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  :ِملِٗ

 ٚؽلاوضو ِٛل٤ ثٗ اٍزفبكٖ عٙذ كلیك هييي ثؤبِٗ ٚايٕىبه اٍذ ّلٖ فواُ٘ وبال أجٖٛ رٌٛیل اِىبْ ٚرىٌٕٛٛژي ٥ٍَٛ پیْوفذ ثب اِوٚىٖ

 پیلايِ ىِیٕٗ فٛك ٚايٓ اٍذ آٚهكٖ ثٛعٛك ها كيگواْ ٘بي فوآٚهكٖ اى ٔیبىاٍزفبكٖ ع٦ّیذ ٚهّل وبه رمَیُ.  ٍٝجل هاِي اِىبٔبد اى

 ها ِٖوف ثٗ رٌٛیل اى وبال گوكُ ِٛعجبد ٚاٍٞٗ ٥ٕٛاْ ثٗ أجبه ، اعزّبي ـ فٕي پیچیلٖ ٢ٔبِٙبي ايٓ كه وٗ گوكيلٖ ٢٦ُِ ٍبىِبٔٙبي

 ِبّیٓ ٚٔگٙلاهي ر٦ّیو ، ِؾٖٛي لیّذ صجبد ، رٌٛیل ٥بكي عويبْ ، ِؾٖٛي ِٛل٤ ثٗ كه٥وٙٗ رٛأل ِي أجبه. ٍبىك ِي پنيو اِىبْ

 ِقزٍف ٕٕب٥ي كه أجبه ِٛعٛكيٙبي هيبٌي اهىُ.  اٍذ أىبه لبثً غیو كهرغبهد آْ ٔمِ ٝٛهيىٗ ثٗ وٕل ايفب ها ِّٙي ٔمِ…ٚ ٘ب

 رٌٛیل كٚهٖ ، رٌٛیل هُٚ ِضً ِؤصؤل رغبهي ، ٦ٕٕزي ٚاؽل٘بي أجبه ِٛعٛكي ٔگٙلاهي كهِیياْ ِقزٍفي ٥ٚٛاًِ اٍذ ِزفبٚد

 كه ٚلیّذ اهىي ٍٔٛبٔبد ، اؽزیبط ِٛهك اٌٚیٗ ِٛاك ٣ٛٔ ، ِٖوف ثبىاه ، ّلٖ ٍبفزٗ ِؾٖٛي ٣ٛٔ ، آالد ِبّیٓ ثىبهگیوي ِیياْ ،

 ٚاؽل٘بي ٍٚفبهّبد رلاهوبري ٘بي ٍیزُ ٚثبالفوٖ. …ٚ ٚعٙبْ وْٛه ٦ٕٕذ كهوً ٦ٕٕزي ٚاؽل ٦ٙٚیذ ، عٙبٔي ثبىاه٘بي

 ٥جبهرٕل آٔٙب اُ٘ وٗ ثبّل ِي ثوفٛهكاه فبٕي اّ٘یذ اى ٦ٕٕزي ـ رغبهي ِٚواوي ِؤٍَبد ثواي ِقزٍفي اليًك ثٗ أجبهٖ اِب ، رٌٛیلي

  : اى

 

1) ّٛك ِي ٔگٙلاهي أجبه كه وبال ٕٛهد ثٗ وٗ ّووذ كهگوكُ ٍوِبيٗ ثبالي اهىُ  .  

2) ٔیبىِٕليٙب ٔوٍیلْ ٥ٍذ ثٗ رٌٛیل كه ٚٚلفٗ ٚٔگٙلاهي ر٦ّیو يب رٌٛیل ٢ٔیو ثقْٙبيي ثب أجبه ثقِ ٚرٕگبرٕگ ِلاَٚ اهرجبٛ  .  

3)  ّٔبيل هافٕضي ِٛاك يب ِؾٖٛي وّجٛك اصو كه ؽبٍٕٗ ٘بي ٙوثٗ ثبّلوٗ ٔؾٛي ثٗ ثبيل ِٛاك هييي ثؤبِٗ ثقِ ثب أجبه ٔيكيه اهرجبٛ

ثبّل كاّزٗ ٍبىِبْ كه ها گیو ٙوثٗ ٚؽىُ .  

 

 ِٛعٛكي وٕزوي هييي ٚثؤبِٗ أجبهكاهي ِٚلٌٙبي ٍیَزّٙب فٖٛٓ كه عب٤ِ َٔجزًب ِٞبٌجي اهائٗ ِغ٥ّٛٗ كهايٓ ِب ٘لف

 هٙبيذ ِب ٚآهىٚي أجبهكاهي ٘بي ٍیَزُ ِليويذ رىّیً هاٖ كه ٘وچٕلوٛچه ثبّل گبِي پوٚژٖ ايٓ وٗ اٍذ اِیل. أجبه٘بٍذ

ٔیَذ آْ اى ٚاالرو ٘لفي ٘یچ وٗ ّّبٍذ .  

