙس .حؿبثساضی ثٛٔ ٝفمیت وؿت  ٚوبضٞب وٕه ٔی وٙس .زا٘ف حؿبثساضی
ثطای نبحجبٖ وؿت  ٚوبضٞب یه ضطٚضت اؾت ٚ ٚاضٖ ثبفت وبضآفطیٗ ٔٛفك ٘یع تٛنی ٝاـ ث ٕٝٞ ٝایٗ اؾت وٝ
حؿبثساضی ضا یبز ثٍیط٘س .حؿبثساضی ث ٝؾالٔت  ٚزضؾتی ؾبظٔبٖ ٞبی ثرف ذهٛنی  ٚزِٚتی وٕه ٔی وٙس .حؿبثساضی
ٔی تٛا٘س قفبفیت ایدبز وٙس  ٚؾیبٞچبِٞ ٝبیی ؤ ٝی تٛا٘س ٔٛخت فؿبز قٛز ضا اظ ثیٗ ثجطز .حؿبثساضی ثعضٌتطیٗ نٙقت
اعالفبتی ز٘یب اؾتٔ .ب ظثبٖ تدبضت ضا ثطای ا٘قىبؼ ضٚیسازٞبی التهبزی  ٚتدبضی و ٝخٙج ٝاؾبؾی ٕٟٔ ٚی اظ ظ٘سٌی ثكط
ٞؿتٙس ثىبض ٔی ثطیٓ .حؿبثساضی ث ٝتٛؾق ٝالتهبزی وكٛض وٕه ٔی وٙس .حؿبثساضی اثعاض پبؾرٍٛیی اؾت  ٚالظٔٝ
زٔٛوطاؾی .حؿبثساضی زض یه زٔٛوطاؾی ٔ ٚطزْ ؾبالضی زیٙی ؾٛزٔٙستط اؾت .حؿبثساضی فّٓ ٘بفـ اؾت  ٚؾطقبض اظ
ٔفبٞیٓ اذاللی اؾت .زض حؿبثساضی ؾٛزٔٙسی ٔ ٟٓاؾت ،ویفیت ٔ ٟٓاؾت ،ثی عطفی ،احتیبط ،تقبزَ ٔ ٚیب٘ ٝضٚی ٔٛضز
تبویس اؾت .اٌط ایٗ ٔفبٞیٓ ضا و ٝزض ا٘ساظٌ ٜیطی ٌ ٚعاضقٍطی ثىبض ٔی ضٚز زض زض ٖٚذٛز ٟ٘بزی ٝٙوٙیٓ ،زض ضا ٜوٕبَ ا٘ؿب٘ی
ٌبْ ثطزاقتیٓ و ٝاِجت ٝثؿیبضی اظ حؿبثساضاٖ ایٔ ٍٝ٘ٛٙیثبقٙس.
زض ازأ ٝزوتط ثبثبیی ،ضیبؾت زا٘كىس ٜفّ ْٛاختٕبفی  ٚالتهبزی زا٘كٍب ٜاِعٞطا ثٙٔ ٝعِت اختٕبفی فٛق اِقبز ٜحؿبثساضاٖ زض
ؾبظٔبٖ ٞب اقبض ٜوطز  ٚآٖ ضا ٔطٚ ٖٛٞؽبیف پبؾرٍٛیی آٟ٘ب ث ٝا٘تؾبضات لب٘٘ٛی  ٚا٘تؾبضات ؾٟبٔساضاٖ زا٘ؿتٚ .ی زض ازأٝ
ذبعط٘كبٖ قس اٌط حؿبثساضاٖ ثرٛاٙٞس خبیٍبٙٔ ٚ ٜعِت لجّی ذٛز ضا حفؼ ٕ٘بیٙس قطایظ حىٓ ٔی وٙس فٟس ٜزاض ٘مف ٞبی
ؾط٘ٛقت ؾبظی ٛ٘ ٚیٙی ثبقٙس ،ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ تحّیُ ٞبی فٕیمی اضائٕ٘ ٝبیٙس  ٚزض تحّیُ ٞبی ذٛز تٟٙب ٔتىی ثط فّٕىطز
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ٌصقت٘ ٝجبقٙس؛ ثّى ٝثطضؾی ٞبی ذٛز ضا ثط اؾبؼ ض٘ٚس ٞبی آتی ا٘دبْ زٙٞس ،فّٕىطز غیطٔبِی ضا زض وٙبض فّٕىطز ٔبِی ٔٛضز
تٛخ ٝلطاض زٙٞس ،زض عطاحی  ٚتحمك اؾتطاتػی ٞب ،یبض اؾتطاتػیه ٔسیطاٖ ثبقٙس ،زض ؾبظٔبٖ ٞب فبُٔ تغییط ثٛز ٚ ٜضاثغٝ
تٍٙبتٍٙی ثب زیٍط ٔسیطاٖ زاقت ٝثبقٙس .زضٟ٘بیت حؿبثساضاٖ ثبیس لغت ٕ٘بی اذاللیبت ثبقٙس.
