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 کلیات

 دامنه كاربرد

ُ    عٌوَاى زسهًَْوبی هحتوَای حسبثزسوی هكوز       زر ایي استبًسارز، وبرثزز رٍضْبی تحلیلی ثِ . 5 ثوز ایوي، زر ایوي     ضوسُ اسو . عو ٍ

ضوَز ووِ    ذػَظ اخزای رٍضْبی تحلیلی زر سهبًی  ًشزیه ثِ ذبتوِ وبر حسبثزسی هكز  هی سبثزس زراستبًسارز هسئَلی  ح

عٌَاى رٍضوْبی   ، وبرثزز رٍضْبی تحلیلی ث9515ِضَز. زر استبًسارز  هبلی اًدبم هی ثِ غَرتْبی گیزی ولی ًسج  هٌظَر ًتیدِ ثِ

ثٌسی اخزا ٍ هیشاى رٍضْبی  رٌّوَزّبیی زرذػَظ هبّی ، سهبىضبهل الشاهبت ٍ  992ضسُ اس . استبًسارز  ارسیبثی ذكز هكز 

  2تَاًس ضبهل رٍضْبی تحلیلی ثبضس. ضسُ اس  وِ ایي رٍضْبی حسبثزسی هی حسبثزسی زر ثزذَرز ثب ذكزّبی ارسیبثی 

 تاريخ اجرا

ضووَز،  س زى ضووزٍم هوویپووا ا ٍ 5991اٍل فووزٍرزیي  ٍرُ هووبلی زًْووب اسایووي اسووتبًسارز ثووزای حسبثزسووی غووَرتْبی هووبلی وووِ ز  .2

 االخزاس . السم

 اهداف

 اّساف حسبثزس عجبرتٌس اس: . 9

 اتىب ثب ثىبرگیزی رٍضْبی تحلیلی، ٍ  وست ضَاّس حسبثزسی هزثَـ ٍ لبثل و الف

ِ  قزاحی ٍ اخزای رٍضْبی تحلیلی زر سهبًی  ًشزیه ثِ ذبتوِ وبر حسبثزسی ثزای ووه و ة هوَرز   گیوزی ولوی زر   ثِ ًتیدو

 تدبری. هبلی ثب ضٌبذ  حسبثزس اس ٍاحس ْبیسبسگبری غَرت

 تعریف

هعٌبی ارسیبثی اق عبت هبلی اس قزیك تحلیل رٍاثف هٌكموی   ثِ“ رٍضْبی تحلیلی”ثزای اّساف استبًسارزّبی حسبثزسی، اغك    . 4

ُ   ثیي زازُ غوَرت   زرخَییْوبی السم   ثوز ایوي، رٍضوْبی تحلیلوی، حسوت ؾوزٍرت، ضوبهل پوی         ّبی هبلی ٍ غیزهبلی اسو . عو ٍ

ِ  ضسى ًَسبًبت یب رٍاثف هغبیز ثب سبیز اق عبت هزثَـ یب هتفبٍت ثب همبزیز هَرز هطرع ه حظوِ، اسو .    هیشاًوی لبثول   اًتظبر، ثو

 (9-تب ت 5-)رن: ثٌسّبی ت

 السامات

 روشهای تحلیلی

ِ   حسبثزس ٌّگبم قزاحی ٍ اخزای رٍضْبی تحلیلی ثِ . 1 ُ ثوب زسهًَْوبی خشایوبت، قجوك     تٌْوبیی یوب ّووزا    عٌَاى زسهًَْبی هحتوَا، ثو

 (1-ٍ ت 4-هلشم اس : )رن: ثٌسّبی ت 9929استبًسارز 

                                                                                                                                                                                          
 

 ة-6، ثٌس (“5999ضسُ  تدبری ٍ هحیف زى )تدسیسًظز قزیك ضٌبذ  ٍاحس تطریع ٍ ارسیبثی ذكزّبی تحزیف ثباّوی  اس”، 951ستبًسارز حسبثزسی ا .5
 58ٍ  6، ثٌسّبی (“5999ضسُ  ضسُ )تدسیسًظز ثزذَرزّبی حسبثزس ثب ذكزّبی ارسیبثی”، 992استبًسارز حسبثزسی  .2