 

 

 

 

أجبه ر٦ويف  :  

 



 ٚفیييىي اٝال٥بري كٚعٙذ اى وٗ اٍذ ثقِ ٚهٙبيذ وبفي ىِبٔي آْ ٥ٍّیبد ثٍىٗ ٔلاهك ها ِؾف٢ٗ يه ؽبٌذ يگو ك أجبه اِوٚىٖ

 ٘بي فوآٚهكٖ يب ِٛاكاٌٚیٗ يب ٦ٕٕزي ، ثبىهگبٔي وبالي ٣ٛٔ چٕل يب يه وٗ اٍذ ٚفٚبيي هِؾً أجب وٍي ٝٛه ثٗ لواهگیوك رٛعٗ ِٛهك

گوكك ِي ٚر٢ٕیُ ثٕلي ٝجمٗ ٕؾیؼ ٍیَزُ يه اٍبً وٗ ِقزٍف .  

 

أجبه٘ب أٛا٣  :  

 

ثبّٕل ِي ىيو ٕٛهد ٍٗ ثٗ ٍبفزّبٔي فوَ ٢ٔو اى أجبه٘ب :  

 

1) ثبّل ِي وبًِ ايّٕي ٍٚٚبيً ٍمف ٚكاهاي اٍذ ثَزٗ اٝواف رّبَ اى ِىبْ ايٓ:  پّٛیلٖ أجبه٘بي  .  

[  

color=brown]2)  اٍذ عبٔجي ؽفبٟ ٚفبلل اٍذ ثبى آْ ٝوف چٙبه ٌٚي ثٛكٖ ٍمف كاهاي أجبه ايٓ:  ٘بٔگبهك يب ٍوپّٛیلٖ أجبه٘بي

وٕل ِي ؽف٠ ٚآفزبة ثبهاْ اى فمٜ ها وبال٘ب أجبه٘ب ٣ٛٔ ايٓ.   .  

 

3) گیوك ِي لواه اٍزفبكٖ ِٛهك ٍٕگیٓ ٌٚٛاىَ آالد ِبّیٓ  ٔگٙلاهي ٚعٙذ ثٛكٖ ِؾٛٝٗ ٕٛهد ثٗ أجبه ايٓ : يبِؾٛٝٗ ى ثب أجبه .  

 

 

 

أجبه ِٛعٛكيٙبي أٛا٣  :  

 

ووك رمَیُ ىيو ّوػ ثٗ رٛاْ ِي ها رٌٛیلي ٚغیو رٌٛیلي اىِؤٍَبد ا٥ُ كهأجبه ِٛعٛك ٚوبال٘بي اعٕبً  :  

 

1) ّٛك ِي اٍزفبكٖ وبال رٌٛیل ثواي ِٛاك اىايٓ : فبَ ِٛاك يب اٌٚیٗ ِٛاك  .  

 

2) ثبّل ِي ٍبفذ ٍوثبه ٘بي ٚ٘ييٕٗ ِٚٛاك كٍزّيك ٔبلٔ ثٙبي ّبًِ وٗ  : ٍبفذ كهعويبْ وبالي  .  

 

3) ثبّل ِي ثبىاه ثٗ ٥وٙٗ ٚلبثً هٍیلٖ رىّیٍي ِوؽٍٗ ثٗ ٍبفذ ٢ٔو اى وٗ ّٛك ِي گفزٗ وباليي ثٗ:  ّلٖ ٍبفزٗ وبالي .  

 



4)  عٙذ ثبىاه كه كهآٔٙب رغییوي گٛٔٗ ٘یچ ثلْٚ وٗ َ٘زٕل اعٕبٍي ّبًِ اعٕبً اى ٍوي ايٓ:  فوُٚ عٙذ ّلٖ فويلاهي اعٕبً

ّٛك ِي ٔگٙلاهي أجبه٘ب كه ِٛلذ ٝٛه ٚثٗ گوكك ِي ٥وٙٗ فوُٚ  .  

 

5) ٚغیوٖ ٍِيِٚبد ، هٚغٓ ، گويٌ:  ِٛصؤلِضً َِزمیُ غیو كهرٌٛیل وٗ: ِٖوفي ِٛاكٌٚٛاىَ .  

 

6)  لواه ِغلك ر٦ّیو ِٛهك يب ّٛٔل ِي گناّزٗ ِيايلٖ ثٗ ٦ِّٚٛاًل أل اٍزفبكٖ ٚغیولبثً ّلٖ َِزٍٙه وٗ َ٘زٕل اعٕبٍي:  اٍمبٝي اعٕبً

گیؤل ِي  .  

 

أجبهكاه ١ٚبيف  : 

 

1) اٌٚیٗ ِٚلاهن إٍبك ٝجك ٚثوهٍي هٍیلگي ، ٍبىِبْ ٔیبى ِٚٛهك ّلٖ فويلاهي عٕبًا رؾٛيً .  

2) ِٛعٛكي ٚعٛك ٥لَ كهٕٛهد فبهعي ٍفبهّبد يب كافٍي رلاهوبد ٚاؽل ثٗ وبال فويل كهفٛاٍذ ثوگ  ٕلٚه  .  

3) كهأجبه الالَ چیلْ يب ثٕلي لفَٗ يب ثٕلي ٝجمٗ اى ٔبّي ؽبكصٗ ، ٙبي٦ٗ ، ٕلِٗ ، ٍولذ اى وبال٘ب ٚٔگٙلاهي ِوالجذ   

4) ِؤٍَٗ ٍٚیبٍذ آْ ٚوبال٘بي ّووذ ٣ٛٔ ثب ِزٕبٍت أجبهگوكأي ٚأغبَ أجبه ِٛاك ٚوٕزوي هييي ثؤبِٗ  ، ثیٕي پیِ  .  

5) ِليويذ ٔیبى ِٛهك گياهّبد ٍٚبيو إالؽي ٢ٔٚويبد ِٛعٛكيٙب ٙبي٦بد، كهفٖٛٓ الىَ گياهّبد رٙیٗ  .  

6)  ثوگْذ ٕٛهد كه ِوع٥ٛي ٚفوِٙبي ِزمبٙي ثٗ وبال كاكْ رؾٛيً ٕ٘گبَ  أجبه ٚؽٛاٌٗ وبال كهيبفذ اى پٌ أجبه لج٘ ٕلٚه

ِوثٛٝٗ ٚوبهرٙبي كفبرو كه  ٚٚاهكٖ ٕبكهٖ ٚصجذ أجبه ثٗ ِوثٛٛ فوِٙبي ٍٚبيو وبال .  

7) أجبه الالَ اى ٘ويه  ثواي وبهد يه ٚر٦جیٗ أجبه ثٗ ِوثٛٛ ِٚلاهن إٍبك ثبيگبٔي .  

 

 

وبال٘ب ولگناهي :  

 

ولگناهي ٚفٛايل ر٦ويف  :  

 

 ثٗ كيگو ٔمٞٗ ثٗ اي اىٔمٞٗ يب كيگو ّقٔ ثٗ ّقٖي اى ٔیبى ِٛهك ٘بي ْٚٔبٔٗ اٝال٥بد آْ ثٍٛیٍٗ وٗ ٍٚیَزّي ايغبكهٚيٗ ثٗ

 ّٚٔٛزٗ ٘ب گفزٗ ؽغُ ٚرمٍیً كهوبه ٌٍٙٛذ ٚعٙذ اٍذ فبٓ ْٔبْ يب هِي ٦ِٕي ثٗ وٗ.  گٛيٕل ولگناهي گوكك ِٕزمً فالٕٗ ٕٛهد

 ثٙوٖ آٔٙب اى روویجي يب …ٚ اٌفجب ، ا٥لاك ، اّىبي ، ٔٛه٘ب  هٔگٙب، چْٛ ِز٦لكي ٥ٛاًِ اى اٍذ ِّىٓ كهولگناهي هٚك ِي وبه ثٗ ٘ب

اى ٥جبهرٕل ولگناهي ٍیَزُ فٛايل ِّٙزويٓ اِب گوفذ  :  



1) وبال٘ب رو ٚكلیك ٍبكٖ ووكْ ّٕٚبٍبيي ٚرٕٛیفي ٝٛيً عّالد ّٔٛزٓ اى عٍٛگیوي  .  

2) ِٚؾبٍجبري آِبهي اٝال٥بد ٚ آِبه ٕؾیؼ آٚهي ع٤ّ ثٗ وبال٘بٚوّه ووكْ اٍزبٔلاهك  .  

3) پیْوفزٗ اٌىزوٚٔیىي ِبّیٕٙبي رٍٜٛ أجبه ِٛعٛكي كلیك ؽَبة ٚٔگٙلاهي وبال٘ب ٕٚبكهاد ٚاهكاد ٥ٍّیبد صجذ  .  

4) ٚوٕزوي هييي ثؤبِٗ ٌٍٚٙٛذ اِٛه رو ٍبكٖ ٚپیگیوي ٚكلیك ِّٚٞئٓ ٍبكٖ ثٞٛه فويل ٍفبهُ ٕلٚه .  

 

ولگناهي هّٚٙبي أٛا٣  :  

 

1) روویجي ا٥لاك هُٚ ثب ٍبكٖ هُٚ  .  

2) گوٚ٘ي ا٥لاك هُٚ   

3) كيٛئي هُٚ يب ا٥ْبهي هُٚ   

4) اٌفجبيي يب ؽوٚفي هُٚ   

5) وبال٘ب ٔبَ اٚي ؽوف اى اٍزفبكٖ هُٚ يب ٔیّٛٔیه هُٚ   

6) ِقفي هُٚ   

7) ٚيژٖ وليٕگ هُٚ   

اٍزبٔلاهك وليٕگ هُٚ  .  

 

أجبه وليٕگ ٍیَزُ  :  

 

اٍذ ّلٖ رْىیً هلُ كٖ اى وبال٘ب ول ٍیَزُ كهايٓ.  ّٛك ِي اهائٗ ِيثٛه وبهفبٔٗ أجبه وليٕگ ٍیَزُ ٝواؽي ِواؽً  ثقِ كهايٓ  .  

                                               

وبال ِب٘یذ      ِٖوف ِؾً        وبال گوٖٚ                    وبال٘ب ٣ٛٔ             ِْقٖبد ٍبيو   

 

1)  وبال ِب٘یزٙبي ٌیَذ يه علٚي …ٚ اٌٚیٗ ِٛاك ، ِٖوفي ، يلوي ِضبي ثٞٛه.  اٍذ اٍزفبكٖ وبال٣ٛٔ ِب٘یذ اى ٢ِٕٛه  : وبال ِب٘یذ

ك٘ل ِي ْٔبْ ِيثٛه وبهفبٔٗ ٘بي أجبه كه ها  .  

2)  وٗ ٕٛهري كه.  ّٛك ِي ِٖوف آٔغب كه وبال وٗ ثبّل ِي وبهفبٔٗ  ِقزٍف ٘بي لَّذ ّ٘بْ وبال ِٖوف ِؾً: ِٖوف ِؾً

 وبهفبٔٗ كهأجبه٘بي ها وبال ِٖوف ِؾٍٙبي ٌیَذ كٚ علٚي. گیوك ِي…  ول ثب ٥ِّٛي ٥ٕٛاْ ْٔٛك ِٖوف فبٕي لَّذ كه وبال

ك٘ل ِي ْٔبْ ِيثٛه .  



3)  كٍزٗ ِٖوف ٚيبِؾً يىليگو ثواي ِىًّ ِٖوف يب ِْبثٗ ٍٕقیذ ثوؽَت يب وٗ ثبّل ِي وبال٘ب ثٕلي رمَیُ ّ٘بْ  :وبال  گوٖٚ

ك٘ل ِي ْٔبْ ِيثٛه وبهفبٔٗ أجبه٘بي كه ها وبال گوٚ٘ٙبي ٌیَذ ٍٗ علٚي.  أل ّلٖ ثٕلي  .  

4) وٕل پیلاِي گوكُ أجبه كه وٗ ثبّل ِي ٔٙبيي وبال٘بي ّ٘بْ وبال ٣ٛٔ:  وبال ٣ٛٔ  .  

5)  وٗ وبالٍذ ِْقٖبد ٍبيو ٚ هٔگ ، ٍبىٔلٖ وْٛه ، ألاىٖ وٕٕلٖ ر٦ییٓ وٗ كاهك فٛكوبال ثب َِزمیُ ولاهرجبٛ ايٓ:  ِْقٖبد ٍبيو

وٕل ِي علا ِْبثٗ ٣ٛٔ اى ها آْ  .  

 

كَٚ فًٖ  :  

 

ٚ أجبهكاهي ٍیَزُ ر٦ويف  …  

 

آْ اعواي ٚٔزبيظ أجبه اٝال٥بري ٍیَزُ ر٦ويف  :  

 

 ّٚ٘چٕیٓ أجبه كه ِٛعٛك وبالي ثٗ ِوثٛٛ ٥ٍّیبد اعواي ثواي اٍذ ِٕٚٞمي ٍیَزّبریه هّٚي ايغبك اٝال٥بري اىٍیَزُ ٢ِٕٛه

 أغبَ اِىبْ وٗ ِٕٚٞمي ٍیَزّبریه ، اٍذ هّٚي ايغبك  وٗ گفذ رٛاْ ِي يب ، ٥ٍّیبد ايٓ ِقزٍف ِواؽً هٚي الىَ وٕزوٌٙبي ا٥ّبي

 عيئیبد.  ٍبىك ِي ِیَو وٕٕلٖ ِٖوف ثٗ ٚرؾٛيً وبًِ رٙیٗ ِوؽٍٗ ثب اعٕبً كهفٛاٍذ اىِوؽٍٗ ها عٌٕ ٚٔگٙلاهي رٙیٗ ٥ٍّیبد

  ٔزبيظ ٌٚي ثبّٕل كاّزٗ رفبٚد ُ٘ ثب ِّىَٕذ ، كافٍي ٍٚبىِبْ ف٦بٌیذ ٣ٛٔ ثٗ ثَزٗ فلِبري، يب رٌٛیلي ِقزٍف ٚاؽل٘بي كه ٥ٍّیبد

ّٛك ِي ٍَِٛٗ ٥بيل أجبه اٝال٥بري ٍیَزُ ٝوػ ٘و  اعواي اى ىيو  :  

1) اٝال٥بد رجبكي ثواي وبهفبٔٗ كافً كه رو ِٕٚٞمي ثٙزو ٘بي ايغبكهاثٞٗ .  

2) ِٕبٍت فوِٙبي ٝوػ وّه ثٗ ِقزٍف لَّزٙبي كه٥ٍّىوك رَوي٤  .  

3) وبهفبٔٗ) ِؤٍَٗ كه ثٙزو وٕزوٌٙبي ايغبك  )  

4) آٔٙب ر٣ٕٛ ثٗ رٛعٗ ثب كهأجبه ِٛعٛك وبال٘بي ثٙزو ّٕبٍبيي ثٗ وّه  .  

5) آْ ثٗ ٔیبى ِٛهك ِیياْ ٚثٗ وبال ِٛل٤ ثٗ ٍفبهُ  .  

6) أجبه ِٛعٛكيٙبي كه اٍزفبكٖ ٍٛء ٥لَ اى ِليويذ كه اّٝیٕبْ ايغبك   

7) ّٛٔل ِي ِؤٍَٗ ٍوِبيٗ ٔگٙلاّزٓ هاول ٚ أجبه فٚبي ارالف ٍجت وٗ اٍزفبكٖ ثال وبال٘بي ّٕبٍبيي  .  

 

أجبه فوِٙبي أٛا٣  :  

 

ثبّٕل ِي ىيو ّوػ ثٗ أجبه اٝال٥بري كهٍیَزُ ِٛهكاٍزفبكٖ فوِٙبي ِزلاٌٚزويٓ  .  



 

1) أجبه وبهد :  

 

 

 ِٛاهك ٚثواي ّٛك ِي كاهرٙیٗ أجبه ٚرٍٜٛ گیوك ِي لواه اٍزفبكٖ ِٛهك ِٛعٛكي ثٗ ِوثٛٛ ٚأزمبالد ٔمً وٍیٗ صجذ عٙذ فوَ ايٓ 

هٚك ِي وبه ثٗ ىيو  :  

 

ِٛعٛكي الالَ اى ٘ويه ٚفوٚعي ٚهٚكي ِمبكيو صجذ(  اٌف   

ِٛعٛكي الالَ گوكُ وٕزوي ِجٕبي(  ة   

ِغبيواد ٚإالػ أجبه ؽَبثلاهي وبهد ثب ِمبيَٗ ِجٕبي( ط   

ٚهاول گوكُ وُ الالَ رْقیٔ( ك   

ِٛعٛكي ٍفبهُ ٍٛاثك ٙجٜ( ٖ   

 

2) أجبه اى عٌٕ كهفٛاٍذ ثوگ :  

 

 ىيو ّوػ ثٗ وبهثوك٘بيي ٚكاهاي ّٛك ِي پو وٕٕلٖ ِٖوف رٍٜٛ ٚ گیوك ِي لواه اٍزفبكٖ ِٛهك اىأجبه وبال كهيبفذ عٙذ فوَ ايٓ

  : اٍذ

أجبه اى كهفٛاٍزي الالَ ِٚمبكيو ِْقٖبد موو(  اٌف   

وٕٕلٖ كهفٛاٍذ ثٗ عٌٕ رؾٛيً ِغٛى(  ة   

فويل كهفٛاٍذ ٕلٚه ِجٕبي( ط   

 

3) وبال ِٖوف ثوگ) أجبه ؽٛاٌٗ  ) :  

 

اٍذ ىيو وبهثوك٘بي ٚكاهاي ّٛك ِي پو أجبه ٚرٍٜٛ ّٛك ِي ر٢ٕیُ ِزمبٙي ثٗ وبال رؾٛيً ٕ٘گبَ فوَ ايٓ  :  

وٕٕلٖ كهفٛاٍذ ٚاؽل٘بي اى ٘ويه عٙذ أجبه اى ٕبكهٖ الالَ ِٚملاه ٣ٛٔ ا٥الَ(  اٌف .  

أجبه ٚؽَبثلاهي ِٛعٛكي وبهد صجذ ِجٕبي(  ة   

أجبه كه الالَ گوكُ فالٕٗ ٕٛهد رٙیٗ ِجٕبي(  ط   



ٕبكهٖ الالَ گناهي لیّذ ِجٕبي(  ك  .  

 

4) فويل كهفٛاٍذ ثوگ  :  

 

گوكك ِي ٚال٤ اٍزفبكٖ ِٛهك ّووذ ِٖٛثبد اٍبً ثو يب اي ثؤبِٗ الالَ فويل ٢ِٕٛه ثٗ ٚ گوكك ِي رىّیً أجبه رٍٜٛ فوَ ايٓ .  

 

5) أجبه ِٛلذ هٍیل  :  

 

 ثيهگ ٚيب اعٕبً وبًِ ٔوٍیلْ چْٛ كاليٍي ثٗ ٌٚي گوكيلٖ أجبهكاه ٚرؾٛيً هٍیلٖ أجبه ثٗ عٌٕ وٗ اٍذ ايٓ وٕٕلٖ ِْقٔ فوَ ايٓ

اٍذ ىيو وبهثوك٘بي كاهاي ، اٍذ ٔوٍیلٖ آْ  ّ٘خ ، ثمیٗ ثٛكْ هاٖ ٚكه ِؾٛٝٗ ثٛكْ  :  

ٔجبّل پنيو اِىبْ ٍو٥ذ ثٗ الالَ كلیك ثوهٍي ٕ٘گبِیىٗ ٚاهكٖ الالَ وٍي اٝال٥بد ٙجٜ(  اٌف  .  

اٍذ كٕ٘لٖ رؾٛيً كٍذ كه ِٛلذ هٍیل ٥ٕٛاْ ثٗ(  ة .  

اٍذ ؽًّ ووايٗ پٌ پوكافذ ِجٕبي(  ط  .  

 

6) أجبه هٍیل :  

 

 ىيو وبهثوك٘بي ٚكاهاي ّٛك ِي ر٢ٕیُ أجبه ٚرٍٜٛ ثٛكٖ أجبه ثٗ وبال رؾٛيً رأيیل ثّٕيٌخ فوَ ايٓ أجبه ثٗ وبال ٚهٍیل كهيبفذ ٕ٘گبَ 

ثبّل ِي :  

الالَ ِْقٖبد ٚموو أجبه ثٗ ٚاهكٖ الالَ هٍیل ٚرأئیل ا٥الَ(  اٌف  .  

ِؾٖٛي أجبه ثٗ فوُٚ اى ثوگْزي ٘بي ِؾٌّٛٗ هٍیل ا٥الَ(  ة  .  

أجبه ثٗ اِبٔي الالَ هٍیل ا٥الَ(  ط  .  

ٚاهكٖ الالَ گناهي لیّذ(  ك  .  

آٔٙب ٚؽَبثلاهي ِٛعٛك وبهرٙبي صجذ( ٖ  .  

 

7) ه أجب ؽَبة وبهد :  

 



. كاهك ٚعٛك آْ كه ُ٘ ِجٍغ ٍزْٛ وٗ فوق ثبايٓ اٍذ أجبه وبهد ِضً ٚرمويجًب ّٛك ِي ٥ًّ ِوويي وبهكوٌ َِئٛي رٍٜٛ وبهد ايٓ 

ّٔبيل ِي وٕزوي ها هيبٌي ُٚ٘ فیييىي ِملاه ُ٘ ؽَبة وبهد يه  .  

 

8) إٍبك کٕزوي ثوگ :  

 

 فوِٙبي وٗ ربكهٕٛهري ّٛك ِي ّٛٔلاهٍبي فوٍزبككٖ كيگو لَّذ ثٗ لَّزي اى اٍذ لواه وٗ فوِٙب اى كٍزٗ يه ّ٘واٖ فوَ ايٓ 

ّٛك ِي ٚر٢ٕیُ رٙیٗ فوِٙب وٕٕلٖ اهٍبي لَّذ ٚرٍٜٛ ّٛك ِي ِْقٔ ثبّل ووكٖ رغییو ر٦لاكّبْ اهٍبٌي .  

 

وبال رأِیٓ كهفٛاٍذ ثوگ (9  :  

 

ّٛك ِي اهٍبي وبال رأِیٓ كهفٛاٍذ عٙذ أجبه ثواي كٚايو اى يىي رٍٜٛ ثوگ ايٓ  .  

 

 

ٍَٛ فًٖ  :  

 

وبال ووكْ أجبه ِقزٍف هّٚٙبي   

 

ِٛعٛكي ؽلاوضو گوفزٓ كه٢ٔو ثب) ؽوٚف يب ّّبهٖ روریت ثٗ ووكْ أجبه (1  )  

ِٛعٛكي ؽلالً گوفزٓ كه٢ٔو ثب)  ؽوٚف يب ّّبهٖ روریت ثٗ ْةأجبهووك (2  )  

وبال٘ب)  ِٛعٛكيٙب ٚهٚك روریت ثٗ ووكْ أجبه (3  )  

لفَٗ ّّبهٖ ٍیَزُ كاّزٓ كهافزیبه ٚثب ٚهٚك روریت ثٗ ووكْ أجبه (4  .  

 

أجبه كه اعٕبً كهچیلْ ُِٙ ٔىبد  :  

 

 ٚٔگب٘لاهي ر٢ٕیُ ثٗ اٍذ ِؤصو ثَیبه ٚلذ ٚثقٖٛٓ ٘ب ٘ييٕٗ  ٚوبِ٘ ٢ُٔ ٚايغبك هألِبْ ثوكْ ثبال كه كهأجبه وبال ٕؾیؼ چیلْ

 ٚلفَٗ ِؾً ووكْ ولثٕلي هُٚ ٚٔگب٘لاهي ر٢ٕیُ ّیٖٛ رويٓ هايظ اى يىي ّٛك ِي گفزٗ ٕفبفي فبٓ ِؾً كهيه أجبه كه وبال

 كه اعٕبً كهچیلْ وٗ ٥ٛاٍِي ِّٙزويٓ اِب كٕ٘ل ِي افزٖبٓ ول٘بيي ٔیي أجبه٘ب ثٗ ثيهگ كهٍَِٛبد وٗ اٍذ ٚٝجمبد ٚها٘وٚ

٥جبهرٕلاى اٍذ ِؤصو أجبه٘ب  :  



 

1) وبال رمبٙبثواي ِیياْ يب ِؾجٛثیذ  .  

2) رْبثٗ ٚعٗ   

3) وبال ٚؽغُ ألاىٖ   

4) ِؾٖٛي ویفي ِْقٖبد   

 

أجبه٘ب ٚوٕزوي أجبهگوكأي  :  

 

 ِٚبٔلٖ ِٛعٛكي ٚال٦ي ِملاه ِیبْ ِٛعٛك رفبٚرٙبي ٚإالػ وْف ٚعٙذ أجبه٘ب ِٛعٛكي ٥ٍّیبد ٕؾذ اى اّٝیٕبْ وَت ثواي

 ِز٦لكي ٥ٍزٙبي كاهاي ِّىَٕذ ِنوٛه ِٛعٛك رفبٚرٙبي.  آيل ث٦ًّ اكٚاهي گیوي ِٛعٛكي رب اٍذ ٙوٚهي ِٛاك ٦ِیٓ وبهرٙبي

اى ٥جبهرٕل آٔٙب اُ٘ ثبّلوٗ  :  

 

1) وبهرٙب ثٗ ٕٛهرؾَبثٙب اٝال٥بد ٚأزمبي ٔمً كه اّزجبٖ   

2) كهفٛاٍذ ِٛهك ِٛاك يبثي كه٘ييٕٗ اّزجبٖ   

3) ِٛاك يبكهفٛاٍذ ٕٛهرؾَبثٙب صجذ ٥لَ   

4) ٚفوٚعي ٚهٚكي اٝال٥بد ٔوٍیلْ اصو كه اّزجبٖ ٣ٛٔ ٘و   

5) افزالً يب ٙبي٦بد   

 

 أجبه٘ب وٕزوي. گیوك ِي ٕٛهد ِقزٍف هّٚٙبي ثٗ فٖٕٛي ٚچٗ كٌٚزي ٍبىِبٔٙبي كه چٗ أجبهگوكأي يب اكٚاهي گیوي ِٛعٛكي

 ٚيب٘یئذ ِغبى ِمبِبد رٍٜٛ ايٕىٗ يب ّٛك ِي ٔبِیلٖ كافٍي وٕزوي وٗ آيل ث٦ًّ ٍبىِبْ َِٚئٛي  ِغبى ِمبِبد رٍٜٛ اٍذ ِّىٓ

 كهچٕل أجبه٘ب وٗ اٍذ ِّىٓ ، ٍبي كهٝٛي.  گٛيٕل فبهعي وٕزوي آْ ثٗ وٗ آيل ِي ٥ًّ ثٗ ٍبىِبْ فبهط اى اي ٚيژٖ ؽَبثوٍي

 ٚوبًِ كلیك وٕزوي ٌنا ثگیوك، لواه ٚوٕزوي ثوهٍي ِٛهك هٍّي غیو يب هٍّي ٝٛه ثٗ ُ٘ آْ ِقزٍف ِٚمبِبد گوٚ٘ٙب ٚرٍٜٛ ٔٛثذ

كهآيل اعوا ِوؽٍٗ ثٗ ٚثبيلؽزًّب ثٛك هفٛا٘ل ثوفٛهكا فبٕي اّ٘یذ اى ٍبي پبيبْ كه ٘ب أجبه ِٚٛعٛكي ٥ٍّیبد گوكُ  .  

 

أجبه الالَ گناهي ٚلیّذ أجبه ِٛعٛكيٙبي اهىيبثي :  

 

 ثٗ ِوثٛٛ ٘بي ٘ييٕٗ الالَ رّبَ وٍي ثٞٛه اٍذ فبٕي اهىُ كاهاي ٚأزفب٥ي رٌٛیلي كهِؤٍَبد ثقٖٛٓ اعٕبً ثٙبي ر٦ییٓ

 ٘بي ّیٖٛ ثیبْ اى لجً اِب ثبّل ِي وبال ّلٖ رّبَ لیّذ ِزْىٍخ ٥ٛاًِ هكيف كه أجبه اى آْ ٕلٚه ربِوؽٍخ أجبه ثٗ عٌٕ ٚهٚك



 ٘بي اهىيبثي كه فٛك فبٓ ثقْٙبي اى وٗ ّلٖ رّبَ ٚثٙبي فیييىي گوكُ ثٗ اثزلا رب اٍذ ثٙزو ِٛعٛكيٙب كائّي يب اكٚاهي اهىيبثي

ثبّیُ كاّزٗ  اي اّبهٖ كٍذ آٔٙب ِٖٚوف أجبه الالَ  .  

 

 

فیييىي گوكُ  (Physical flow):  

 

 ثٗ ِٛعٛكيٙب وٗ اٍذ الىَ رٌٛیلي رغبهي ٚاؽل٘بي اى ثوفي كه پنيوك ٕٛهد ِقزٍفي ٕٛه ثٗ رٛأل ِي ِٛعٛكيٙب فیييىي گوكُ

 لٛٝیٙبي اثزلا اٍذ ِّىٓ ٍبىي هٔگ وبهفبٔٗ كهيه ِضاًل ثبّل كٍزوً كه ٚربىٖ عليل وبال٘بي ّٚ٘ٛاهٖ كاّزٗ گوكُ ٢ُِٕ ٝٛه

 هُٚ ّٛك ِي اٍزفبكٖ اٚي ِٛعٛكيٙب اٌٚیٓ اى وٗ هُٚ ثليٓ گوكك عٍٛگیوي آْ ٚفَبك ىيبك ِبٔلْ ٚاى ثوٍل ثفوُٚ لليّي هٔگ

يب ٚاهكٖ اٌٚیٓ اى ٕبكهٖ اٌٚیٓ  fifo آفويٓ اى ٦ِّٛاًل آْ ٕبكهٖ اٌٚیٓ هُٚ ، ِٛعٛكي كيگو الالَ  اى ثوفي كهِٛهك اِب گٛيٕل 

 ثٗ اثزلا ثبيل ّلٔي فبٍل ىٚك وبال٘بي يب ٍجييغبد يب كاهٚ٘ب اِب گیوك، ِي ٕٛهد اٍذ گوفزٗ لواه ثبال هٍٞؼ ك وٗ ٚاهكٖ ِؾٌّٛٗ

ٚاهكٖ آفويٓ اى ٕبكهٖ اٌٚیٓ هُٚ ثٗ.  ّٛك ِي ٕبكه اٚي ٚاهكٖ اٚي وبال٘بي ي٦ٕي ثوٍل ِٖوف  lifo اى وٗ يبكهٕٛهري.  گٛيٕل 

عَذ ثٙوٖ ٔیي أزقبثي ِٖوف هُٚ اى رٛاْ ِي ٔیبٚهك پیِ اّىبٌي آٔٙب ِبٔلْ وبال٘ب ّیّیبيي روویت يب ِٖوف ربهيـ ٌؾبٟ  .  

 

 

ّلٖ رّبَ ثٙبي گوكُ  (cost flow):  

 

 اى ثوفي ٌٚنا گناهك ِي اصو هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ٚثٙبي كٚهٖ پبيبْ ِٛعٛكي ثواهىُ أزقبثي وبالي ّلٖ رّبي ثٙبي گوكُ

 وٗ كهِٛال٦ي.  گیؤل ِي لواه ِٛعٛكيٙب ّلٖ رّبَ ثٙبي گوكُ رأصیو َِزمیًّب ٍٛكٚىيبْ ؽَبة ٕٚٛهد رواىٔبِٗ كه ِٕلهػ الالَ

 رّبَ ثٙبي گوكُ كهِٛهك أزقبثي ٚفوٗ ثٖٛ آٍبْ آْ ٔگٙلاهي ، ثبّل ٔلاّزٗ  ىيبكي ٍٔٛبْ ّلٖ ٍبفزٗ ٚوبالي ِٛاك ّلٖ رّبَ ثٙبي

 ولاَ ايٕىٗ كهِٛهك گیوي رّٖیُ ِٛاهك، كهايٕگٛٔٗ. آيل ِي ثٛعٛك اي ِالؽ٢ٗ لبثً ٍٔٛبٔبد چٕیٓ غبٌجًب اِب.  ٔلاهك ىيبكي اصو ٔیي ّلٖ

 يبثل رقٖیٔ هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي ثٗ يه ٚولاَ ِبٌي كٚهٖ پبيبْ ِٛعٛكيٙبي ثٗ ثبيل ِٛعٛكيٙب ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ اى يه

 ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ عليلرويٓ وٗ اٍذ ِّىٓ ِضاًل.  كاهك ٚعٛك ّلٖ پنيوفزٗ هُٚ چٕل ، رّٖیّبد ايٓ ارقبم ثواي اٍذ ٙوٚهيبد اى ،

هُٚ اى پیوٚي ثٗ  fifo ٗهُٚ اى پیوٚي ثٗ يب يبثل افزٖبٓ كٚهٖ آفو ِٛعٛكيٙبي ث  lifo ٗاِب يبثل رقٖیٔ هفزٗ فوُٚ وبال٘بي ث 

ّٔٛك ٥ًّ رٛاًِب ِقزٍف ثلٚٔؾٛ رٛأل ِٚي ٔلاهك ٚعٛك ِٛعٛكيٙب فیييىي گوكُ ثٗ ّلٖ رّبَ ثٙبي گوكُ أٞجبق ثواي ٌيِٚي  .  

 

ِٛعٛكيٙب اكٚاهي اهىيبثي ٍیَزُ  (Periodic Inventory Systen):  

 

 ّلٖ رّبَ ثٙبي ُ٘ ٍیَزُ كهايٓ.  اٍذ ِزلاٚي ِٛعٛكيٙب اهىيبثي اكٚاهي ٍیَزُ ، رٌٛیلي كهٚاؽل٘بي ٚٔلهرًب رغبهي ٚاؽل٘بي كهاغٍت

  هُٚ كهايٓ.  ّٛك ِي ِؾبٍجٗ ِبٌي ٕٛهرٙبي رٙیٗ ