
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 055استاندارد حسابرسی 

 حسابرسی شواهد

 (5930)تجديد نظر شده 

  
 

   

 

 

 

 سازمان حسابرسى

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 055 استاندارد حسابرسی

  شواهد حسابرسی

 (5991ضسُ  )تزسیسًػط

9 

 

 فهرست

 بند 

  کلیات

 5 - 2 زاهٌِ واضتطز  

 9 تاضید ارطا

 4 هذف

 1 تعاريف

  السامات

 6 ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة

 7 - 9 ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی استفازُ تِ اطالؾات هَضز

 51 هٌػَض وسة ضَاّس حساتطسی   اًتراب الالم تطای آظهَى تِ

 55 تِ لاتلیت اتىای آى ضَاّس حساتطسی یا تطزیس ًسثت زض تٌالض

  توضیحات کارتردی

 21-تا ت 5-ت ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة

 15-تا ت 26-ت ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی استفازُ تِ اطالؾات هَضز

 16-تا ت 12-ت هٌػَض وسة ضَاّس حساتطسی   تِ اًتراب الالم تطای آظهَى

 17-ت تِ لاتلیت اتىای آى تٌالض زض ضَاّس حساتطسی یا تطزیس ًسثت

 

 

اّساف ولی حساتطس هستمل ٍ اًزام حساتطسی طثك استاًساضزّای ” 211ایي استاًساضز تایس ّوطاُ تا استاًساضز حساتطسی 

 هطالؿِ ضَز.“ حساتطسی



 055 استاندارد حسابرسی

  شواهد حسابرسی

 (5991ضسُ  )تزسیسًػط

4 

 



 055استاندارد حسابرسی 

  شواهد حسابرسی

 (5991ضسُ  )تزسیسًػط

1 

 

 کلیات

 ددامنه كارتر

س حساتطسی هَضز . 5 َّا ای    ایي استاًساضز، ض َلیت حستاتطس زضذػتَظ       هتالی ضا تطتطیم هتی    استتفازُ زض حساتطستی غتَضْت وٌتس، ٍ تتِ هستی

س حساتطستی وتافی ٍ هٌاستة هتی         َّا ِ   ططاحی ٍ ارطای ضٍضْای حساتطستی رْتت وستة ضت ِ  پتطزاظز تت ًَت َاًِ      گ س پطتت َّا ای وتِ ایتي ضت
ای ًتیزِ َلی تاضس وِ هٌث ای هؿم  گیطز. اغْاضًػط ٍی لطاض هی گیطْی

س حساتطسی وسة ایي استاًساضز زض . 2 َّا ِ   هَضز توام ض زام حساتطسی واضتطز زاضز. سایط استاًساضزّای حساتطسی تتِ رٌثت ّتای   ضسُ زض رطیاى ًا
س حساتطسی وسة9515ذاغی اظ حساتطسی )تطای هخال، استاًساضز َّا (، 1712استتاًساضز  اضتثاط تا هَضَؾی ذاظ )تتطای هختال،    ضسُ زض (، ض

س حساتطسی )تطای هخال، استاًساضز  َّا س حساتطستی وتافی ٍ هٌاستة وستة ضتسُ       1219ضٍضْای ذاظ وسة ض َّا ىِ آیا ضت (، ٍ اضظیاتی اٌی

 پطزاظًس. ( هی9911ٍ  2114است یا ذیط )استاًساضزّای 

 تاريخ اجرا

ا اظ ا .9 ای هالی وِ زٍضُ هالی آًْ  االرطاست. ضَز، الظم ٍ پس اظ آى ضطٍؼ هی 5991ٍل فطٍضزیي ایي استاًساضز تطای حساتطسی غَضْت

 هدف

ًَِ ّسف حساتطس، ططاحی ٍ ارطای ضٍضْای حساتطسی ِت . 4 ِ    گ ًتیزت َاًِ  س حساتطسی وافی ٍ هٌاستة پطتت َّا س ض ًَا گیطیْتایی   ای است وِ تت
ای اغْاضًػط ٍی لطاض هی  گیطز، ضا وسة وٌس.  هؿمَل وِ هٌث

 تعاريف

ا تىاض ضفِت است:زض ایي استاً . 1  ساضز، اغطالحات ظیط تا هؿاًی هطرع ضسُ تطای آًْ

حثتْای حساتساضی ٍ سَاتك پطتیثاى ًػیط هساضن زضیافت ٍ پطزاذت ٍ سَاتك اًتمتاالت الىتطًٍیىتی    -سوابق حسابداری الف ت

ْ   ٍرَُ، غَضتحساتْا، لطاضزازّا، زفاتط ضٍظًاهِ، ول، ٍ هؿیي، ٍ ستایط تؿتسیالت هطتتَط    ای هتالی وتِ زض زفتاتط    تتِ غتَضت

ّتتا،  حستتاتساضی هتتٌؿىس ًطتتسُ استتت، ٍ ستتَاتمی ًػیطواضتطگْتتای زستتتی ٍ الىتطًٍیىتتی پطتتتیثاى تتتطای ترػتتیع ّعیٌتتِ

 ّا ٍ هَاضز افطا. تطثیك هحاسثات، غَضت

ـ  ت ب ط گیطیْایی است وتِ هثٌتای اغْتاضًػ    استفازُ تَسط حساتطس تطای زستیاتی تِ ًتیزِ اطالؾات هَضز شواهد حسابرسی 

گیطز. ضَاّس حساتطسی ضاهل اطالؾتات هَرتَز زض ستَاتك حستاتساضی هثٌتای تْیتِ غتَضتْای هتالی ٍ ستایط           ٍی لطاض هی

 تاضس. اطالؾات هی

                                                                                                                                                                                          
 

 (“5999ضسُ  تزاضی ٍ هحیط آى )تزسیسًػط ططیك ضٌاذت ٍاحس تطریع ٍ اضظیاتی ذططّای تحطیف تااّویت اظ”، 951اتطسی استاًساضز حس .5
 (“5989ضسُ  تساٍم فؿالیت )تزسیسًػط”، 171استاًساضز حساتطسی  .2

 (“5991ضسُ  ضٍضْای تحلیلی )تزسیسًػط -ضَاّس حساتطسی”، 121استاًساضز حساتطسی  .9

 (“5995ضسُ  اّساف ولی حساتطس هستمل ٍ اًزام حساتطسی طثك استاًساضزّای حساتطسی )تزسیسًػط”، 211حساتطسی . استاًساضز 4

 (“5999ضسُ  ضسُ )تزسیسًػط تطذَضزّای حساتطس تا ذططّای اضظیاتی”، 991استاًساضز حساتطسی  .1
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ـ  کارشناس واحد ت ج اظ حساتساضی یا حساتطسی وتِ وتاض    ای غیط ضرػی حمیمی یا حمَلی زاضای ترػع زض ظهیٌِ تجاری 

 گیطز. استفازُ لطاض هی تِ تْیِ غَضتْای هالی هَضز ووهتزاضی تطای  اٍ زض آى ظهیٌِ تَسط ٍاحس

ـ  ت ت اظ  ًیتاظ، هتترحط   هؿیاض وویت ضَاّس حساتطسی است. وویت ضَاّس حساتطستی هتَضز   کافی بودن )شواهد حسابرسی( 

 اضظیاتی حساتطس اظ ذططّای تحطیف تااّویت ٍ ّوچٌیي ویفیت آى ضَاّس است.

ـ  ت ث تتَزى   اتىتا  تَزى ٍ لاتل هؿٌای هطتَط یاض ویفیت ضَاّس حساتطسی است وِ تِهؿ مناسب بودن )شواهد حسابرسی( 

 گیطز.  ّایی است وِ هثٌای اغْاضًػط حساتطس لطاض هی گیطی ضَاّس حساتطسی زض پطتیثاًی اظ ًتیزِ

 السامات

 شواهذ حساترسی كافی و مناسة

ًَِ حساتطس تایس ضٍضْای حساتطسی ضا ِت . 6 ِ     گ س حساتطستی وتافی ٍ          ای ططاحتی ٍ ارتطا وٌتس وت َّا تسف وستة ضت زض ضتطایط هَرتَز، تتاّ 
سّای ت اسة زاضِت تاضس. )ضن: ٌت  (21-تا ت 5-هٌاسة، ٌت

 عنوان شواهذ حساترسی استفاده ته اطالعات مورد

ٌّگام ططاحی ٍ ارطای ضٍضْای حساتطسی تایس تتِ هطتتَط   . 7 ِ   اتىتا تتَزى اطالؾتات هتَضز     تتَزى ٍ لاتتل   حساتطس  َاى ضت   استتفازُ تت س ؾٌت َّا

سّای ت  (99-تا ت 26-حساتطسی تَرِ وٌس. )ضن: ٌت

ٍاحس استفازُ ِت اگط اطالؾات هَضز . 8 س حساتطسی، تَسط واضضٌاس  َّا َاى ض ُ  تزاضی یا تا ؾٌ یتِ ضتسُ تاضتس، حستاتطس       استتفاز اظ وتاض ٍی ْت

س تَرِ ِت حس ضطٍضت ٍ تا زض ساف حساتطس تایس: )ضن: ٌت ویت واض آى واضضٌاس تطای ّا  (96-تا ت 94-ّای تهیعاى ّا

 (49-تا ت 97-ططفی آى واضضٌاس ضا اضظیاتی وٌس. )ضن: تٌسّای ت غالحیت، تَاًاییْا ٍ تی الف ت

 (47-تا ت 44-اظ واض آى واضضٌاس ضٌاذت وسة وٌس. )ضن: تٌسّای ت ت ب

 (48-)ضن: تٌس ت ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی پطتَاًِ ازؾای هطتَط ضا اضظیاتی وٌس. هٌاسة تَزى واض آى واضضٌاس تِ ت ج

ٍاحس . 9 ِْی ضسُ تَسط  ٌّگام استفازُ اظ اطالؾات ت تساف           حساتطس  تزاضی، تایس ایي هَضتَؼ ضا اضظیتاتی وٌتس وتِ آیتا ایتي اطالؾتات تتطای ّا

ساظُ وافی لاتل س تا تاضس یا ذیط. ٍی حسة هَضز هی اتىا هی  حساتطس ِت ًا ًَا زام زّس ت  :تَرِ ِت ضطایط هَرَز، الساهات ظیط ضا ًا

 (11-ٍ ت 49-تَزى اطالؾات هصوَض، ٍ )ضن: تٌسّای ت هَضز غحت ٍ واهل وسة ضَاّس حساتطسی زض الف ت

تاضس یا ذیتط. )ضن: تٌتس    هیعاى وافی زلیك ٍ حاٍی رعئیات هی اضظیاتی ایٌىِ آیا اطالؾات هعتَض تطای اّساف حساتطس تِ ت ب

 (15-ت
 ترسیمنظور كسة شواهذ حسا انتخاب اقالم ترای آزمون ته

ا ٍ آظهَى رعئیات، حساتطس تایس ضیَُ . 51 ٌتطْل ِ       ٌّگام ططاحی آظهَى و ًترتاب التالم تتطای آظهتَى ضا تت ِ  ّتای ا ًَت ای تؿیتیي وٌتس وتِ تتطای      گ

سّای ت سف ضٍش حساتطسی، احطترص تاضٌس. )ضن: ٌت  ّ  (16-تا ت 12-زستیاتی ِت

 ته قاتلیت اتکای آن تناقض در شواهذ حساترسی يا ترديذ نسثت

 چٌاًچِ: . 55

 ضسُ اظ هٌاتؽ زیگط زض تٌالض تاضس، یا ضسُ اظ یه هٌثؽ تا ضَاّس حساتطسی وسة ضَاّس حساتطسی وسة الف ت
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 ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی تطزیس زاضتِ تاضس، استفازُ تِ اتىا تَزى اطالؾات هَضز  هَضز لاتل حساتطس زض ت ب

فػتل هَضتَؼ الظم استت، ٍ احتط      ٍ فتعایص( زض ضٍضتْای حساتطستی تتطای حتل     حساتطس تایس تؿییي وٌس وِ چِ تغییطاتی )ضاهل تؿسیل یتا ا 
س ت ّای حساتطسی هَضز احتوالی ایي هَضَؼ ضا تط سایطرٌِث  (17-تَرِ لطاض زّس. )ضن: ٌت

*** 

 

 توضیحات کاربردی

 (6)رک: بند شواهذ حساترسی كافی و مناسة 

ضش حساتطس، ضطٍضی است. ضَاّس حساتطسی هاّیت اًثاضت ضًَسُ ٍرَز ضَاّس حساتطسی تطای پطتیثاًی اظ اغْاضًػط ٍ گعا .5-ت

ضًَس. ضَاّس حساتطسی، ّوچٌیي هوىي است ضتاهل    زاضًس ٍ اساساً تا ارطای ضٍضْای حساتطسی زض رطیاى حساتطسی وسة هی

ظهتاى  تتِ آى وتِ حستاتطس هطترع وٌتس وتِ آیتا اظ         ضسُ اظ سایط هٌاتؽ، هاًٌتس حساتطستیْای لثلتی )هطتطٍط     اطالؾات وسة

تَزى آى اطالؾات ضا تطای حساتطسی راضی تحتت تترحیط لتطاض زّتس یتا       حساتطسی لثلی تغییطاتی ضخ زازُ است وِ تتَاًس هطتَط

( یا ضٍضْای وٌتطل ویفیت هؤسسِ حساتطسی تطای پصیطش غاحثىاض رسیس یتا ازاهتِ ّوىتاضی تتا غتاحثىاض لثلتی تاضتس.         5ذیط

ٍى ستاظهاًی، ستَاتك حستاتساضی ٍاحتس تزتاضی، یىتی اظ هٌتاتؽ هْتن وستة ضتَاّس           ؾالٍُ تط سایط هٌتاتؽ زضٍى ستاظهاًی ٍ تتط   

گیطز، هوىتي استت تَستط واضضتٌاس       استفازُ لطاض هی ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی هَضز حساتطسی است. ّوچٌیي اطالؾاتی وِ تِ

وتِ ازؾاّتای هتسیطیت ضا    اظ واض ٍی تْیِ ضسُ تاضس. ضَاّس حساتطستی ّتن ضتاهل اطالؾتاتی استت       استفازُ تزاضی یا تا ٍاحس

ؾالٍُ، زض تطذتی هتَاضز، ؾتسم زستطستی      وٌس. تِ  وٌس، ٍ ّن ضاهل اطالؾاتی است وِ آى ازؾاّا ضا ًمض هی  پطتیثاًی ٍ ترییس هی

ِ      تِ اطالؾات )تطای هخال، ذَززاضی هسیطاى ارطایی اظ ترییس هَضَؼ زضذَاستت  ؾٌتَاى ضتَاّس    ضتسُ( ًیتع تَستط حستاتطس تت

 ضَز. حساتطسی هحسَب هی

زّتس. ضٍضتْای حساتطستی      وسة ضَاّس حساتطسی ٍ اضظیاتی آى، ترص ؾوسُ واض حساتطس ضا تطای اضائِ اغْاضًػط تطىیل هی .2-ت

، هحاستثِ هزتسز، ارتطای هزتسز، یتا       رَ، ضاهل ٍاضسی، هطاّسُ، زضیافت ترییسیِ ٍ تط پطس تَاًس ؾالٍُ تطای وسة ضَاّس هی

استت ضتَاّس حساتطستی     رتَ هوىتي   ٍ ضَز. اگطچِ پتطس  گطفتِ هی ثی اظ ایي ضٍضْا تىاضضٍضْای تحلیلی تاضس وِ غالثاً تطوی

وٌٌتسُ ضتَاّس حساتطستی     تٌْتایی فتطاّن   زست زّس، اها هؿوَالً تِ هْوی فطاّن وٌس، ٍ حتی ضَاّسی اظ ٍرَز یه تحطیف تِ

 وافی اظ ًثَز تحطیف تااّویت زض سطم ازؾاّا یا احطترطی واضوطز وٌتطلْا ًیست.

آیس وِ حساتطس ضَاّس حساتطسی وتافی ٍ   تططیم ضسُ است، اطویٌاى هؿمَل ظهاًی تسست هی 2112ّواًطَض وِ زض استاًساضز  .9-ت

هتالی حتاٍی تحطیتف     تتِ غتَضتْای   هٌاسة ضا تطای واّص ذطط حساتطسی، یؿٌی ذطط اغْتاضًػط ًاهٌاستة حستاتطس ًستثت    

 لثَل وسة وٌس. تااّویت، تِ یه سطم پاییي لاتل

                                                                                                                                                                                          
 

 9، تٌس 951. استاًساضز حساتطسی 5
 1، تٌس 211. استاًساضز حساتطسی 2
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فی ٍ هٌاسة تَزى ضَاّس حساتطسی تا یىسیگط اضتثاط هتماتل زاضًس. وافی تَزى، هؿیاض وویت ضَاّس حساتطسی است. همتساض  وا .4-ت

ًیاظ، تحت ترحیط اضظیاتی حساتطس اظ ذططّای تحطیف تااّویت )ّط لسض ذططّای اضظیتاتی ضتسُ تتاالتط     ضَاّس حساتطسی هَضز

طی الظم است( ٍ ّوچٌیي ویفیت ایي ضَاّس )ّط لسض ویفیت تتاالتط تاضتس، هوىتي    احتوال ظیاز، ضَاّس حساتطسی تیطت تاضس، تِ

استت ویفیتت پتاییي     حال، وستة ضتَاّس حساتطستی تیطتتط، هوىتي      ایي گیطز. تا است ضَاّس ووتطی هَضز ًیاظ تاضس( لطاض هی

 ضَاّس ضا رثطاى ًىٌس.

ِ    تَزى ٍ لاتل تَطهؿٌای هط هٌاسة تَزى، هؿیاض ویفیت ضَاّس حساتطسی است وِ تِ .1-ت گیطیْتایی   اتىا تَزى ضتَاّس پطتتَاًِ ًتیزت

گیطز. لاتلیت اتىای ضَاّس، تحتت تترحیط هاّیتت ٍ هٌثتؽ وستة ضتَاّس استت ٍ تتِ          است وِ هثٌای اغْاضًػط حساتطس لطاض هی

 ضطایط ذاظ وسة ضَاّس ًیع تستگی زاضز.

ِ      ، حساتطس تایس زضتاضُ ایٌىِ آیا ضَاّس ح991طثك استاًساضز  .6-ت گیتطی   ساتطسی وافی ٍ هٌاسة وستة ضتسُ استت یتا ذیتط، ًتیزت

لثتَل، ٍ   ضسُ تطای واّص ذطط حساتطسی تِ یه سطم پاییي لاتل . اضظیاتی وافی ٍ هٌاسة تَزى ضَاّس حساتطسی وسة5وٌس

ِ  ًتیزِ زستیاتی حساتطس تِ ًتیزِ زض ِ       گیطیْای هؿمَل تت ی زاضز. ای حستاتطس تستتگ   ؾٌتَاى هثٌتای اغْتاضًػط، تتِ ل تاٍت حطفت

ضاهل هطالثی ضارؽ تِ هَضَؾاتی ًػیط هاّیت ضٍضْای حساتطسی، تِ هَلؽ تَزى گعاضضگطی هتالی ٍ تتَاظى تتیي     211استاًساضز 

ضتسُ،   هَضز وافی ٍ هٌاسة تَزى ضَاّس حساتطستی وستة   ای حساتطس زض ّعیٌِ ٍ هٌفؿت است وِ ٌّگام اؾوال ل اٍت حطفِ

 ضًَس. ؾَاهلی هطتَط تلمی هی

 هذ حساترسی  مناتع شوا

تحلیتل ٍ   ٍ استفازُ زض آظهَى سَاتك حساتساضی، ًػیط تزعیِ ططیك ارطای ضٍضْای حساتطسی هَضز تطذی ضَاّس حساتطسی اظ .7-ت

ضسُ زض فطایٌتس گعاضضتگطی هتالی ٍ تطثیتك اًتَاؼ اطالؾتات هتطتثط ٍ واضتطزّتای ّوتاى            تطضسی، ارطای هزسز ضٍضْای اًزام

استت تتِ ایتي ًتیزتِ تطستس وتِ ستَاتك حستاتساضی زاضای          س تا ارطای چٌیي ضٍضْایی هوىيضًَس. حساتط اطالؾات، وسة هی

 ساظگاضی زضًٍی ّستٌس ٍ تا غَضتْای هالی ّورَاًی زاضًس.

تتِ ضتَاّس حساتطستی وتِ تتِ تٌْتایی        ضسُ اظ هٌاتؽ هرتلف یا تا هاّیت هتفاٍت، ًسثت هؿوَالً ضَاّس حساتطسی ساظگاض وسة .8-ت

اظ  وٌٌتس. تتطای هختال، اطالؾتات هؤیتس وستة ضتسُ اظ هٌثؿتی هستتمل          گیطًتس، اطویٌتاى تیطتتطی فتطاّن هتی      یهَضز تَرِ لطاض ه

تزتاضی ًػیتط ضتَاّس حاغتل اظ      است اطویٌاى حساتطس ضا ًسثت تِ ضَاّس حساتطسی ایزاز ضسُ زض ٍاحس تزاضی هوىي ٍاحس

 ّس. ارطایی، افعایص ز سَاتك حساتساضی، ذالغِ هصاوطات یا اغْاضات هسیطاى

ِ    تزتاضی وتِ حستاتطس هتی     اظ ٍاحس اطالؾات حاغل اظ هٌاتؽ هستمل .9-ت ؾٌتَاى ضتَاّس حساتطستی استتفازُ وٌتس       تَاًتس اظ آًْتا تت

 همایسِ زضهَضز ضلثا تاضس. ّای لاتل ّای زضیافتی اظ اضراظ حالج، گعاضضْای تحلیلگطاى، ٍ زازُ است ضاهل ترییسیِ هوىي
 اترسیروشهای حساترسی ترای کسة شواهذ حس

تتَاى   ضسُ است، تا ارطای ضٍضْای ظیط هتی  العاهی ضسُ ٍ تَضیحات تیطتطی ًیع اضائِ 991ٍ  951ّواًطَض وِ زض استاًساضزّای  .51-ت
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 گیطز، زست یافت: گیطیْای هؿمَلی وِ هثٌای اغْاضًػط حساتطس لطاض هی تِ ضَاّس حساتطسی الظم تطای وسة ًتیزِ

 ضٍضْای اضظیاتی ذطط، ٍ ت الف

 ضٍضْای حساتطسی الظم ضاهل: ت ب

وِ اًزام آى طثك استتاًساضزّای حساتطستی العاهتی ضتسُ استت یتا ٌّگتاهی وتِ حستاتطس           آظهَى وٌتطلْا، ٌّگاهی .5

 زّس، ٍ طَض اذتیاضی آى ضا اًزام هی تِ

 آظهًَْای هحتَا، ضاهل آظهَى رعئیات ٍ ضٍضْای تحلیلی. .2

ؾٌَاى ضٍضْای اضظیاتی ذطتط، آظهتَى    تَاًس تِ ، حسة هَضز، هی21-تا ت 54-تضٍضْای حساتطسی تَغیف ضسُ زض تٌسّای  .55-ت

تطتطیم ضتسُ استت، زض ضتطایطی وتِ       991وتِ زض استتاًساضز    استتفازُ لتطاض گیتطز. ّوتاًطَض     وٌتطلْا یا آظهًَْای هحتَا، هتَضز 

هٌاسة تتطای زٍضُ رتاضی    ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی ّای لثلی تِ ضسُ زض حساتطسی حساتطس ترَاّس اظ ضَاّس حساتطسی وسة

 .5وٌس استفازُ وٌس تایس ضٍضْای حساتطسی الظم ضا تطای اطویٌاى یافتي اظ استوطاض سَزهٌسی آى ضَاّس ارطا 

ُ   استفازُ هوىي هاّیت ٍ ظهاًثٌسی ارطای ضٍضْای حساتطسی هَضز .52-ت ّتای   است تحت تاحیط ایي ٍالؿیت لطاض گیطز وتِ تطذتی زاز

ُ    ات هوىيحساتساضی ٍ سایط اطالؾ ّتای ذاغتی زض زستتطس     است تٌْا تِ غَضت الىتطًٍیىی یا فمط زض همطتؽ ظهتاًی یتا زٍض

تزتاضی اظ تزتاضت    وتِ ٍاحتس   استت ٌّگتاهی   تاضس. تطای هخال، هساضن اٍلیِ، ًػیط غَضتحساتْا ٍ سفاضضتْای ذطیتس، هوىتي   

ِ  الىتطًٍیىی استفازُ هی تزتاضی اظ   وتِ ٍاحتس   استت ٌّگتاهی   ىتي ضتىل الىتطًٍیىتی ٍرتَز زاضتتِ تاضتٌس، یتا هو       وٌس فمط تت

 ضسى هؿسٍم ضًَس. وٌس، تؿس اظ اسىي ساظی ٍ زستطسی استفازُ هی سیستوْای پطزاظش تػَیطی تطای تسْیل شذیطُ

وتِ   تاظیاتی ًثاضتٌس، تتطای هختال، زض هتَاضزی     اظ گصضت زٍضُ ظهاًی ذاغی لاتل است پس تطذی اطالؾات الىتطًٍیىی هوىي .59-ت

احتط   استت زض  غتَضت، حستاتطس هوىتي    ایتي  ضتَز. زض  ّای لثلی ًسرِ پطتیثاى تْیِ ًوتی  وٌٌس ٍ یا اظ پطًٍسُ هیّا تغییط  پطًٍسُ

تزاضی زضذَاستت وٌتس تطذتی اظ اطالؾتات ضا تتطای       ّا، الظم تساًس وِ اظ ٍاحس زازُ تزاضی زضذػَظ حفع ّای ٍاحس ضٍیِ

 زستطس است، ارطا وٌس. ؾات زضوِ اطال تطضسی ٍی ًگْساضی وٌس یا ضٍضْای حساتطسی ضا زض ظهاًی

 وارسی

اظ ستَاتك یتا هتساضن تتِ ضتىل واغتصی،        ستاظهاًی، اؾتن   ستاظهاًی یتا تتطٍى    ٍاضسی ضاهل ضسیسگی تِ سَاتك یا هتساضن زضٍى  .54-ت

اضىال زیگط، ٍ ًیع تطضسی فیعیىی زاضاییْاست. ٍاضسی سَاتك ٍ هساضن، ضَاّس حساتطسی تا زضرتات هتفتاٍتی    الىتطًٍیىی یا

ستاظهاًی   هَضز ستَاتك ٍ هتساضن زضٍى   وٌس. تفاٍت زض لاتلیت اتىای ضَاّس تِ هاّیت ٍ هٌثؽ آًْا ٍ زض اتلیت اتىا فطاّن هیاظ ل

ای اظ واضتطز ٍاضسی زض آظهَى وٌتطلْا، ٍاضسی سَاتك یا هتساضن   تط ایزاز آًْا تستگی زاضز. ًوًَِ تِ احطترطی وٌتطلْای حاون

 هؿاهالت است.تِ تػَیة  تطای وسة ضَاّس هطتَط

وٌس. ٍاضسی ایي لثیل هستتٌسات،   تطذی هستٌسات هاًٌس اٍضاق تْازاض، ضَاّس حساتطسی هستمیوی اظ ٍرَز یه زاضایی فطاّن هی .51-ت
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تَاًس ضتَاّسی ضا   تِ هالىیت یا اضظش ًیست. افعٍى تط ایي، ٍاضسی یه لطاضزاز هی وٌٌسُ ضَاّس حساتطسی هطتَط لعٍهاً  فطاّن

 ّای حساتساضی، هاًٌس ًحَُ ضٌاذت زضآهس، فطاّن آٍضز. ز ضٍیِزضتاضُ واضتط

تَاًتس زض هتَضز    تَاًس ضَاّس حساتطسی لاتل اتىایی ضا زضتاضُ ٍرَز آًْا فطاّن وٌس، اها لعٍهتاً ًوتی   ٍاضسی زاضاییْای هطَْز هی .56-ت

ّن وٌس. ٍاضسی التالم هَرتَزی هتَاز ٍ    اتىایی فطا تزاضی یا اضظضیاتی زاضاییْا، ضَاّس حساتطسی لاتل حمَق ٍ تؿْسات ٍاحس

 ضَز. واال هؿوَالً ّوعهاى تا هطاّسُ ضواضش آًْا اًزام هی

 مشاهده

وطزى یه فطایٌس یا ضٍش زضحال ارطا تَسط زیگطاى است. ًػاضت حساتطس تط ضواضش هَرَزی هتَاز   هطاّسُ تِ هؿٌای ًػاضُ .57-ت

ِ  تزاضی یا هطاّسُ ارطای ف ٍ واال تَسط واضوٌاى ٍاحس ّتایی اظ هطتاّسُ استت. هطتاّسُ، ضتَاّسی ضا       ؿالیتْای وٌتطلتی، ًوًَت

تَزى آى تِ همطؽ ظهاًی هطاّسُ ٍ احتط احتوتالی آى    زلیل هحسٍز وٌس، اها،  تِ زضذػَظ ؾولىطز یه فطایٌس یا ضٍش فطاّن هی

تتط   ایی تیطتتط زضتتاضُ ًػتاضت   ظهاى هطاّسُ(، تا هحسٍزیت ّوطاُ است. ضاٌّو تط چگًَگی ارطای فطایٌس یا ضٍش هَضز ًػط )زض

 ، اضائِ ضسُ است. 1151ضواضش هَرَزی هَاز ٍ واال  زض استاًساضز 

 سازمانی های ترون تأییدیه

ِ  ّای تطٍى ترییسیِ .58-ت طتَض هىتتَب ٍ هستتمین اظ اضتراظ حالتج )هراطثتاى        ساظهاًی تیاًگط ضَاّس حساتطسی است وِ حساتطس تت

تِ هاًتسُ حستاتْای ذتاظ ٍ     وٌس. زض تطضسی ازؾاّای هطتَط ًیىی یا ططق زیگط وسة هیضىل واغصی، الىتطٍ ّا(، تِ ترییسیِ

ضَز. تتا ایتي ٍرتَز، ًثایتس ایتي ضٍش فمتط هحتسٍز تتِ هاًتسُ           ساظهاًی اغلة هطتَط هحسَب هی ّای تطٍى ارعای آًْا، ترییسیِ

تزتاضی تتا اضتراظ حالتج،      ٍاحتس  هتَضز ضتطایط لطاضزازّتا یتا هؿتاهالت      استت زض  حساتْا ضَز. تطای هخال، حستاتطس هوىتي  

است تطای پاسد تِ ایي هَضَؼ ططاحی ضسُ تاضس وِ آیا تغییطاتتی زض   زضذَاست ترییسیِ اضسال وٌس. زضذَاست ترییسیِ هوىي

استت تتِ هٌػتَض     تَزى پاسد، رعئیات هطتتَط چیستت. ّوچٌتیي هوىتي     غَضت هخثت لطاضزازّا اًزام ضسُ است یا ذیط، ٍ زض

تَافتك  ”ستاظهاًی استتفازُ ضتَز. تتطای هختال، ًثتَز        ّای تطٍى زضذػَظ ًثَز ضطایط ذاظ، اظ ترییسیِوسة ضَاّس حساتطسی 

 ضسُ است. اضائِ 1112ذػَظ ضاٌّواییْای تیطتطی زض استاًساضز  ایي است تط ضٌاذت زضآهس احط تگصاضز. زض وِ هوىي“ رٌثی

 محاسثه مجدد

است تِ غَضت  یاضی هَرَز زض سَاتك ٍ هساضن. هحاسثِ هزسز هوىياظ وٌتطل غحت هحاسثات ض هحاسثِ هزسز ؾثاضتست .59-ت

 زستی یا الىتطًٍیىی اًزام ضَز.

 اجرای مجدد

 تزاضی تَسط حساتطس است. ارطای هزسز ضاهل ارطای هستمل ضٍضْا یا وٌتطلْای ٍاحس .21-ت
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 روشهای تحلیلی

ُ  تط هٌطمی تیي زازُضٍضْای تحلیلی ضاهل اضظیاتی اطالؾات هالی اظ ططیك تحلیل ضٍا .25-ت ایتي،   تتط  ّای هالی ٍ غیطهالی است. ؾتالٍ

غَضت تطذَضز تا ًَساًات یا ضٍاتط هغایط تتا ستایط اطالؾتات هطتتَط یتا هتفتاٍت تتا         ضٍضْای تحلیلی ضاهل تطضسیْای الظم زض

 ضسُ است. اضائِ 121ذػَظ ضاٌّواییْای تیطتطی زض استاًساضز  ایي هالحػِ است. زض هیعاى لاتل اًتػاض تِ همازیط هَضز

 

 جو و پرس

ٍرَ ضٍضتی   ساظهاًی است. پطس ساظهاًی یا تطٍى ٍرَ تِ هؿٌای رَیاضسى اطالؾات اظ اضراظ آگاُ هالی ٍ غیطهالی زضٍى پطس .22-ت

رتَ  ٍ  ضَز ٍ اغلة هىوتل ارتطای ستایط ضٍضتْای حساتطستی استت. پتطس        ای زض حساتطسی استفازُ هی طَض گستطزُ است وِ تِ

تطگیطز. اضظیتاتی پاسترْای حاغتل اظ     ٍرَّای ضفاّی غیطضسوی ضا زض ٍرَّای هىتَب ضسوی تا پطس ی اظ پطستَاًس طیف هی

 ٍرَ است. ٍرَ، رعء الیٌفه فطایٌس پطس پطس

ٍرَّا هوىي است اطالؾات رسیسی ضا تطای حساتطس فطاّن وٌس یا ضَاّس حساتطسی هؤیسی ضا زضاذتیاض ٍی لتطاض   پاسد پطس .29-ت

زیگط پاسرْا هوىي است اطالؾاتی فطاّن وٌتس وتِ تتا زیگتط اطالؾتات وستة ضتسُ تَستط حستاتطس تفتاٍت            ططف زّس. اظ

وٌٌتسُ اطالؾتاتی حتاوی اظ ظیطپتا گصاضتتي وٌتطلْتای        ای زاضتِ تاضس، تطای هخال، پطس ٍ رَّا هوىي است فطاّن هالحػِ لاتل

تَاًس هثٌتایی ضا تتطای تؿتسیل ضٍضتْای      پطس ٍ رَ هی تطذی هَاضز، پاسرْای حاغل اظ ارطایی تاضس. زض زاذلی تَسط هسیطاى

 حساتطسی یا ارطای ضٍضْای حساتطسی تیطتط فطاّن وٌس.

ُ     اگطچِ ترییس ضَاّس حاغل اظ پتطس  .24-ت ٍرَّتای هطتتَط تتِ هماغتس      ای استت اهتا زضتتاضُ پتطس     ٍرتَ، اغلتة زاضای اّویتت ٍیت 

گًَتِ هتَاضز، آگتاّی اظ      ی اظ ایي هماغس، هحسٍز تاضتس. زضایتي  زستطس تطای پطتیثاً ارطایی، هوىي است اطالؾات زض هسیطاى

ذػَظ زاضاییْا یا تسّیْا، زالیتل اتتطاظ ضتسُ تَستط      لحاظ ارطای هماغس تیاى ضسُ آًْا زض ارطایی اظ ؾولىطز گصضتِ هسیطاى

اطالؾتات هطتتَطی ضا   تَاًتس   ارطایی تتطای ازاهتِ آى، هتی    ارطایی تطای اًتراب یه ضیَُ ؾول ذاظ ٍ تَاًایی هسیطاى هسیطاى

 ٍرَ فطاّن وٌس. ططیك پطس ضسُ اظ تطای ترییس ضَاّس وسة

غتَضت لتعٍم، اضوتاى     ارطایتی ٍ، زض  استت زضیافتت ترییسیتِ وتثتی اظ هتسیطاى      حساتطس زضذػَظ تطذی هَضَؾات هوىي .21-ت

ػتَظ، ضاٌّواییْتای   ذ ایتي  رَّای ضفاّی ضتطٍضی تطتریع زّتس. زض    ٍ ضاّثطی ضا تطای ترییس پاسرْای زازُ ضسُ تِ پطس

 ضسُ است. اضائِ 1815تیطتطی زض استاًساضز 

 عنوان شواهذ حساترسی استفاده ته اطالعات مورد

 (7)رک: تنذ اتکا تودن مرتوط تودن و قاتل

ضتسُ زض رطیتاى حساتطستی     چٌس ضَاّس حساتطستی اساستاً اظ ضٍضتْای حساتطستی ارتطا      تیاى ضس، ّط 5-ّواًطَض وِ زض تٌس ت .26-ت
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ضسُ اظ سایط هٌاتؽ ًػیط حساتطسیْای لثلتی، زض ضتطایط ذتاظ، ٍ     است ّوچٌیي ضاهل اطالؾات وسة ضَز، اها هوىي وسة هی

تتَزى ٍ   ضٍضْای وٌتطل ویفیت هؤسسِ تطای پصیطش ٍ ازاهِ واض ًیع تاضس. ویفیت ّوِ ضتَاّس حساتطستی تحتت تتاحیط هطتتَط     

 گیطز. اتىا تَزى اطالؾاتی است وِ هثٌا لطاض هی لاتل

 تودن وطمرت

ًػتط، یتا ترحیطگتصاضی تتط آى      ٍرَز اضتثاط هٌطمی تا ّسف ضٍضْای حساتطسی ٍ، زضغَضت لعٍم، ازؾای هَضز تَزى تِ هطتَط .27-ت

تترحیط   استت تحتت   ضتَز، هوىتي   ؾٌَاى ضَاّس حساتطستی استتفازُ هتی    تَزى اطالؾاتی وِ تِ ّسف یا ازؾا، اضاضُ زاضز. هطتَط

ًوایی زضذػَظ ٍرَز یتا اضظضتیاتی    ل، زضغَضتیىِ ّسف ضٍش حساتطسی، آظهَى تیصسَی آظهَى تاضس. تطای هخا ٍ سوت

ِ  استت یته ضٍش حساتطستی هطتتَط     ضتسُ هوىتي   حساتْای پطزاذتٌی تاضس، آظهَى حساتْای پطزاذتٌی حثت حستاب آیتس.    تت

حستاتْای  ًوتایی زضذػتَظ ٍرتَز یتا اضظضتیاتی حستاتْای پطزاذتٌتی تاضتس، آظهتَى           سَی زیگط، اگط ّسف آظهتَى وتن   اظ

ِ     ضسُ، هطتَط ًوی پطزاذتٌی حثت ّتای   تاضس اها آظهَى اطالؾاتی ًػیط پطزاذتْای تؿسی، غَضتحستاتْای پطزاذتت ًطتسُ، ترییسیت

 است هطتَط تاضس. وٌٌسگاى واال ٍ ذسهات ٍ گعاضضْای زضیافت واال هوىي زضیافتی اظ ترهیي

سُ ضَاّس حساتطستی تاضتس وتِ زضذػتَظ ازؾتایی ذتاظ       وٌٌ است فطاّن یه هزوَؾِ ذاظ اظ ضٍضْای حساتطسی هوىي .28-ت

تِ ٍغَل حساتْای زضیتافتٌی پتس اظ پایتاى     هطتَط ٍ زضذػَظ ازؾایی زیگط غیطهطتَط تاضس. تطای هخال، ٍاضسی اسٌاز هطتَط

 است ضَاّس حساتطسی ضا زضذػَظ ٍرَز ٍ اضظضیاتی فطاّن آٍضز، اهتا العاهتًا تتِ ازؾتای اًمطتاؼ ظهتاًی هطتتَط        زٍضُ هوىي

ًیست. تِ ّویي تطتیة، وسة ضَاّس حساتطسی زضذػَظ ازؾایی ذاظ، تطای هخال، ٍرَز هَرَزیْا رایگعیٌی تطای وستة  

تاضس. اظ ططف زیگط، وستة ضتَاّس حساتطستی     ضَاّس حساتطسی زضذػَظ ازؾای زیگطی هاًٌس اضظضیاتی آى هَرَزیْا ًوی

 یه ازؾای ذاظ، هطتَط تاضس.است اغلة تطای  اظ هٌاتؽ هرتلف یا تا هاّیت هتفاٍت هوىي

آظهَى وٌتطلْا تطای اضظیاتی احطترطی واضوطز وٌتطلْا زض پیطگیطی، یتا وطتف ٍ اغتالح تحطیفْتای تااّویتت زض ستطم ازؾتا         .29-ت

ضَز. ططاحی آظهَى وٌتطلْتا تتطای وستة ضتَاّس حساتطستی هطتتَط، ّتن ضتاهل تطتریع ضتطایطی )ٍی گیْتا یتا              ططاحی هی

وٌٌسُ اًحطاف اظ ؾولىطز هٌاسة وٌتطلْتا استت.    ذػَغیاتی( است وِ تیاًگط ؾولىطز یه وٌتطل است، ٍ ّن ضطایط هطرع

 تَاًس ٍرَز یا ًثَز ایي ضطایط ضا آظهَى وٌس. سپس حساتطس هی

ضَز. ایي آظهًَْا ضاهل آظهَى رعئیتات ٍ ضٍضتْای    ظهًَْای هحتَا تطای وطف تحطیفْای تااّویت زض سطم ازؾا ططاحی هیآ .91-ت

تحلیلی است. ططاحی آظهًَْای هحتَا ضاهل تطریع ضطایط هطتثط تا ّسف ایي آظهتَى استت وتِ ضتاهل تحطیتف زض ازؾتای       

 ضَز. هطتَط هی

 اتکا تودن قاتل

ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی ٍ تِ تثؽ آى، ضَاّس حساتطسی، تحتت تتاحیط هٌثتؽ ٍ هاّیتت ٍ      استفازُ تِ طالؾات هَضزتَزى ا اتىا لاتل .95-ت

اتىتا   هتَضز لاتتل   ضَز. تٌتاتطایي، زض  هَاضز هطتَط، هی ضطایط وسة آًْا است ٍ ضاهل وٌتطلْای حاون تط تْیِ ٍ حفع آًْا، زض

لی ضا هططح وطز، اها ایتي لَاؾتس ّوتَاضُ هتَاضز استتخٌای هْوتی زاضز.       تَاى لَاؾس و تَزى اًَاؼ گًَاگَى ضَاّس حساتطسی هی
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استت   ضتَز، هوىتي   ستاظهاًی وستة هتی    ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی اظ هٌاتؽ تتطٍى  استفازُ تِ وِ اطالؾات هَضز حتی زض هَاضزی

ساظهاًی  اظ هٌاتؽ هستمل تطٍىضسُ  اتىا تَزى آًْا ترحیط تگصاضز. تطای هخال، اطالؾات وسة ضطایطی ٍرَز زاضتِ تاضس وِ تط لاتل

تزتاضی   تَاًتس ضتَاّس لاتتل اتىتایی تاضتس، یتا واضضتٌاس ٍاحتس         ًػط آگاُ ًیست ًوی زض ضطایطی وِ آى هٌثؽ، اظ هَضَؼ هَضز

اتىتا تتَزى     هتَضز لاتتل   ولتی ظیتط زض   ًػط گطفتي احتوال ٍرَز هتَاضز استتخٌایی، لَاؾتس    ططفی تاضس. تا زض است فالس تی هوىي

 تَاًس سَزهٌس تاضس: ی هیضَاّس حساتطس

 اتىاتط است. ساظهاًی لاتل ضسُ اظ هٌاتؽ هستمل تطٍى ضَاّس حساتطسی وسة 

 تتتا آى، وتتِ تَستتط  اتىتتاتط استتت وتتِ وٌتطلْتتای هتتطتثط تزتتاضی ٌّگتتاهی لاتتتل ضتتَاّس حساتطستتی ایزازضتتسُ زض ٍاحتتس

 رص تاضس.رولِ وٌتطلْای حاون تط تْیِ ٍ حفع آًْا، احطت تزاضی هستمط ضسُ است، اظ ٍاحس

 ضَز )هاًٌس هطتاّسُ اؾوتال یته وٌتتطل( لاتتل اتىتاتط اظ ضتَاّس         ضَاّس حساتطسی وِ هستمیواً تَسط حساتطس وسة هی

 ضَز. رَ زضتاضُ اؾوال یه وٌتطل( وسة هی ٍ ططیك استٌتاد )هاًٌس پطس طَض غیطهستمین یا اظ حساتطسی است وِ تِ

 غتَضت ضتفاّی    ضسُ تِ اتىاتط اظ ضَاّس وسة یا اضىال زیگط، لاتلاظ واغصی، الىتطًٍیىی  ضَاّس حساتطسی هستٌس اؾن

اتىتاتط اظ تَضتیم ضتفاّی هَضتَؾات      ضتَز لاتتل   ای وِ ّوعهاى تا تطگعاضی یه رلسِ تْیتِ هتی   است )هخالً، غَضتزلسِ

 ضسُ زض رلسِ است(. تحج

 ططیتك   حساتطستی استت وتِ اظ   ضتَز، لاتتل اتىتاتط اظ ضتَاّس      اظ اغل هتساضن فتطاّن هتی    استفازُ ضَاّس حساتطسی وِ تا

ضتَز، ٍ   ّای وپی یا زٍضًگاضّا یا اسٌاز تثسیل ضسُ تِ فیلن یا ضىل زیزیتالی یا سایط اضتىال الىتطًٍیىتی فتطاّن هتی     ًسرِ

 است تِ وٌتطلْای حاون تط تْیِ ٍ حفع آًْا تستگی زاضتِ تاضس. اتىا تَزى آًْا هوىي  لاتل

استفازُ تطای اّتساف ططاحتی ضٍضتْای تحلیلتی      ّای هَضز اتىا تَزى زازُ  هَضز لاتل طی زضضاٌّواییْای تیطت 121زض استاًساضز  .92-ت

5ضسُ است. ؾٌَاى آظهًَْای هحتَا اضائِ تِ
 

تِ اؾتثاض یه ستٌس، هطتىَن    است ًسثت غَضت ٍرَز، حساتطس هوىي ضسُ است وِ زض ضطایطی هططح 241زض استاًساضز  .99-ت

 2ضَز.

 (8)رک: تنذ تجاری یه شذه توسط کارشناس واحذاتکا تودن اطالعات ته قاتل

ِ   تزاضی هوىي زض تْیِ غَضتْای هالی ٍاحس .94-ت اظ حستاتساضی یتا حساتطستی، ًػیتط هحاستثات       ای غیتط  است تِ ترػتع زض ظهیٌت

ِ  تزاضی هوىي ّای هٌْسسی، ًیاظ تاضس. ٍاحس اوچَئطی، اضظضیاتی، یا زازُ یتطز یتا   ّتا تىتاض گ   است واضضٌاساًی ضا زض ایي ظهیٌت

غتَضت ضتطٍضت    ًیاظ تطای تْیِ غَضتْای هالی زست پیسا وٌس. ًثَز چٌیي واضضٌاستاًی، زض  استرسام وٌس تا تِ ترػع هَضز

 زّس. آى، ذطط تحطیف تااّویت ضا افعایص هی
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ِ   ایي استاًساضز ٌّگاهی واضتطز زاضز وِ اطالؾتات هتَضز   8العاهات تٌس  .91-ت استتفازُ اظ وتاض   ؾٌتَاى ضتَاّس حساتطستی تتا      استتفازُ تت

استت زض تىتاضگیطی هتسلْا تتطای تتطآٍضز اضظش       تزاضی تْیِ ضسُ تاضس. تطای هختال، فتطز یتا ستاظهاًی هوىتي      واضضٌاس ٍاحس

غَضت ًثَز تاظاض فؿال، تطای آى اٍضاق ترػع زاضتِ تاضس. اگط ایي فطز یا ساظهاى، ترػتع ذتَز ضا    هٌػفاًِ اٍضاق تْازاض زض

وٌس، آى فطز یا ستاظهاى، واضضتٌاس    هالی اظ آى استفازُ هی تزاضی زض تْیِ غَضتْای یطز وِ ٍاحستطای اًزام تطآٍضزی تىاض گ

سَی زیگط، اگتط آى فتطز یتا ستاظهاى غتطفاً اطالؾتاتی ضا        یاتس. اظ ضطٍضت هی 8تزاضی هحسَب ضسُ ٍ ضؾایت العام تٌس  ٍاحس

تزاضی تِ آًْتا زستطستی ًتساضز، هتطتثط استت ٍ       وِ ٍاحس ای تزاضی اضائِ وٌس وِ تا هؿاهالت هحطهاًِ هَضز لیوت تِ ٍاحس زض

ِ   ّای تطآٍضز ذَز استفازُ وٌس، چٌیي اطالؾاتی زض تزاضی اظ آًْا زض ضیَُ ٍاحس ؾٌتَاى ضتَاّس حساتطستی،     غَضت استتفازُ تت

 ضَز. تزاضی هحسَب ًوی اظ واض واضضٌاس ٍاحس گیطز اها استفازُ ایي استاًساضز لطاض هی 7هطوَل تٌس 

اظ  استت هتترحط   ایتي استتاًساضز هوىتي    8تتا التعام هٌتسضد زض تٌتس      هاّیت، ظهاًثٌسی ارتطا ٍ هیتعاى ضٍضتْای حساتطستی هتطتثط      .96-ت

 هَضَؾاتی ًػیط هَاضز ظیط تاضس:

 تزاضی. ضسُ تِ واضضٌاس ٍاحس هاّیت ٍ پیچیسگی هَضَؼ اضراؼ 

 ًػط. تِ هَضَؼ هَضز ذططّای تحطیف تااّویت هطتَط 

 ٌاتؽ رایگعیي تطای وسة ضَاّس حساتطسی.لاتلیت زستطسی تِ ه 

 تزاضی. هاّیت، زاهٌِ ٍ اّساف واض واضضٌاس ٍاحس 

 ًػتط،   تزاضی است یا ضرػی است وِ غتطفاً تتطای اضائتِ ذتسهات هتَضز      تزاضی زض استرسام ٍاحس ایٌىِ واضضٌاس ٍاحس

 تزاضی تىاض گطفتِ ضسُ است. تَسط ٍاحس

 تزاضی. واضضٌاس ٍاحس هیعاى وٌتطل یا ًفَش هسیطاى ارطایی تط واض 

 تِ ضؾایت استاًساضزّای فٌی یا سایط العاهات غٌؿت یا حطفِ است یا ذیط. تزاضی هلعم ایٌىِ آیا واضضٌاس ٍاحس 

 تزاضی. تزاضی تَسط ٍاحس هاّیت ٍ هیعاى ّط گًَِ وٌتطل حاون تط واض واضضٌاس ٍاحس 

 تزاضی. تزطتِ ٍ ضٌاذت حساتطس اظ حَظُ ترػػی واضضٌاس ٍاحس 

 تزاضی. تِ لثلی حساتطس اظ واض واضضٌاس ٍاحستزط 

 الف(-8تجاری )رک: تند کارشناس واحدطرفی  صالحیت، تواناییها و تی

تزتاضی زض   ضتَز. تَاًاییْتا تتِ تتَاى واضضتٌاس ٍاحتس       تزاضی هطتَط هی غالحیت تِ هاّیت ٍ سطم ترػع واضضٌاس ٍاحس .97-ت

استت تتطای ًوًَتِ، ضتاهل هَلؿیتت       ز. ؾَاهل هؤحط تط تَاًاییْا هوىيضَ تىاضگیطی آى غالحیت زض ضطایط هَرَز، هطتَط هی

ضَز وِ راًثساضی، ت از هٌافؽ یا ًفَش ستایطیي   ططفی تِ آحاض احتوالی هطتَط هی تِ ظهاى ٍ هٌاتؽ تاضس. تی رغطافیایی، ٍ زستطسی

ططفتی واضضتٌاس    اییْتا ٍ تتی  تزتاضی احتط تگتصاضز. غتالحیت، تَاً     ای یا تزاضی واضضٌاس ٍاحتس  ل اٍت حطفِ است تط هوىي

 تزاضی است. اتىا تَزى اطالؾات تْیِ ضسُ تَسط واضضٌاس ٍاحس تزاضی، ؾَاهل هْوی زض ضاتطِ تا لاتل ٍاحس
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استت اظ هٌتاتؽ هتفتاٍتی، ًػیتط هتَاضز ظیتط،        تزتاضی هوىتي   ططفی واضضٌاس ٍاحس تِ غالحیت، تَاًاییْا ٍ تی اطالؾات هطتَط .98-ت

 زست آیس: تِ

  حساتطس اظ واض لثلی آى واضضٌاس.تزطتِ ضرػی 

 .اًزام هصاوطُ تا آى واضضٌاس 

 .هصاوطات تا افطاز زیگطی وِ تا واض آى واضضٌاس آضٌا ّستٌس 

 ِوتاضی ٍی، یتا ستایط     ای یا اًزوي غٌؿت هطتتَط، رتَاظ   آگاّی اظ غالحیتْای فٌی واضضٌاس، ؾ َیت ٍی زض ًْاز حطف

 ساظهاًی. اضىال ضٌاذت تطٍى

 ٌتطط ضسُ تَسط آى واضضٌاس.هماالت یا وتة ه 

 غَضت ٍرَز، وِ تِ حساتطس زض وسة ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة تتا تَرتِ تتِ اطالؾتات      واضضٌاس حساتطس، زض

 وٌس. تزاضی ووه هی تْیِ ضسُ تَسط واضضٌاس ٍاحس

َ     ططفی واضضٌاس ٍاحس هَضَؾات هطتثط تا اضظیاتی غالحیت، تَاًاییْا ٍ تی .99-ت اضز استت وتِ آیتا وتاض آى     تزتاضی ضتاهل ایتي هت

واضضٌاس طثك استاًساضزّای ؾولىطز فٌی یا سایط العاهات غٌؿت یا حطفِ، تطای هختال، استتاًساضزّای اذاللتی ٍ ستایط العاهتات      

ای یا اًزوي غٌؿت هطتَط، استاًساضزّای هؿتثط ًْاز غتازضوٌٌسُ رتَاظ، یتا العاهتات همتطض زض لتَاًیي یتا         ؾ َیت زض ًْاز حطفِ

 .همطضات است

 است هطتَط تاضٌس، ضاهل هَاضز ظیط است: سایط هَضَؾاتی وِ هوىي .41-ت

 ضتَز، ضتاهل ّطگًَتِ     تزاضی تا هَضَؾی وِ تتطای آى، اظ وتاض واضضتٌاس استتفازُ هتی      تَزى غالحیت واضضٌاس ٍاحس هطتَط

ت است  گیتطز. تتطای هختال، یته هترػتع اوچتَئطی ذاغتی هوىتي         ترػػی وِ زض حَظُ ترػع آى واضضتٌاس لتطاض هتی   

 ظهیٌِ تیوِ اهَال ٍ سَاًم ترػع زاضتِ تاضس اها زضذػَظ هحاسثات حمَق تاظًطستگی، ترػع هحسٍزی زاضتِ تاضس.   زض

 ّا، ضتاهل   تزاضی تا تَرِ تِ العاهات حساتساضی هطتثط، تطای هخال، آگاّی اظ هفطٍضات ٍ ضیَُ غالحیت واضضٌاس ٍاحس

 ضز.هسلْایی وِ تا استاًساضزّای حساتساضی اًطثاق زا

 ًتیزِ ارطای ضٍضتْای حساتطستی    ضسُ زض ایٌىِ آیا ضٍیسازّای غیطهٌتػطُ، تغییطات زض ضطایط، یا ضَاّس حساتطسی وسة

تزتاضی ّوعهتاى تتا     ططفی واضضتٌاس ٍاحتس   تیاًگط اهىاى ضطٍضت تطضسی هزسز اضظیاتی اٍلیِ اظ غالحیت، تَاًاییْا ٍ تی

 پیططفت فطایٌس حساتطسی تاضس یا ذیط.

ای اظ ضطایط ًػیتط تْسیتسّای ًاضتی اظ هٌتافؽ ضرػتی، تْسیتسّای ًاضتی اظ راًثتساضی، تْسیتسّای ًاضتی اظ زٍستتی،             گستطزُ طیف .45-ت

تَاًتس چٌتیي    ططفی ضا تْسیتس وٌتس. تتساتیط ایوٌتی هتی      است تی اظ تطضسی واض ذَز، ٍ تْسیسّای ًاضی اظ تطس هوىي تْسیسّای ًاضی

ستاظهاًی )تتطای هختال، حطفتِ، لتَاًیي یتا همتطضات واضضتٌاس          طیتك ستاذتاضّای تتطٍى   ط استت اظ  تْسیسّایی ضا واّص زّس، ٍ هوىي

 تزاضی )تطای هخال، ضٍضْا ٍ سیاستْای وٌتطل ویفیت( ایزاز ضَز. واض واضضٌاس ٍاحس ططیك هحیط تزاضی(، یا اظ ٍاحس
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ضی ضا اظ هیاى تثتطز، اهتا تْسیتسّایی ًػیتط     تزا ططفی واضضٌاس ٍاحس تِ تی تَاًس ّوِ تْسیسّای هطتَط اگطچِ تساتیط ایوٌی ًوی .42-ت

تزتاضی ًستثت تتِ واضضتٌاس زض      ضسُ تَستط ٍاحتس   گطفتِ هَضز واضضٌاس تىاض است زض تْسیسّای ًاضی اظ راًثساضی هوىي

استت   تزاضی اّویت ووتطی زاضتِ تاضس، ٍ احطترطی تساتیط ایوٌی ًػیط ضٍضْا ٍ سیاستْای وٌتطل ویفیت هوىي استرسام ٍاحس

تزتاضی ّویطتِ ٍرتَز زاضز، واضضتٌاس زض      ططفی ایزازضسُ تَستط واضوٌتاى ٍاحتس    تِ تی اضس. اظ آًزاوِ تْسیس هطتَطتیطتط ت

 تزاضی تاضس. ططفتط اظ سایط واضوٌاى ٍاحس تَاًس تی احتوال ظیاز ًوی تزاضی هؿوَالً  تِ استرسام ٍاحس

ِ  ططفی واضضتٌاس تىتاض   ٌّگام اضظیاتی تی .49-ت ارطایتی ٍ آى   استت هتصاوطُ تتا هتسیطاى     زتاضی، هوىتي  ت ضتسُ تَستط ٍاحتس    گطفتت

ططفی واضضٌاس ٍ ّطگًَِ تتساتیط ایوٌتی هطتتَط )ضتاهل      هَضز هٌافؽ ٍ ضٍاتط ایزازوٌٌسُ تْسیسّا زضذػَظ تی واضضٌاس زض

هطتتَط   هَضز آى واضضٌاس واضتطز زاضز(، ٍ اضظیاتی ایٌىِ آیا تتساتیط ایوٌتی وتافی استت یتا ذیتط،       ای وِ زض ّطگًَِ العام حطفِ

 تَاًس ضاهل هَاضز ظیط تاضس: تاضس. هٌافؽ ٍ ضٍاتط ایزازوٌٌسُ تْسیسّا هی

 .هٌافؽ هالی 

 .ضٍاتط تزاضی ٍ ضرػی 

 .هفاز سایط ذسهات 

 ب(-8تجاری )رک: تند کسة شناخت از کار کارشناس واحد

ذت اظ حتَظُ ترػػتی   تاضتس. وستة ضتٌا    تزاضی ضاهل آگتاّی اظ حتَظُ ترػػتی ٍی هتی     ضٌاذت اظ واض واضضٌاس ٍاحس .44-ت

است ّوعهاى تا تؿییي ایي هَضَؼ تَستط حستاتطس غتَضت گیتطز وتِ آیتا ٍی تتطای اضظیتاتی وتاض واضضتٌاس            هطتَط هوىي

 .5تِ ایي ّسف تِ واضضٌاس حساتطس ًیاظ زاضز یا ذیط تزاضی ترػع زاضز یا ذیط، یا آیا حساتطس تطای زستیاتی ٍاحس

 تَاًس ضاهل هَاضز ظیط تاضس: تزاضی وِ تا ضٌاذت حساتطس هطتثط است هی ّایی اظ ترػع واضضٌاس ٍاحس رٌثِ .41-ت

 ّایی است وِ تِ حساتطسی هطتَط تاضس یا ذیط. ایٌىِ آیا واضضٌاس زاضای ترػع 

 ِای یا سایط استاًساضزّا، ٍ العاهات لاًًَی یا همطضاتی است یا ذیط. ایٌىِ آیا واض واضضٌاس تاتؽ استاًساضزّای حطف 

  گیطز، ٍ ایٌىِ آیتا آًْتا تتِ طتَض ولتی زض       استفازُ لطاض هی تزاضی هَضز ّایی تَسط واضضٌاس ٍاحس ٍ ضیَُچِ هفطٍضات

 تاضٌس یا ذیط. اًس ٍ تطای اّساف گعاضضگطی هالی هٌاسة هی حَظُ ترػع واضضٌاس پصیطفتِ ضسُ

 ُتزاضی. س ٍاحساستفازُ تَسط واضضٌا ساظهاًی هَضز ساظهاًی ٍ تطٍى ّای زضٍى ّا یا زازُ هاّیت زاز 

تزتاضی ٍ   تزاضی، هؿوَالً یه لطاضزاز یا تَافمٌاهتِ تتیي ٍاحتس    ضسُ تَسط ٍاحس گطفتِ تزاضی تىاض هَضز واضضٌاس ٍاحس زض .46-ت

تَاًتس تتِ    تزتاضی هتی   آى واضضٌاس ٍرَز ذَاّس زاضت. اضظیاتی ایي لطاضزاز ٌّگام وستة ضتٌاذت اظ وتاض واضضتٌاس ٍاحتس     

 حیج اّساف حساتطس ووه وٌس: هَاضز ظیط اظ حساتطس زض تؿییي هٌاسة تَزى

 ،هاّیت، زاهٌِ ٍ اّساف واض آى واضضٌاس 
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 ارطایی ٍ آى واضضٌاس، ٍ هسیَلیتْا ٍ ًمطْای هتماتل هسیطاى 

 ارطایی ٍ آى واضضٌاس، ضاهل ضتىل ّطگًَتِ گعاضضتی وتِ تَستط آى       هاّیت، ظهاًثٌسی ارطا ٍ هیعاى اضتثاط تیي هسیطاى

 س.واضضٌاس اضائِ ذَاّس ض

ای ٍرتَز   زاضز وِ چٌیي لطاضزاز یا تَافمٌاهِ تزاضی، احتوال ووتطی ٍرَز تزاضی زض استرسام ٍاحس هَضز واضضٌاس ٍاحس زض .47-ت

تطیي ضیَُ تتطای حستاتطس رْتت وستة      است هٌاسة ارطایی هوىي رَ اظ ایي واضضٌاس ٍ زیگط هسیطاى ٍ زاضتِ تاضس. پطس

 ضٌاذت الظم تاضس.

 ج(-8تجاری )رک: تند کار کارشناس واحد ارزیاتی مناسة تودن

ِ   هالحػات هطتَط زض ظهاى اضظیاتی هٌاسة تَزى واض واضضٌاس ٍاحتس  .48-ت تتا ازؾتای    ؾٌتَاى ضتَاّس حساتطستی هتطتثط     تزتاضی تت

 تَاًس ضاهل هَاضز ظیط تاضس: ًػط، هی هَضز

 ِّای واضضتٌاس، ّوتاٌّگی ایتي     گیطی ّا ٍ ًتیزِ هطتَط تَزى ٍ هؿمَل تَزى یافت ِ ِ   یافتت گیطیْتا تتا ستایط ضتَاّس      ّتا ٍ ًتیزت

 غَضتْای هالی هٌؿىس ضسُ است یا ذیط، ای هٌاسة زض گًَِ حساتطسی، ٍ ایٌىِ آیا آًْا تِ

 َُتتَزى ٍ هؿمتَل تتَزى ایتي هفطٍضتات ٍ       ّای ؾوتسُ تاضتس، هطتتَط    اگط واض واضضٌاس ضاهل استفازُ اظ هفطٍضات ٍ ضی

 ّا، ٍ ضیَُ

 ّا. ّای هثٌا تاضس، هطتَط تَزى، واهل تَزى، ٍ غحت آى زازُ زُ ؾوسُ اظ زازُاگط واض واضضٌاس ضاهل استفا 

 ب(-9الف و -9تجاری و استفاده شذه ترای اهذاف حساترس )رک: تنذهای  اطالعات تهیه شذه توسط واحذ

ضٍضتْای حساتطستی    استفازُ زض ارطای اتىا تَسط حساتطس، الظم است اطالؾات هَضز هٌػَض وسة ضَاّس حساتطسی لاتل تِ .49-ت

تِ همازیط فتطٍش،   هیعاى وافی غحیم ٍ واهل تاضس. تطای هخال، احطترطی حساتطسی زضآهس تا اؾوال ًطذْای استاًساضز ًسثت تِ

تطتیة، اگط حستاتطس ترَاّتس    ّویي گیطز. تِ تَزى همازیط فطٍش لطاض هی ترحیط غحت ًطذْای فطٍش ٍ غحت ٍ واهل تحت

حیج یه ٍی گی ذاظ )تطای هخال، ٍرَز هزَظ( آظهَى وٌس، ًتایذ آظهتَى زضغتَضت    ذتْا( ضا اظای )تطای هخال، پطزا راهؿِ

 اًس، اظ لاتلیت اتىای ووتطی تطذَضزاض ذَاّس تَز. آى اًتراب ضسُ ای وِ الالم اظ ًثَزى راهؿِ واهل

تا تىاضگیطی ضٍضْای حساتطستی   طَض ّوعهاى تَاى تِ ضَاّس حساتطسی زضذػَظ غحت ٍ واهل تَزى چٌیي اطالؾاتی ضا هی .11-ت

وِ وسة ضَاّس هصوَض، ترص الیٌفه اظ ضٍضتْای حساتطستی تاضتس. زض ضتطایط      ضططی زضتاضُ ایي اطالؾات وسة ًوَز، تِ

ططیتك آظهتَى وٌتطلْتای     اطالؾتاتی ضا اظ  تَزى چٌتیي  تِ غحت ٍ واهل است ضَاّس حساتطسی هطتَط زیگط، حساتطس هوىي

است تِ ایتي ًتیزتِ تطستس     تطذی ضطایط، حساتطس هوىي حال، زض ایي ؾات وسة وطزُ تاضس. تاتط تْیِ ٍ حفع آى اطال حاون

 وِ ارطای ضٍضْای حساتطسی تیطتطی ضطٍضت زاضز.

تزاضی تطای سایط اّساف حساتطسی استفازُ  است ترَاّس اظ اطالؾات تْیِ ضسُ تَسط ٍاحس زض تطذی هَاضز، حساتطس هوىي .15-ت

تزتاضی تتطای اّتساف ضٍضتْای تحلیلتی، یتا اظ        استت ترَاّتس اظ هؿیاضّتای ؾولىتطز ٍاحتس      س هوىيوٌس. تطای هخال، حساتط

تزتاضی، ًػیتط گعاضضتْای ٍاحتس حساتطستی زاذلتی استتفازُ وٌتس. زض چٌتیي           اطالؾات تْیِ ضسُ تطای فؿالیتْای ًػاضتی ٍاحتس 
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زلتت ٍ رعئیتات ایتي اطالؾتات تتطای       ضسُ تحت تاحیط ایي هَضَؼ است وِ آیا هَاضزی، هٌاسة تَزى ضَاّس حساتطسی وسة

استت تتطای وطتف     ارطایتی هوىتي   استفازُ هتسیطاى  اّساف حساتطس وفایت زاضز یا ذیط. تطای هخال، هؿیاضّای ؾولىطز هَضز

 اًساظُ وافی زلیك ًثاضس.   تحطیفْای تااّویت، تِ

 (51)ضن: تٌس  منظور کسة شواهذ حساترسی انتخاب اقالم ترای آزمون ته

ضتسُ یتا    تا سایط ضَاّس حساتطستی وستة   آٍضز وِ، ّوطاُ هَى احطترص، ضَاّس حساتطسی هٌاسة ضا تا هیعاًی فطاّن هییه آظ .12-ت

ضَاّسی وِ لػس وسة آًْا ٍرَز زاضز، تطای اّساف حساتطس وافی تاضس. زض اًتراب الالم تطای آظهَى، حساتطس تایس طثتك  

ؾٌَاى ضَاّس حساتطسی ضا تؿیتیي وٌتس، ٍ تَرتِ زاضتتِ      استفازُ تِ ؾات هَضزاتىا تَزى اطال تَزى ٍ لاتل ، هطتَط7العاهات تٌس 

ُ         ّای احطترطی )وافی تاضس وِ سایط رٌثِ ّتایی وتِ حستاتطس     تَزى(، ًىتتِ هْوتی زض اًترتاب التالم تتطای آظهتَى استت. ضتیَ

 تَاًس تطای اًتراب الالم رْت آظهَى استفازُ وٌس ؾثاضتٌس اظ: هی

 زضغس الالم(، 511)ضسیسگی اًتراب ّوِ الالم  ت الف

 اًتراب الالم ذاظ، ٍ ت ب

 گیطی حساتطسی. ًوًَِ ت ج

است تستِ تِ ضطایط ذاظ، تطای هخال، ذططّتای تحطیتف تااّویتت     ّا یا تطویثی اظ آًْا هوىي یه اظ ایي ضیَُ تىاضگیطی ّط

 تاضس. ّایی هتفاٍت، هٌاسة  تِ ازؾاّای هَضز آظهَى، ٍ ؾولی تَزى ٍ احطترطی ضیَُ هطتَط

 انتخاب همه اقالم

زٌّتسُ یته گتطٍُ     ای است وِ تطىیل تطیي واض، ضسیسگی ول الالم راهؿِ است تِ ایي ًتیزِ تطسس وِ هٌاسة حساتطس هوىي .19-ت

ضستس،   هَضز آظهَى وٌتطلْا تؿیس تِ ًػط هی زضغس زض 511تاضس. ضسیسگی  ای اظ آى راهؿِ( هی هؿاهالت یا هاًسُ حساتْا )یا طثمِ

 است، تطای هخال، زض هَاضز ظیط هٌاسة تاضس: زضغس هوىي 511تط است. ضسیسگی  حال، تطای آظهَى رعئیات ضایذ يای تا

 ،راهؿِ ضاهل تؿساز ووی اظ الالم تا اضظش تاضس 

 ُای ٍرَز زاضتِ تاضس ٍ سایط ضٍضْا ًتَاًٌس ضَاّس حساتطسی وافی ٍ هٌاسة ضا فطاّن تیاٍضًس، یا ذطط ؾوس 

 طَض ذَزواض تَسط سیستن اطالؾاتی، تاؾج ضَز وتِ ضستیسگی    اسثات یا سایط فطایٌسّای اًزام ضسُ تِهاّیت تىطاضی هح

 غطفِ تاضس. زضغس الالم، همطٍى تِ 511

 انتخاب اقالم خاص

است ضتاهل ضتٌاذت    است الالم ذاغی ضا اظ یه راهؿِ اًتراب وٌس. ؾَاهل هطتَط زض اًتراب الالم هوىي حساتطس هوىي .14-ت

ضسُ، ٍ ٍی گیْای راهؿِ هَضز آظهَى تاضتس. اًترتاب ل تاٍتی     تزاضی، ذططّای تحطیف تااّویت اضظیاتی اظ ٍاحسحساتطس 

 است ضاهل هَاضز ظیط تاضٌس: ضسُ هوىي گیطی است. الالم ذاظ اًتراب الالم ذاظ تاتؿی اظ ذطط غیطًوًَِ

 ضظش یا زاضا تَزى سایط ٍی گیْا، الالم ذاغی ضا اظ زلیل تاال تَزى ا است تِ اضظش یا الالم ولیسی. حساتطس هوىي الالم تا

هتَضز آًْتا ستاتمِ     راهؿِ اًتراب وٌس، تطای هخال، الالهی وِ هطىَن، غیطؾازی، یا هستؿس ذطط ّستٌس یا ٍلَؼ اضتثاُ زض

 زاضز.
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 اظ یته   طتتط است الالهی ضا ضسیسگی وٌس وِ هثلغ حثت ضتسُ آًْتا تی   ّوِ الالم تعضگتط اظ یه هثلغ هؿیي. حساتطس هوىي

 ٍسیلِ سْن تیطتطی اظ هثلغ ول گطٍُ هؿاهالت یا هاًسُ حساتْا ضا ضسیسگی وطزُ تاضس. هثلغ هؿیي است تا تسیي

 است تطای وسة اطالؾتات زضذػتَظ هَضتَؾاتی ًػیتط هاّیتت       ًیاظ تطای وسة اطالؾات. حساتطس هوىي الالم هَضز

 طاض زّس.ضسیسگی ل تزاضی یا هاّیت هؿاهالت، الالهی ضا هَضز ٍاحس

چٌس ضسیسگی گعیٌطی الالهی ذاظ اظ یه گطٍُ هؿتاهالت یتا هاًتسُ حستاتْا اغلتة ضٍضتی وتاضا تتطای وستة ضتَاّس            ّط .11-ت

گیطی زض حساتطسی ًیست. ًتایذ ضٍضْای حساتطستی تىاضگطفتتِ ضتسُ تتطای التالم       حساتطسی است، اها ایي ضٍش تیاًگط ًوًَِ

ًػتط تاضتس، تٌتاتطایي، ضستیسگی گعیٌطتی التالم ذتاظ،         ن تتِ وتل راهؿتِ هتَضز    تَاًتس لاتتل تؿوتی    اًتراتی زض ایتي ضٍش ًوتی  

 هَضز تالیواًسُ راهؿِ ًیست. وٌٌسُ ضَاّس حساتطسی زض فطاّن

 

 گیری حساترسی نمونه

ِ   ّای اًتراتی، تِ ول راهؿِ ططاحی هی اظ آظهَى ًوًَِ هٌػَض تؿوین ًتایذ حاغل گیطی حساتطسی، تِ ًوًَِ .16-ت  گیتطی  ضتَز. ًوًَت

 تحج لطاض گطفتِ است. هَضز 1915حساتطسی زض استاًساضز 

 (11)رک: بند ته قاتلیت اتکای آن  تناقض در شواهذ حساترسی يا ترديذ نسثت

است تیاًگط آى تاضس وِ یه للن ذتاظ اظ ضتَاّس    وسة ضَاّس حساتطسی اظ هٌاتؽ گًَاگَى یا زاضای هاّیت هتفاٍت هوىي .17-ت

ضتسُ اظ هٌتاتؽ زیگتط     ضسُ اظ یه هٌثتؽ تتا ضتَاّس وستة     ػیط هَاضزی وِ ضَاّس حساتطسی وسةاتىا ًیست، ً حساتطسی لاتل

ارطایتی، حساتطستاى    رَّتا اظ هتسیطاى   ٍ یاتس وتِ تتطای ًوًَتِ، پاستد تتِ پتطس       هتٌالض است. ایي حالت ٌّگاهی هػساق هی

اظ اضوتاى ضاّثتطی تتا پاستد تتِ      رَّتا   ٍ ّتن زض تٌتالض تاضتس، یتا ٌّگتاهی وتِ پاستد تتِ پتطس          زاذلی، ٍ سایط واضوٌتاى تتا  

ِ     رَّا اظ هسیطاى ٍ پطس گیتطی ًْتایی ٍی    ارطایی زض تٌالض است. چٌاًچِ حساتطس اطالؾاتی ضا ضٌاسایی وٌتس وتِ تتا ًتیزت

تَرتِ لتطاض    ، العاهتات هستٌسستاظی ذاغتی ضا هتَضز    291زضذػَظ یه هَضَؼ ؾوسُ زض تٌالض تاضس، تایس طثك استاًساضز 

 2زّس.
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