 58 ، ثٌس992استبًسارز حسبثزسی  .9
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اس  زرذػَظ ازعبّوبی   ًظز گزفتي ذكزّبی تحزیف ثباّوی  ارسیبثی ضسُ ٍ ّزگًَِ زسهَى خشایبت وِ هوىي ثب زر و الف

تب  6-ا تعییي وٌس، )رن: ثٌسّبی تریشی ضسُ ثزای ایي ازعبّب ر ضَز، هٌبست ثَزى رٍضْبی تحلیلی ثزًبهِ ًظز اخزا  هَرز

 (55-ت

ًظز گزفتي هٌجع، هبّی ، لبثل همبیسِ ثَزى، ٍ هزثَـ ثَزى اق عبت زرزسوتزس، ٍ وٌتزلْوبی حوبون ثوز تْیوِ زًْوب،        ثب زر و ة

 ٌوس. ضوسُ هتىوی ثوِ زًْوب اسو ، ارسیوبثی و       هَرز ًسجتْب یب هجبلغ ثج  ّبیی را وِ اًتظبرات حسبثزس زر اتىب ثَزى زازُ  لبثل

 (54-تب ت 52-)رن: ثٌسّبی ت

ضسُ را تعییي ٍ ایوي هَؾوَم را ارسیوبثی وٌوس ووِ زیوب ایوي اًتظوبرات ثوزای تطوریع            اًتظبرات ذَز اس ًسجتْب یب هجبلغ ثج  و ح

اًوساسُ   تحزیفی وِ، ثِ تٌْبیی یب زر هدوَم ثب سبیز تحزیفْب، هوىي اس  هَخت تحزیف ثباّوی  غَرتْبی هبلی ضَز، ثِ

 (51-اس  یب ذیز، ٍ )رن: ثٌس ت وبفی زلیك

ًیوبسی ثوِ ثزرسوی ثیطوتز      7اًتظبر را، وِ قجك الوشام ثٌوس    ضسُ ٍ ارسضْبی هَرز پذیزش ثیي هجبلغ ثج  حساوثز هغبیزت لبثل و ت

 (56-ًسارز، تعییي وٌس. )رن: ثٌس ت
 گیری كلی  از روشهای تحلیلی برای كمک به نتیجه استفاده

ِ    زیه ثِ ذبتوِ وبر حسبثزسی، رٍضْبی تحلیلی را ووِ زر زسوتیبثی  حسبثزس ثبیس زر سهبًی ًش . 6 گیوزی ولوی زرثوبرُ     ثوِ یوه ًتیدو

 (59-تب ت 57-وٌس، قزاحی ٍ اخزا وٌس. )رن: ثٌسّبی ت تدبری ووه هی هبلی ثب ضٌبذ  ٍی اس ٍاحس سبسگبری غَرتْبی
 جويی نتايج روشهای تحلیلی پی

ِ     اگز رٍضْبی تحلیلی اخزا ضسُ قجك ایي ا . 7 ای  ستبًسارز، ًَسبًبت یب رٍاثف هغبیز ثب سبیز اق عبت هزثَـ یوب ثوِ هیوشاى لبثول ه حظو

 خَیی وٌس: هتفبٍت ثب ارسضْبی هَرز اًتظبر را هطرع وٌس، حسبثزس ثبیس چٌیي تفبٍتْبیی را اس قزیك هَارز سیز پی

 تجبـ ثب پبسرْبی هسیزاى اخزایی، ٍار خَ اس هسیزاى اخزایی ٍ وست ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست زر ٍ پزس و الف

 ( 25-ٍ ت 22-اخزای سبیز رٍضْبی حسبثزسی السم زر ایي ضزایف. )رن: ثٌسّبی ت و ة

*** 

 توضیحات کاربردی

 (4)رک: بند تعريف روشهای تحلیلی 

 : هَارز سیز اس   چَى  تدبری ثب اق عبتی ٍاحس  هبلی  اق عبت  ضبهل همبیسِ  تحلیلی  رٍضْبی .5-ت

 لجل  ّبی زٍرُ  ای همبیسِ   عبتاق   . 

 ثزاٍرز هجلغ استْ ن  ، ًظیز حسبثزس  ّب، یب اًتظبرات ثیٌی ّب یب پیص ؛ هبًٌس ثَزخِ تدبری اًتظبر ٍاحس هَرز  ًتبیح   . 

 یوب سوبیز    تدوبری ثوب هتَسوف غوٌع      ٍاحوس   ّوبی تدوبری   ًسج  فوزٍش ثوِ زریوبفتٌی     ؛ هبًٌس همبیسِ غٌع   هطبثِ  اق عبت  

 . غٌع   اًساسُ زر ّوبى  ّن  تدبری  حسّبیٍا

 : تَخِ ثِ رٍاثكی چَى هَارز سیز اس   ضبهل  ّوچٌیي  تحلیلی  رٍضْبی .2-ت
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 پیوزٍی  تدوبری  ٍاحوس   ثوز تدوبرة    هتىی  ثیٌی پیص  لبثل  الگَی  رٍز اس یه اًتظبر هی  وِ  هبلی  عٌبغز اق عبت  ثیي  رٍاثف ،  

 . وٌس؛ هبًٌس زرغس سَز ًبذبلع

 هشایب ثب تعساز وبروٌبى  حمَق ٍ زستوشز  ّبی ّشیٌِ  ؛ هبًٌس، راثكِ هزثَـ  غیزهبلی  ٍ اق عبت  هبلی  اق عبت  ثیي  رٍاثف ٍ . 

ِ   سبزُ  ّبی ّب اس همبیسِ ضیَُ  ایي  اخزا ضَز. زاهٌِ  گًَبگًَی  ّبی ضیَُ  تَاًس ثِ هی  تحلیلی  رٍضْبی .9-ت ُ   ٍ تحلیلْوبی   تب تدشیو   پیچیوس

، اق عوبت ثرطوْب ٍ    تلفیموی   غَرتْبی هوبلی   تَاًس زرثبرُ هی  تحلیلی  . رٍضْبی اس   ، گستززُ پیطزفتِ  زهبری  ثز رٍضْبی  هتىی

 ضَز.  ثىبر گزفتِ  اس عٌبغز اق عبت  یه ّز
 (5)رک : بند روشهای تحلیلی 

ایبت، رٍضْبی تحلیلی، یب تزویجوی اس ّوز زٍ ثبضوس.    اس  ضبهل زسهًَْبی خش زسهًَْبی هحتَای حسبثزس زر سكح ازعب هوىي .4-ت

ِ   خولِ رٍضْبی اًتربة رٍضْبی حسبثزسی، اس  زرثبرُ  گیزی تػوین ُ   حسوبثزس    لؿوبٍت   تحلیلی، ثو   اثزثرطوی ٍ ووبرایی    زرثوبر

ي ًظوز ثوِ یوه سوكح پوبیی      ذكوز حسبثزسوی زر سوكح ازعوبی هوَرز       ثوزای ووبّص    حسبثزسی هَخوَز   هَرز اًتظبر اس رٍضْبی

 زارز.  ، ثستگی لجَل لبثل

  ًتوبیح   ٍ ّوچٌویي   تحلیلوی   رٍضوْبی   ثىوبرگیزی   ثوزای   السم  ٍ لبثلیو  اتىوبی اق عوبت     زستزسوی   لبثلی   زرثبرُ  حسبثزس هوىي اس  .1-ت

  اس اق عوبت   زُوٌوس. اسوتفب   خوَ   ٍ  تدوبری پوزس   ٍاحس  اخزایی تدبری، اس هسیزاى ٍاحس  تَسف  ضسُ اًدبم  تحلیلی  رٍضْبی  اس حبغل

ب، اقویٌبى  تْیِ  اس زرستی  حسبثزس  ثبضس وِ  تَاًس اثزثرص هی  غَرتی اخزایی زر هسیزاى  تَسف  ضسُ  تْیِ  تحلیلی  یبثس.  زًْ

 الف( -1)رن: ثٌس  نظز ریشی شده بزای ادعاهای مورد مناسب بودن روشهای تحلیلی بزنامه

  ثیٌوی ّسوتٌس، ووبرثزز ثیطوتزی زارز. رٍضوْبی      پویص  ثب تعساز سیبز وِ زر قَل سهبى لبثول رٍضْبی تحلیلی عوَهبً ثزای هعبه تی  .6-ت

ِ   هوی   ثىبر گزفتِ  فزؼ  ثب ایي  تحلیلی ِ    ّوب  زازُ  ثویي   رٍاثكوی   ضوًَس وو   زًْوب ّوچٌوبى    ًوبلؽ   ضوزایف   توب پیوسایص    ٍخوَز زارز وو

بثی حسوبثزس اس هیوشاى اثزثرطوی زى رٍضوْب زر وطوف      حبل، هٌبست ثَزى رٍضْبی تحلیلی ذبظ ثوِ ارسیو   ایي . ثب ثزخبس  پب

 اس  هَخت تحزیف ثباّوی  غَرتْبی هبلی ضَز. تحزیفی ثستگی زارز وِ ثِ تٌْبیی یب زر هدوَم ثب سبیز تحزیفْب هوىي

ووِ   تحلیلی، اثزثرص ثبضس. ثزای هثبل، سهوبًی  رٍش عٌَاى یه اس  ثِ ثیٌی هوىي زر ثزذی هَارز، حتی یه هسل سبزُ پیص .7-ت

ًظوز ثبثو  اسو . حسوبثزس      تدبری زارای تعساز هطرػی اس وبروٌبى اس  وِ حمَق ٍ هشایبی زًْب زر قَل زٍرُ هَرز ٍاحس

زل  ثسیبر سیبز ثزاٍرز وٌس ٍ ثوِ ایوي تزتیوت،     ًظز را ثب تَاًس خوع ّشیٌِ حمَق ٍ هشایبی زٍرُ هَرز ّب هی استفبزُ اس ایي زازُ ثب

هبلی فزاّن زٍرز ٍ ًیوبس ثوِ اًدوبم زسهًَْوبی خشایوبت را زرذػوَظ        س ال م عوسُ غَرتْبیا ضَاّس حسبثزسی را ثزای یىی

زّوس. اسوتفبزُ اس ًسوجتْبی تدوبری هتعوبرف )ًظیوز حبضویِ سوَز ثوزای اًوَام            ّشیٌِ حمَق ٍ زستوشز ٍ هشایبی وبروٌبى وبّص 

ىبر گزفتِ ضَز ٍ ضَاّس پطتَاًِ هٌكمی ثوَزى  ای اثزثرص زر رٍضْبی تحلیلی ث گًَِ تَاًس ثِ فزٍضی( اغلت هی ٍاحسّبی ذززُ

 ضسُ را فزاّن زٍرز. هجبلغ ثج 

ثیٌوی زرزهوس    وٌٌوس. ثوزای هثوبل، رٍضوْبی تحلیلوی ووِ زر پویص        رٍضْبی تحلیلی هرتلف، سكَ  اقویٌبى هتفبٍتی را فزاّن هی .8-ت

تَاًوس   ًظز گزفتِ ضَز، هوی  ضغبل ّز اتبق زروِ ًزذْبی ّز اتبق، تعساز اتبلْب ٍ ًزخ ا غَرتی رٍز زر اتبلْبی یه ّتل ثىبر هی
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قزیك زسهًَْبی خشایبت ًجبضس، الجتوِ ثوِ ایوي ضوزـ      ثِ ثزرسی ثیطتز اس ای فزاّن زٍرز ٍ هوىي اس  ًیبسی ضَاّس هتمبعسوٌٌسُ

ییوس هجلوغ   همبثل، هحبسجِ ٍ همبیسِ زرغس حبضیِ سَز ًبذبلع ثزای تأ ای هٌبست تأییس ضسُ ثبضٌس. زر گًَِ وِ عٌبغز هذوَر ثِ

زرزهس هوىي اس  ضَاّسی ثب هیشاى هتمبعسوٌٌسگی ووتزی فزاّن زٍرز، اهب چٌبًچِ ّوزاُ ثب سبیز رٍضْبی حسبثزسی اسوتفبزُ  

 رسیسگی فزاّن وٌس. تَاًس ضَاّس سَزهٌسی را ثزای تأییس ال م هَرز ضَز، هی

ًظز ٍ ارسیوبثی حسوبثزس اس ذكوز تحزیوف ثباّویو        اس هبّی  ازعبی هَرز تعییي هٌبست ثَزى یه رٍش تحلیلی ذبظ، هتأثز .9-ت

اسو  زرذػوَظ ازعبّوبی     اس . ثزای هثبل، اگز وٌتزلْبی حبون ثز پززاسش سفبرضْبی فزٍش وبفی ًجبضس، حسبثزس هوىي

 خبی رٍضْبی تحلیلی، ثیطتز ثِ ًتبیح زسهًَْبی خشایبت اتىب وٌس. ثب حسبثْبی زریبفتٌی، ثِ هزتجف

هَرز ّووبى ازعوب اخوزا     اس  سهبًی هٌبست ثبضس وِ زسهَى خشایبت ًیش زر رٍش تحلیلی ذبظ ّوچٌیي هوىي اس یه استفبزُ .52-ت

    ِ هٌظوَر تعیویي    ضَز. ثزای هثبل، ٌّگبم وست ضَاّس حسبثزسی زرثبرُ ازعبی ارسضیبثی هبًسُ حسوبثْبی زریوبفتٌی، حسوبثزس ثو

اس تبرید تزاسًبهوِ، اس   هَرز هجبلغ ٍغَلی ثعس ى خشایبت زرثز اخزای زسهَ اس  ع ٍُ لبثلی  ٍغَل حسبثْبی زریبفتٌی هوىي

 رٍضْبی تحلیلی ًیش ثزای ثزرسی خسٍل سٌی هكبلجبت استفبزُ وٌس.

 مالحظات خاص ياحذَای بخش عمًمی

ضوَز هوىوي اسو      قَر هزسَم زر حسبثزسی ٍاحسّبی تدبری زرًظزگزفتوِ هوی   رٍاثف هَخَز ثیي ال م غَرتْبی هبلی وِ ثِ .55-ت

اس ٍاحوسّبی ثروص عووَهی،     عوَهی، هزثَـ ًجبضس. ثزای هثوبل، زر ثسویبری   ارُ زر حسبثزسی ٍاحسّبی غیزاًتفبعی ثرصّوَ

حسوبة   وِ هربرج تحػیل زاراییْب ثِ غَرتی ایي، زر ثز هوىي اس  راثكِ هستمین ثیي زرزهس ٍ هربرج، ؾعیف ثبضس. ع ٍُ

ووبال ٍ زاراییْوبی ثبثو      ٍ ضسُ ثزای زاراییْبیی ًظیز هَخَزی هوَاز  زفای ثیي هربرج غ زارایی هٌظَر ًطسُ ثبضس، ّیچ راثكِ

اسو  زر ثروص عووَهی، زهبرّوب یوب       هبلی، ٍخوَز ًوسارز. ّوچٌویي هوىوي     ثبث  زر غَرتْبی ایي ضسُ اس هطَْز ٍ هجبلغ ارااِ

تغییوزات زر هروبرج سوبذ     حبل، رٍاثف زیگزی ًظیز هیوشاى   ایي زستزس ًجبضٌس. ثب ای زر ّبی غٌع  ثزای همبغس همبیسِ زازُ

 اس  هزثَـ هحسَة ضَز. ضسُ، هوىي  ًملیِ ثزوٌبر ضسُ ثب ٍسبیل ًملیِ ذزیساری ّز ویلَهتز خبزُ یب همبیسِ تعساز ٍسبیل
 ة(-1)رن: ثٌس ها   قابلیت اتکای داده

ّوب ًیوش ثسوتگی زارز. ثٌوبثزایي،     ُ ّب هتأثز اس هبّی  ٍ هٌجع وست زازُ اس  ٍ ثِ ضزایف ذوبظ وسوت ایوي زاز    لبثلی  اتىبی زازُ .52-ت

 ضَز: ّب ثزای همبغس قزاحی رٍضْبی تحلیلی، هَارز سیز هزثَـ تلمی هی ٌّگبم تعییي لبثلی  اتىبی زازُ

 5اتىبتز ثبضٌس، اس  لبثل سبسهبًی هوىي ضسُ اس هٌبثع هستمل ثزٍى هٌجع اق عبت. ثزای هثبل، اق عبت وست و الف

اس  ثِ اق عبت هىول ًیبس زاضتِ ثبضس تب ثوب   ثِ غٌع  هوىي ّبی ولی هزثَـ ثزای هثبل، زازُلبثلی  همبیسِ اق عبت.  و ة

 همبیسِ ضَز، تدبری وِ ثِ تَلیس ٍ فزٍش هحػَالت ذبظ اضتغبل زارز، لبثل ثِ ٍاحس ّبی هزثَـ زازُ

ضسُ ثبضوس   ًتظبرات هعمَل تعییيّب ثزاسبس ا هبّی  ٍ هزثَـ ثَزى اق عبت. ثزای هثبل، تَخِ ثِ ایي هَؾَم وِ ثَزخِ و ح

 ًِ ثزاسبس اّسافی وِ ثبیس ثِ زًْب زس  یبف ، ٍ ٍ
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اًس. ثزای هثبل،  وٌتزلْبی حبون ثز تْیِ اق عبت وِ ثزای وست اقویٌبى اس وبهل ثَزى، غح  ٍ اعتجبر زى قزاحی ضسُ و ت

 ّب. وٌتزلْبی حبون ثز تْیِ ٍ وٌتزل ثَزخِ

یوِ     رٍضْبی تحلیلی زر ثزذَرز ثب ذكزّبی ارسیبثی اخزای حسبثزس هوىي اس  زر .59-ت بی حوبون ثوز ْت ٌتزْل ضسُ، زسهَى اثزثرطی وبروزز و

ٍاحس وب، حسوبثزس عوَهوبً ًسوج       تَخِ لزار زّس. زر غَرت ٍخَز، را هَرز تدبری، زر اق عبت  ٌتزْل زى ایوي و ثوِ   غَرت اثزثرص َث

ًتبیح رٍضْبی تحلیلی  لبثلی  اتىبی اق عبت ٍ زر بى ثیطتزی پیسا هیًتیدِ،  وبی حوبون ثوز اق عوبت       اقوٌی ٌتزْل وٌس. اثزثرطی ووبروزز و

وبی حوبون ثوز پوززاسش                   ٌتزْل ٌّگوبم اسوتمزار و دوبم ضوَز. ثوزای هثوبل،  وب ًا ٌتزْل وبی و ًَْ ووزُا ثوب سوبیز زسه غیزهبلی اغلت هوىوي اسو ّ 

ٍاحس بی فزٍش،  بی حبون غَرتحسبْث ٌتزْل ًظوز ثگیوزز. زر ایوي ضوزایف، حسوبثزس       زر ثز ثج  زحبز فزٍش را ًیوش  تدبری هوىي اس  و

ووبی حووبون ثووز پووززاسش     ٌتزْل وووزُا ثووب اثزثرطووی وووبروزز و َاثك فووزٍش راّ  ووبی حووبون ثووز سوو ٌتزْل هوىووي اسوو  اثزثرطووی وووبروزز و

بی فزٍش زسهَى وٌس. ِث َاى یه غَرتحسبْث تَخوِ لوزار زّوس ووِ زیوب       رٍش خبیگشیي، حسبثزس هوىي اس  ایي هَؾَم را هوَرز  عٌ

بی  ًَْ دبم حسبثزسی زرزسه ر، ًا ٌّوَزّوبیی ثوزای تعیویي رٍضوْبی      122ضسُ اس  یب ذیز. زر اسوتبًسارز   هَرز اق عبت هشَث ، الشاهوبت ٍ ر

 5ضسُ اس . حسبثزسی لبثل اخزا زرذػَظ اق عبت هَرز استفبزُ زر رٍضْبی تحلیلی اراِا

هوَرز   ای رٍضوْبی تحلیلوی تَسوف حسوبثزس زر    ت، غوزفٌظز اس اخوز  -52-الوف توب ت  -52-ضوسُ زر ثٌوسّبی ت    هَؾَعبت هكز  .54-ت

تدبری یب اخزای رٍضْبی تحلیلی قی زٍرُ ٍ اخوزای ایوي رٍضوْب ثوزای زٍرُ ثبلیوبًوسُ، هَؾوَعبتی        غَرتْبی هبلی پبیبى زٍرُ ٍاحس

2ضسُ اس . الشاهبت ٍ رٌّوَزّبیی زرذػَظ رٍضْبی تحلیلی اخزاضسُ زر قی زٍرُ ارااِ 992هزثَـ اس . زر استبًسارز 
 

 و ح( 1)رن: ثٌس ارسیابی کافی بودن میشان دقت انتظارات 

وِ تحزیفی را وِ هوىوي   ًحَی زل  وبفی تعییي وزز ثِ تَاى ثب هَؾَعبت هزتجف ثب ارسیبثی حسبثزس اس ایٌىِ زیب اًتظبرات را هی .51-ت

 ل هَارز سیز اس :  اس ، زر هدوَم ثب سبیز تحزیفْب، هَخت تحزیف ثباّوی  غَرتْبی هبلی ضَز، هطرع وٌس، ضبه

 حسبثزس هثبل  . ثزای تحلیلی  رٍضْبی  اًتظبر اس اخزای هَرز  ًتبیح  ثیٌی غح  پیص ،     ِ   ًسوج    هعووَال اًتظوبر زارز زر همبیسو

ِ    ثیطتزی  زیگز یىٌَاذتی  ّبی ثب زٍرُ  زٍرُ  یه  سَز ًبذبلع ِ   را ثیبثس توب زر همبیسو ِ    اذتیوبری   ّوبی  ّشیٌو   ّوبی  ًظیوز ّشیٌو

 یب تجلیغبت.  مبتتحمی

 ـ     پذیزی اق عبت. ثزای هثبل، هوىوي اسو  اسوتفبزُ اس رٍضوْبی تحلیلوی زر      هیشاى تفىیه ثوِ   هوَرز اق عوبت هوبلی هزثوَ

تدوبری زارای فعبلیتْوبی    ٍاحوس  یه اس لسوتْبی هرتلوف یوه   هَرز غَرتْبی هبلی ّز ثرطْبی هدشای یه فعبلی  یب زر

 تدبری اثزثرطی ثیطتزی زاضتِ ثبضٌس. هبلی ٍاحس هَرز ولی  غَرتْبی تحلیلی زر اس رٍضْبی همبیسِ ثب استفبزُ هتٌَم، زر

  ثِ اق عبت هوبلی   زستزسی اس  لبثلی  اس هبلی ٍ غیزهبلی. ثزای هثبل، حسبثزس هوىي زستزسی ثِ اق عبت، اعن لبثلی

ٍ     ثیٌی ّب یب پیص ًظیز ثَزخِ ذتوِ ضوسُ را ثوزای قزاحوی رٍضوْبی      ّب، ٍ اق عبت غیزهبلی ًظیز تعوساز هحػوَل تَلیوس یوب فز

اس  لبثلی  اتىبی ایي اق عوبت را ًیوش    زستزس ثبضس، حسبثزس هوىي ارسیبثی لزار زّس. اگز اق عبت زر تحلیلی هَرز

 ثزرسی وٌس. 59-ٍ ت 52-قجك ثٌسّبی ت
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 و ت( 1رن: ثٌس ) شده با ارسشهای مورد انتظار پذیزش بین مبالغ ثبت میشان تفاوت قابل

ًظز گزفتي ایي هَؾَم وِ یه تحزیف، ِث تٌْوبیی یوب زر هدووَم ثوب سوبیز تحزیفْوب، هوىوي اسو  هَخوت تحزیوف ثباّویو              زر ثب .56-ت

پوذیزش ٍالوع    خَیی ثیطوتز هوَرز   تَاًس ثسٍى پی ضسُ وِ هی غَرتْبی هبلی ضَز، تعییي هیشاى تفبٍت ثیي اًتظبر حسبثزس ٍ هجبلغ ثج 

ّز لسر حسبثزس هیوشاى ذكوز را    992گیزز. قجك استبًسارز  ًظز لزار هی ثب سكح اقویٌبى هَرزٍ سبسگبری زى  5ضَز، تح  تبثیز اّوی 

ضوسُ، ثوزای    رٍ، ّوشهوبى ثوب افوشایص ذكوز ارسیوبثی      ایوي  اس 2تزی وست ًوبیوس.  ثبالتز ارسیبثی وٌس، ثبیس ضَاّس حسبثزسی هتمبعسوٌٌسُ

   9یبثس. پذیزش اس ، وبّص هی وِ ثسٍى ثزرسی ثیطتز لبثل ِث سكح هكلَثی اس ضَاّس هتمبعسوٌٌسُ، هیشاى تفبٍتی زستیبثی
 (6)رک: بند گیری كلی  به نتیجه از روشهای تحلیلی برای كمک تفاده

اس رسویسگی ثوِ    ضوسُ حبغول   ثزای تأییس ًتبیح وست 6اس قزاحی ٍ اخزای رٍضْبی تحلیلی تَغیف ضسُ زر ثٌس  ًتبیح حبغل .57-ت

وٌوس ووِ ثتَاًوس ثوِ      گیوزز. ایوي ووبر ثوِ حسوبثزس وووه هوی        استفبزُ لزار هوی  هبلی هَرز یه اس اخشا یب عٌبغز غَرتْبی ّز

 گیزز، زس  یبثس. گیزیْبی هعمَلی وِ هجٌبی اظْبرًظز ٍی لزار هی ًتیدِ

چٌویي   ایي ضٌبسبیی ًطوسُ اسو . زر   اس اس  ثیبًگز ذكز تحزیف ثباّویتی ثبضس وِ پیص ًتبیح ایي لجیل رٍضْبی تحلیلی هوىي .58-ت

ثبیس زر ارسیبثی لجلی ذَز اس ذكزّبی تحزیف ثباّویو  تدسیوسًظز ٍ ثوز ّوویي اسوبس       951زایكی، حسبثزس قجك استبًسارز ض

  4وٌس. ضسُ را تعسیل  رٍضْبی حسبثزسی قزاحی 

ِ         6رٍضْبی تحلیلوی اخوزا ضوسُ قجوك ثٌوس       .59-ت عٌوَاى رٍضوْبی ارسیوبثی ذكوز      هوىوي اسو  هطوبثِ رٍضوْبی تحلیلوی ثبضوس ووِ ثو

 استفبزُ لزار گزفتِ اس . هَرز
 (7)رک: بند جويی نتايج روشهای تحلیلی  پی

قزیك ارسیبثی پبسورْب وسوت    اس  اس خَّبی حسبثزس هوىي ٍ اخزایی ثِ پزس ثب پبسرْبی هسیزاى ضَاّس حسبثزسی هزتجف .22-ت

ضوسُ زر خزیوبى    وسوت  تدوبری ٍ هحویف زى ٍ سوبیز ضوَاّس حسبثزسوی      ضَز، ٍ زر ایي ارسیبثی ثِ ضٌبذ  حسوبثزس اس ٍاحوس  

 ضَز. حسبثزسی تَخِ هی

.12-ت لزيم اجرای سایر ريشُای حسابرسی ممکه است َىگامی افزایش یابذ کٍ، برای مثال، مذیران اجرایی قادر  

خصًص،  ایه شذٌ در شذٌ تًسط آوُا َمراٌ با شًاَذ حسابرسی کسب بٍ ارائٍ تًضیحی وباشىذ یا تًضیح ارائٍ

  کافی تلقی وشًد.
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