آلبی ّٔه آضایی ،زثیطوُ خبٔق ٝحؿبثساضاٖ ضؾٕی ایطاٖ ،ث ٝفٛٙاٖ ؾرٙطاٖ افتتبحی ٝضٕٗ تجییٗ ؾبثم٘ ٝبٍٔصاضی ضٚظ
حؿبثساض  ٚفّؿف ٝآٖ ،پیكی ٝٙحؿبثساضی زض ایطاٖ ضا تكطیح  ٚآٖ ضا ث ٝؾ ٝزٚض ٜؾٙتی حؿبثساضی ،زٚض ٜحؿبثساضی زٚعطفٚ ٝ
زٚض ٜحؿبثساضی ٘ٛیٗ تمؿیٓ ثٙسی ٕ٘ٛزٚ .ی اقبض ٜوطز و ٝزض ٘رؿتیٗ تٕسٖ ٞبی ایٗ ؾطظٔیٗ ،حؿبثساضی ث ٝچكٓ
ٔیذٛضز ٜاؾت .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،زض فهط ٞربٔٙكی ٘ؾبْ ٞبی ٔبِی ٔٙؿدٕی ثطلطاض ثٛز ٚ ٜزض ظٔبٖ ؾبٔب٘یبٖ ٕٔیعی
أالن ا٘دبْ قس ٜاؾتٔ .طٚض  ٚثطضؾی ٌٙدیٞ ٝٙبی لسیٕی ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝحؿبثساضی زٚعطفٕٞ ٝب٘ٙس ثؿیبضی اظ زا٘ف
ٞبی وبضثطزی اظ  5911لٕطی ثب ضؾٛخ ٔٛؾؿبت  ٚقطوت ٞبی ذبضخی ث ٝایطاٖ ضا ٜیبفت ٚ ٝثطای اِٚیٗ ثبض آٔٛظـ
حؿبثساضی زض ٔسضؾ ٝزاضاِف ٖٛٙزض ز 5911 ٝٞلٕطی ا٘دبْ قس ٜاؾت .زضٟ٘بیت زٚضاٖ حؿبثساضی ٘ٛیٗ اظ اٚاذط 5931
ٞدطی آغبظ قس ٜاؾت  ٚتحٛالت زٚضٛ٘ ٜیٗ تٛؾظ ایكبٖ ثطقٕطز ٜقس.
زض ٘كؿت ا َٚچٟبض ؾرٙطا٘ی اضائ ٝقس .ذب٘ٓ زوتط ٔدتٟسظاز ،ٜزا٘كیبض زا٘كٍب ٜاِعٞطا ،پیطأٛٔ ٖٛضٛؿ آٔٛظـ وبضقٙبؾی
حؿبثساضی ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝزضٚؼ ٔهٛة زٚض ٜوبضقٙبؾی خٙج٘ ٝؾطی ضا ٔی آٔٛظ٘س  ٚزا٘كدٛیبٖ زض فُٕ ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ
ٞؿتٙس  ٚثطای ٚضٚز ث ٝثبظاض وبض ٘یبظ ث ٝزٚضٞ ٜبی وبضآٔٛظی زاض٘س .ایكبٖ ٔغطح ٕ٘ٛز٘س ؤ ٝحیظ تغییط ٕ٘ٛز ٜاؾت زضحبِیىٝ
ثط٘بٔ ٝزضؾی ٕٞب٘ٙس ٌصقت ٝاؾت .آ٘چٛٔ ٝضز ٘یبظ زا٘كدٛیبٖ ٔبؾت فطاٌیطی ظثبٖ اٍّ٘یؿی  ٚضایب٘ ٝاؾت .زض ازأ ٝایكبٖ
پیكٟٙبز ٕ٘ٛز٘س و ٝوبضٌبٞ ٜبی وبض ثب ٘طْ افعاضٞبی حؿبثساضی ثطٌعاض قٛز ٔ ٚمطضات فمٛز اؾالٔیٔ ،مطضات ثبظاض ؾطٔبی،ٝ
ٔمطضات ثب٘ىساضی ثس ٖٚضثب ،آییٗ ٘بٔٞ ٝبی خبٔق ٝحؿبثساضاٖ ضؾٕی  ٚآییٗ ضفتبض حطف ٝای ث ٝزا٘كدٛیبٖ آٔٛظـ زاز ٜقٛز.
ضفتبض اؾبتیس ،چٍٍ٘ٛی تسضیؽ ٔ ٚحتٛای زضٚؼ ثبیس ذب٘ ٝتىب٘ی قٛز .ایكبٖ ثط تسا ْٚزٚضٞ ٜبی وبضقٙبؾی زض زا٘كٍبٞ ٜبی
تٟطاٖ ٔ ٚبزض ثٙٔ ٝؾٛض حفؼ ویفیت زا٘ف آٔٛذتٞ ٝبی حؿبثساضی  ٚاٍِ ٛثٛزٖ ایٗ زا٘كٍب ٜثطای زیٍط زا٘كٍب ٜتبویس
ٕ٘ٛز٘س  ٚتٛلف پصیطـ زا٘كدٛی وبضقٙبؾی حؿبثساضی ضا زض ایٗ زا٘كٍبٞ ٜب فبخق ٝزا٘ؿتٙس.
آلبی ٛٞق ًٙذؿتٛیی ،حؿبثساض ضؾٕی ،ث ٝتٛضیح ظ٘سٌی حطف ٝای حؿبثساضٖ ضؾٕی  ٚثیبٖ ذبعطات ذٛیف پطزاذت  ٚزض
ا٘تمبز ث ٝقطایظ و٘ٛٙی اؽٟبض زاقت و ٝزض حبَ حبضط ضاثغ ٝت ٗٔ ٚ ٛتجسیُ قس ٜث ٝضاثغ ٝت ٚ ٗٔٛتٛلقبت  ٚا٘تؾبضات ٔبِی
ثیف اظ فطاٌیطی ٔ ٚؿئِٛیت پصیطی إٞیت یبفت ٝاؾت .ایكبٖ پیچیسٌی ٔحیظ حؿبثطؾی ،افعایف تٛلقبت اظ حؿبثطؾبٖ ٚ
ٔكغّ ٝظیبز وبضی حؿبثطؾبٖ  ٚتجقبت ٔ ٚكىالت آٖ ضا ثطای ذب٘ٛازٞ ٜبی حؿبثطؾبٖ زض یه زیبِٛي ظیجب ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س.
ذب٘ٓ زوتط ثیتب ٔكبیری ،زا٘كیبض زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،ثٛٔ ٝضٛؿ تىِٛٛٙغی زض آٔٛظـ حؿبثساضی پطزاذت  ٚاظ ٔت ٖٛاِىتط٘ٚیىی،
ضایب٘ ٚ ٝاضائ ٝپبٚضپٛیٙت ،آٔٛظـ ٔدبظی ،فبیُ ٞبی نٛتی ٔرهٛنب زض آٔٛظـ ظثبٖ ترههی ،وبضثطز ا٘یٕیكیٗ  ٚقجیٝ
ؾبظی ث ٝفٛٙاٖ ضٚـ ٞبی آٔٛظـ چٙس ضؾب٘ ٝای یبز وطز .ث ٝافتمبز ٚی تىِٛٛٙغی ث ٝضاثغ ٝاؾتبز  ٚزا٘كد ٛوٕه ٔی وٙس.
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ٚی ؾرٙطا٘ی ذٛیف ضا ثب ٕ٘بیف یه ٕ٘ ٝ٘ٛفیّٓ آٔٛظقی زضثبض ٜضٚـ تسضیؽ زضذهٛل ٔٛضٛؿ ٘مف اؾتمالَ
حؿبثطؾبٖ ٔؿتمُ پبیبٖ زاز.
آلبی زوتط فطیس ٖٚضٕٙٞبی ضٚزپكتی ،اؾتبز تٕبْ زا٘كٍب ٜآظاز فّ ْٛتحمیمبت  ٚضئیؽ ا٘دٕٗ حؿبثساضی ٔسیطیت ایطاٖ ،ثٝ
تدطثیبت ،چبِكٟب  ٚچكٓ ا٘ساظ پػٞٚف ٞبی حؿبثساضی زض ایطاٖ پطزاذتٚ .ی ذبعط٘كبٖ قس و ٝتدطثیبت ٘ ٚتبیح زض حٛظٜ
ظیط ؾبذتٟبی ٘طْ افعاضی ٔٙبؾت  ٚأیسٚاض وٙٙس ٜاؾت أب ٚضقیت ٔطاوع تحمیمبتی ٘بٔغّٛة ٍ٘ ٚطاٖ وٙٙس ٜاؾتٚ .ضقیت
٘كطیبت ثِ ٝحبػ وٕی ثؿیبض ٔٙبؾت ثٛز ٜزضحبِیى ٝاظ ٘ؾط ویفیت ٘كطیبت  ٚترههی وطزٖ آٖ ٘یبظ ث ٝثبظٍ٘طی زاضز.
تحّیُ ٚضقیت اؾبتیس اظ ٘ؾط ض٘ٚس ٘ؿجتب ٔٙبؾت اؾت زضحبِیى ٝاظ ٘ؾط ٘ؿجت زا٘كد ٛث ٝاؾتبز  ٚاظ ٘ؾط ٞطْ ٞیبت فّٕی،
یقٙی ٘ؿجت اؾتبز  ٚزا٘كیبض ث ٝزا٘كدٛیبٖ اضقس  ٚزوتطی ثؿیبض ٘بٔٙبؾت اؾتٚ .ضقیت زا٘كدٛیبٖ اظ ٘ؾط ض٘ٚس ٔٙبؾت  ٚاظ
٘ؾط ویفیت یقٙی ٘ؿجت زا٘كدٛیبٖ اضقس  ٚزوتطی ث ٝوُ زا٘كدٛیبٖ ٚضقیت ٘بٔٙبؾت اؾتٚ .ضقیت وتت زضؾی فٕستب زض
حٛظٞ ٜبی ٔجب٘ی حؿبثساضی ،حؿبثساضی ٔبِی ،ثٟبی تٕبْ قس ٚ ٜحؿبثطؾی أیسٚاض وٙٙس ٚ ٜتب حسی لبثُ لج َٛأب زض حٛظٜ
ٞبی تحمیمبت ویفی ،تئٛضی ،ضفتبضی  ٚثیٗ ضقت ٝای ٍ٘طاٖ وٙٙس ٜاؾتٚ .ی ازأ ٝزاز ؤ ٝحتٛای ٔمبالت چبح قس ٜاظ ٘ؾط
زا٘كی  ٚتطٚیدی ضقیف ٘ ٚبوبفی اؾت .ثٙبثطایٗ ث ٝپػٞٚكٍطاٖ پیكٟٙبز ٕ٘ٛز و ٝاظ ذٛز آغبظ وٙیٓ  ٚاحتطاْ ٔٙعِت
پػٞٚكی ث ٝپیكىؿٛتبٖ  ٚیبفتٞ ٝبی پػٞٚكی زیٍطاٖ ثٍصاضیٓ  ٚاظ یبفتٞ ٝبی پػٞٚكی آٟ٘ب ثب أب٘ت  ٚنسالت ثٟطٜ
ثٍیطیٓ ،تحُٕ پػٞٚكی زاقت ٝثبقیٓ ،تبُٔ پػٞٚكی زاقت ٝثبقیٓ ،تقبزَ پػٞٚكی ضا ٔس ٘ؾط لطاض زٞیٓ ،تطویت پػٞٚكی
(تٛٙؿ ثركی  ٚؾجس پػٞٚكی) ضا اٍِ ٛلطاض زٞیٓ ،تٛاٖ لج َٛضیؿه پػٞٚكی ضا زاقت ٝثبقیٓ ،پػٞٚف التهبزی ضا أىبٖ
ؾٙدی ٕ٘بئیٓ ،ا٘دبْ تحمیمبت ویفی  ٚثیٗ ضقت ٝای ضا ؾطِٛح ٝلطاض زٞیٓ ،ا٘دبْ تحمیمبت ٘ؾطی ،تئٛضیه  ٚتطٚیح زا٘ف
حؿبثساضی ضا اِٛیت ثركی وٙیٓ  ٚزضٟ٘بیت ا٘دبْ تحمیمبت زض حٛظ ٜحؿبثساضی ٔسیطیت ضا خسی تّمی وٙیٓٚ .ی زض ازأ ٝاظ
ٔسیطاٖ  ٚؾیبؾت ٌصاضاٖ پػٞٚف زضذٛاؾت ٕ٘ٛز و ٝتقطیف ضٚقٗ ٔفبٞیٓ  ٚالالْ پػٞٚف حؿبثساضی ،تٛؾق ٝتحمیمبت
ویفی  ٚثیٗ ضقت ٝای ،التهبزی ٕ٘ٛزٖ  ٚتمبضب ٔحٛضی پػٞٚكٟبی حؿبثساضی ،تٛؾقٔ ٝطاوع تحمیمبتی ٞ ٚؿتٞ ٝبی
پػٞٚكی ،حٕبیت فّٕی اظ ظیط ؾبذت ٞبی پػٞٚكی ٘ؾیط ا٘دٕٗ ٞب ٘ ٚكطیبت فّٕی  ٚفقبِیتٟبی پػٞٚكی زا٘ف ٔحٛض،
ٔكبضوت ٘ ٚمف حطف ٝزض ؾیبؾت ٌصاضی  ٚؾپطزٖ حطف ٝث ٝزا٘كٕٙسأٖ ،ترههبٖ ٔ ٚدطثیٗ حطف ،ٝحٕبیت ٚیػ ٜاظ
تِٛیسات ٘ ٚؾطیبت پػٞٚكی ثیٗ إِّّی ،افغبی ٌط٘ت ٞبی پػٞٚكی ،تٛؾقٔ ٝتٛاظٖ ضقس وٕی  ٚویفی پصیطـ زا٘كد ٛثب
تبویس ثط تحهیالت تىٕیّی ،فطإٛ٘ ٓٞزٖ ثؿتط الظْ خٟت زٚضٞ ٜبی فبِی حطف ٝایی ٘ؾیط  DBA ٚ MBAزض قبذٞ ٝبی
ترههی حؿبثساضی ثب ٕٞىبضی ٟ٘بزٞبی فّٕی  ٚا٘دٕٗ ٞب  ٚافغبی ثٛضؼ ٞبی تحهیّی  ٚفطنتٟبی ٔغبِقبتی  ٚحضٛض
زض وٙفطا٘ؽ ٞبی ثیٗ إِّّی ضا ٔٛضز تٛخ ٚ ٝؾطِٛح ٝوبض ذٛز لطاض زٙٞس.
زض ٘كؿت ز٘ ْٚیع چٟبض ؾرٙطا٘ی ا٘دبْ قس.
زوتط ثعضي انُ ،فضٞ ٛیبت فبُٔ ؾبظٔبٖ حؿبثطؾی  ٚاؾتبزیبض زا٘كٍب ٜفالٔ ٝپیطأ ٖٛثحث اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی
فٛٙاٖ وطز و٘ ٝح ٚ ٜٛفطآیٙس تسٚیٗ اؾتب٘ساضز ثٟتط اؾت ظیطٔدٕٛف ٝزِٚت ثبقس چطاو ٝفمظ زِٚت ٔی تٛا٘س ث٘ ٝحٙٔ ٛبؾت
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زافیٙٔ ٝبفـ فٕ ْٛثبقسٚ .ی زض ازأ ٝث ٝچبِف ٞبی پیف ضٚی تسٚیٗ اؾتب٘ساضز پطزاذت  ٚاظ ٔٛاضزی ٘ؾیط ٔكىالت ٔطثٛط
ث ٝچبضچٛة ٘ؾطی ٔثال زض قٙبذت  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ،فسْ تٛاظٖ ثیٗ ٘یطٞٚبی حؿبثطؼ ،اؾتفبز ٜوٙٙسٔ ٚ ٜسیط (ث ٝایٗ زِیُ
ؤ ٝثال ٘مف اؾتفبز ٜوٙٙس ٜوٓ ضً٘ اؾت) ،فسْ تغبثك حؿبثساضی ٔبِی ثب حؿبثساضی ٔبِیبتی ٕٞ ٚب ًٙٞؾبظی ثب اؾتب٘ساضز
ثیٗ إِّّی ٘بْ ثطز .ث ٝافتمبز ٚی ،تحمیمبت فقّی ٕٞؿ ٛثب ٘یبظٞبی حطف٘ ٝیؿت  ٚوبضثطزی ٕ٘ی ثبقس ٙٔ ٚكب ایٗ ٔؿبِ ٝاظ
ؾیبؾتٍصاضی ٞبؾت.
زوتط فّی ثمفی ،زا٘كیبض زا٘كٍب ٜفالٔ ٚ ٝضئیؽ ا٘دٕٗ حؿبثساضی ایطاٖ ،ثب اقبض ٜث ٝایٙىٞ ٝسف ز ْٚزض ٞسفٍصاضی ٞعاضٜ
ؾ ْٛتٛؾظ ٔدبٔـ ثیٗ إِّّی زؾت یبثی خٟب٘ی ث ٝآٔٛظـ اؾت اظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٔهساق ٞبی إٞیت آٔٛظـ
یبز ٕ٘ٛزٚ .ی زض ازأ ٝثیبٖ وطز و ٝفّ ْٛا٘ؿب٘ی اظ آ٘دبیی و ٝثٕٟٔ ٝتطیٗ ٔٛضٛؿ آفطیٙف ،یقٙی ا٘ؿبٖ ،اضتجبط زاضز٘ ،ؿجت
ث ٝؾبیط فّ ْٛافضُ اؾت  ٚحؿبثساضی زض فّ ْٛا٘ؿب٘ی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ث ٝافتمبز ٚی زض ٌصقت ٝزض زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی ثب
تئٛضی ٔیب٘ٝای ٘ساقتٙس  ٚنطفب ٔىب٘یه ٞبی ٔبٞطی تطثیت قس٘س .زضحبِیى ٝزض حؿبثساضی ٘ٛیٗ ثبیؿتی ث ٝز٘جبَ افعایف
ؾغح زا٘ف  ٚتئٛضی ،اؾتب٘ساضزٞب ،افعایف نسالت زض خبٔق ،ٝافعایف قفبفیت اعالفبت ،وبٞف فسْ اعٕیٙبٖ ،پیكٍیطی
تمّت  ٚفؿبز  ٚافعایف ؾالٔت فىطی زض خبٔق ٝثبقیٓ .زوتط ثمفی اؽٟبض أیسٚضای وطز و٘ ٝؿُ خٛاٖ حؿبثساضی ٔٙكب
تح َٛزض ایٗ ضقت٘ ٚ ٝؾطی ٝپطزاظی زض ؾغح ثیٗ إِّّی قٛز  ٚتبویس وطز و ٝافطاز ٘رج ٝتطی خصة ایٗ ضقتٔ ٝی ق٘ٛس.
ایكبٖ ثط ِع ْٚزضؾتىبضی حؿبثساضاٖ  ٚإٞیت آٖ ثطای افتجبض  ٚاضظـ حطف ٝنحٌ ٝصاقت  ٚیبزآٚضی وطز و٘ ٝبزضؾتی
٘بفطخبْ اؾت.
آلبی غالٔطضب ؾالٔی ،حؿبثساض ضؾٕی  ٚضئیؽ ا٘دٕٗ حؿبثساضاٖ ذجط ٜایطاٖ ،پیطأٛٔ ٖٛضٛؿ اذالق حطف ٝای زض فُٕ،
ٔغبِجی اظ وتبة اذالق ٘بنطی ثیبٖ وطز  ٚیبزآٚض قس و ٝتقبِی ا٘ؿبٖ اظ عطیك فّٓ  ٚفُٕ حبنُ ٔی قٛز .اذالق حطفٝای
ضا ثبیس زض فُٕ ٘كبٖ زاز  ٚزض تئٛضی ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ضا ث ٝزیٍطاٖ آٔٛذت .اذالق فطزی ٔٙدط ث ٝاذالق خٕقی ٕ٘ی قٛز .ثٝ
افتمبز ٚی ثبیس زض آییٗ ٘بٔٞ ٝب ٔدبظات ؾٍٙیٙی ثطای افطاز حطف ٝای ٔتمّت ثس ٖٚتجقیض ٚضـ قٛز  ٚؾبیط افضب ٘یع اظ ایٗ
ٔدبظات ٞب پكتیجب٘ی ٕ٘بیٙسٕٟٔ .تطیٗ ِٔٛف ٝاذالق حطف ٝای زاقتٗ نالحیت فّٕی  ٚتدطثی اؾت  ٚایٗ نالحیت ثٛؾیّٝ
خٛأـ حطف ٝای تقییٗ ٔی قٛز  ٚثب نطف تحهیُ زض ضقت ٝحؿبثساضی حبنُ ٕ٘ی آیس.
آلبی ٔحٕسخٛازنفبض ،ضئیؽ ا٘دٕٗ ٔسیطاٖ ٔبِی حطف ٝای ایطاٖ ،زض اؽٟبضات ذٛز اظ ٚاحس حؿبثساضی (وٙتطَ) ٚ ٚاحس ٔٙبثـ
ٔبِی (ذعا٘ ٝزاضی) ث ٝفٛٙاٖ ٚؽبیف  ٚوبضوطزٞبی ٔسیطیت ٔبِی قطوت ٞب زض قطایظ فقّی ٘بْ ثطز  ٚزض ازأ ٝثٔ ٝقطفی
ا٘دٕٗ ٔسیطاٖ ٔبِی حطف ٝای پطزاذتٚ .ی ٞسف اظ تكىیُ ا٘دٕٗ ضا تٙؾیٓ أٛض  ٚافتالی حطفٔ ٝسیطیت ٔبِی زض وكٛض ٚ
٘ؾبضت حطف ٝای ثط وبض ٔسیطاٖ ٔبِی فض ٛفٛٙاٖ ٕ٘ٛز  ٚاظ تالـ ا٘دبْ قس ٜثطای ایدبز  ٚافعایف افتجبض أضبی ٔسیطاٖ
ٔبِی ثط ضٚی ٌعاضـ ٞبی ٔبِی و ٝزض ثٛضؼ ٔٙتكط ٔی قٛز ،ؾرٗ ٌفت .ایكبٖ یبزآٚضی وطز و ٝثرف فٕس ٜفقبِیت ٞبی
ا٘دٕٗ تبو ٖٛٙثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی ثٛز ٜاؾت.
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زض ٘كؿت ؾ ْٛپٙح ؾرٙطا٘ی ا٘دبْ قس.
زض آغبظ ٘كؿت ؾ ْٛاظ ظحٕبت چٟبض ٘فط اظ حؿبثساضاٖ ٔقب٘ٚت ٔبِی زا٘كٍب ٜاِعٞطا تمسیط ث ٝفُٕ آٔس .ؾپؽ آلبی زوتط
ٔحٕس لؿیٓ فثٕب٘یٕ٘ ،بیٙسٔ ٜدّؽ قٛضای اؾالٔی  ٚاؾتبزیبض زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكتی ،ثٛٔ ٝضٛؿ حؿبثساضاٖ زض ٘مف
لبٍ٘٘ٛصاض پطزاذت  ٚفٛٙاٖ ٕ٘ٛز ؤ ٝب حؿبثساضاٖ ٘تٛا٘ؿتیٓ ذٛزٔبٖ ضا ث ٝزضؾتی ث ٝتهٕیٓ ٌیط٘سٌبٖ والٖ التهبزی وكٛض
ٔقطفی وٙیٓٚ .ی زض ازأ ٝذبعط٘كبٖ ؾبذت فّیطغٓ ایٙىٕٟٔ ٝتطیٗ ترهم زض ثٛزخ ٝثٙسی فقّی ،زا٘ف حؿبثساضی اؾت،
أب ثٛزخ ٝوكٛض ث ٝزؾت وؿب٘ی تٟیٔ ٝی قٛز و ٝآقٙبیی چٙسا٘ی ثب ایٗ فّٓ ٘ساض٘س .ایكبٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س و ٝحسالُ 31
زضنس پبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی ٔب زض حٛظ ٜحؿبثساضی ٔطثٛط ث ٝثبظاض ثٛضؼ اؾت زض حبِیى ٝؾ ٝاِی چٟبض زضنس التهبز ٔب زض ثٛضؼ
اؾتٚ .ی ثب تبویس ثط ثبإٞیت قٕطزٖ اِٛٚیت ٞبی پػٞٚكی ،ذٛاؾتبض ٔقطفی حؿبثساضاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘مف ،زیسٌب ٚ ٜخبیٍبٜ
حؿبثساضی ث ٝخبٔق ٝقس.
آلبی أیط پٛضیب ٘ؿت ،فض ٛقٛضای فبِی ا٘دٕٗ حؿبثساضاٖ ذجط ٜایطاٖ ،ث ٝزالیُ إٞیت اذالق ٌطٞٚی پطزاذت  ٚزض ٕٞیٗ
ضاؾتب ذبعط٘كبٖ قس و ٝفّٕیبت تدبضی ٔؿتّعْ افتٕبز اؾت  ٚالتهبز ققج ٝای اظ اذالق اؾت .زض ازأ ،ٝذجطٌی  ٚپبیجٙسی
ث ٝثقضی چیعٞبٔ ،طالجت ٔ ٚمبٔٚت زض ثطاثط عٕـ ضا ٕٞؿبٖ ٞبی حؿبثساضی ثطای فضبیُ ثٙیبزی ذطز ،قدبفت  ٚذٛیكتٗ
زاضی زا٘ؿت.
آلبی وبؽٓ ٚازی ظاز ،ٜحؿبثساض ضؾٕی ،ثٛٔ ٝضٛؿ حؿبثساضاٖ زض ٘مف وبضقٙبؾبٖ ضؾٕی زازٌؿتطی پطزاذت ٚ ٝآٔبضٞبی
خٟب٘ی اظ تمّت ضا اضائٕٛ٘ ٝز .ایكبٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝحؿبثساضی زازٌبٞی ضٚی ٝی اؾتفبز ٜاظ ٟٔبضت ٞبی حؿبثساضی،
حؿبثطؾی  ٚثبظضؾی ثطای تقییٗ ایٗ أط اؾت و ٝآیب تمّت اتفبق افتبز ٜاؾت؟  ٚزض ثط زاض٘س ٜی ز ٚحٛظ ٜی وّیسی اؾت:
پكتیجبٖ زازضؾی ٚزازذٛاٞی  ٚثبظضؾی تمّت (وبضاٌبٞی ) و ٝزض ایطاٖ ثیكتط ٔٛضز ا َٚث ٝچكٓ ٔی ذٛضز .زض ازأ ٝث ٝفطایٙس
حؿبثساضی زازٌبٞی زضایطاٖ پطزاذت ٚ ٝضٚـ ٞبی چٍٍ٘ٛی خؿتدٛی تمّت قبُٔ ٔسَ پیكٍیطا٘ٔ ٚ ٝسَ ٚاوٙكی ضا ٔغطح
ٕ٘ٛز .زض پبیبٖ آٔٛظـ ٞب  ٚزا٘ف ٞبی الظْ ثطای ٔٛفمیت زض حؿبثساضی زازٌبٞی ضا ثطقٕطز.
ذب٘ٓ زوتط زیب٘تیٔ ،سیطٌط ٚ ٜٚاؾتبزیبض حؿبثساضی زا٘كٍب ٜفّ ْٛالتهبزی ،ثٔ ٝقطفی ٔطوع تطٚیح زؾتبٚضزٞبی حؿبثساضی
پطزاذت ٚ ٝآٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی اخطایی ،ثطٌعاضی ثبظزیس ترههی اظ نٙبیـ ثطای زا٘كدٛیبٖ حؿبثساضی نٙقتی  ٚعطاحی
ضقت ٝحؿبثساضی ٔسیطیت زض ٔمغـ وبضقٙبؾی اضقس ضا اظ ا ٓٞالسأبت ایٗ ٔطوع ثطقٕطز.
ذب٘ٓ زوتط قٟٙبظ ٔكبیدٔ ،قبٌ ٖٚط ٚ ٜٚاؾتبزیبض زا٘كٍب ٜاِعٞطا ،ؾرٙطا٘ی ذٛیف ضا پیطأ ٖٛپیچیسٌی ٔحیظ آٔٛظـ
حؿبثساضی ایطاز ٕ٘ٛز ٚ ٜاؽٟبض زاقت و ٝحؿبثساضاٖ ثبیؿتی ذٛز ضا ث ٝخبٔقٔ ٝقطفی ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜمف ثیكتطی زض ؾیبؾتٍصاضی
ٞب زاقت ٝثبقٙس .ایكبٖ ٕٞچٙیٗ اظ حؿبثساضاٖ زا٘كٍبٞی ذٛاؾت و ٝتٛخ ٝثیكتطی ثٔ ٝحیظ پیطأ ٖٛذٛز زاقت ٝثبقٙس  ٚثٝ
نٛضت فقبَ زض ٔٛضٛفبتی و ٝزض ؾغح التهبز ٔغطح اؾت اؽٟبض٘ؾط وٙٙس.
زض ٘كؿت چٟبضْ ؾ ٝؾرٙطا٘ی ا٘دبْ قس.
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آلبی ٟٔسی ا٘هبضیبٖٞ ،یبت ٔسیطٌ ٜطٕٞ ٜٚىبضاٖ ؾیؿتٓ ،ث٘ ٝمف اعالفبت ٔبِی زض تٛؾق ٝوؿت ٚوبض ثٍٙبٞ ٜبی
التهبزی پطزاذت  ٚیبزآٚض قس و٘ ٝمف ثرف ٔبِی تٟٙب اضائٌ ٝعاضقبت  ٚنٛضت ٞبی ٔبِی ٕ٘ی ثبقس ٘ ٚمكی فطاتط اظ آٖ
زاضز.
آلبی ٘بنط پطتٛی ،زثیط وُ ا٘دٕٗ حؿبثساضی ایطاٖ ،ثٔ ٝقطفی ا٘دٕٗ ٞب  ٚاضٌبٖ ٞبی حؿبثساضی زض ایطاٖ پطزاذت ٘ ٚىبتی
پیطأ ٖٛتبضید قطٚؿ فقبِیتٚ ،ؽبیف آٟ٘بٛ٘ ،ؿ قرهیت  ٚتقساز افضبی آٟ٘ب پطزاذتٚ .ی زضذهٛل افك ٞبی آیٙس ٜذبعط
٘كبٖ ؾبذت و٘ ٝعزیىی ث ٝفبنّ٘ ٝیؿت ثّى٘ ٝعزیىی زض ا٘سیكٞ ٝبؾت  ٚزض ٟ٘بیت اظ  ٕٝٞثعضٌبٖ زضذٛاؾت ٕ٘ٛز وٝ
نـطفـب ث ٝنحـجت ٞب ثؿـٙس٘ ٜىٙیـٓ  ٚث ٝفىط چبض ٜثبقیٓ.
آلبی ٔؿقٛز ٔحٕسپٛض ،تحّیُ ٌط ٔبِی ذجط ٚ ٜحؿبثطؼ زاذّی ،ث ٝتفبٚت ٞبی ٚضقیت حؿبثساضی زض ایطاٖ  ٚذبضج اظ وكٛض
پطزاذت  ٚفٛٙاٖ ٕ٘ٛز و ٝایطا٘یبٖ اٍ٘یع ٜظیبزی ثطای یبزٌیطی زاض٘س ،أب ٔتبؾفب٘ ٝایٗ اٍ٘یع ٚ ٜا٘طغی ث ٝزضؾتی ٞسایت ٕ٘ی
قٛز .تبویس ثط فطاٌطفتٗ ظثبٖ اٍّ٘یؿی  ٚپیٛؾتٗ ثٛٔ ٝؾؿبت آٔٛظقی ذبضج اظ وكٛض ،زض پیكطفت ٔٛثط اؾت .زض ز٘یب أطٚظٜ
زا٘ف ث ٝقىُ خٟب٘ی ا٘دبْ ٔی قٛز  ٚپیكطفت ثسٚ ٖٚخٛز تقبٔالت ثب زا٘كٍبٞ ٜب ،نٙبیـ  ٚوكٛضٞبی زیٍط حبنُ ٕ٘ی
آیس٘ .ؾبْ ٔسیطیتی زض ز٘یب ٞط ؾ ٝؾبَ یىجبض تغییط ٔی یبثس زضحبِیى ٝزض ایٙدب ٕٞبٖ ٔتٌ ٖٛصقت ٝتسضیؽ ٔی قٛز زضحبِیىٝ
آٖ ٔت ٖٛچٙسیٗ ثبض زض ز٘یب ٚیطایف قس ٜا٘س .آ٘چ ٝوٕتط زض ثیٗ حؿبثساضاٖ ٔب ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز لسضت ٍ٘بضـ پبییٗ  ٚفسْ
وبض تیٕی اؾت .ایكبٖ ٕٞچٙیٗ ثط ایٗ ٔ ٟٓتبویس وطز و ٝزض ذبضج وكٛض ٌٛ ،اٞیٙبٔٞ ٝبی حطف ٝای ٔقتجط ثیكتط إٞیت
زاضز  ٚزض ایطاٖ فمساٖ ایٗ ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝب ٔٛخت افعایف تمبضب ثطای تحهیالت تىٕیّی  ٚث ٝذهٛل زوتطی قس ٜاؾت.
زض ا٘تٟبی ٔطاؾٓ آظٔبیكٍب ٜحؿبثساضی زا٘كىس ٜفّ ْٛاختٕبفی  ٚالتهبزی زا٘كٍب ٜاِعٞطا افتتبح قس تب ایٗ أىبٖ ثطای
زا٘كدٛیبٖ فطا ٓٞآیس و ٝزض وٙبض آٔٛظـ تئٛضی ،ثب ٘طْ افعاضٞبی حؿبثساضی زض فُٕ ٘یع آقٙب ق٘ٛس .رحواًی در ایي
هزاسن گت داهٌِی خدهات حساتداراى تسیار تَسعِ یافتِ است .اس پیطزفت ّای افتصاد ،هالی ،پژٍّص عولیاتی،
آهار ٍ ریاضی ًیش در حساتداری استفادُ گستزدُ ای هی ضَد .تسیاری اس ایي داًص ّا ٍ تکٌیک ّا در قالة
تستِ ّای ًزم افشاری تِ تاسار ارائِ هی ضَد .لذا داًص آهَختِ ی حساتداری کِ تِ رٍش ّای سٌتی آهَسش
هیتیٌدً ،ویتَاًد اس عْدُ ی تسیاری اس اًتظاراتی کِ اس ٍی ٍجَد دارد ،تزآید .ایي ایجاب هی کٌد کِ در کٌار
رٍش ّای سٌتی ،آهَسش ّا ٍ رٍش ّایی گٌجاًدُ ضَد کِ فارغ التحصیالى حساتداری را هجْش تِ داًص ٍ
هْارت ّای السم تزای دًیای جدید کسة ٍ کار ًواید .فبضكاِتحهیُ حؿبثساضی ثس ٖٚا٘دبْ وبض فّٕی ٔثُ پعقىی
اؾت و ٝثیٕبضؾتبٖ ٘سیس ٜاؾت .زا٘كدٛی پعقىیای و ٝزضؼٞبی تئٛضی ضا  ِٛٚثب ٔقسَ ثبال ٌصضا٘س ٜثبقس زض وبضـ ٔٛفك
٘رٛاٞس ثٛز ٍٔط ایٙى ٝوبض فّٕی ثطایف ّٕٔٛؼ قس ٜثبقس .حؿبثساضی ٘یع ث ٝفٛٙاٖ یه ضقت ٝوبضثطزی اظ ایٗ لبفسٜ
ٔؿتثٙی ٘یؿت.
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تِ ًظز هیرسد ،چٌاًچِ آسهایطگاُ ٍ آهَسش ّای کارگاّی تِ درستی در تزًاهِّای درسی گٌجاًدُ ٍ ارائِ ضَد،
داًص آهَختِ ّای حساتداری داًطگاُ الشّزا(س) تِ ًحَ تارسی هتوایش اس داًص آهَختِ ّای دیگز داًطگاُّا
خَاٌّد ضد کِ اس ایي رٍشّا تْزُ ًویگیزًد .کسة ایي ضایستگیّای هحَری تِ داًص آهَختِّا کوک
خَاّد کزد تا در هَقعیتّای ضغلی خَب قزار گیزًد ٍ هَفق تاضٌد ٍ خدهات تْتزی را تِ جاهعِ ارائِ ًوایٌد.
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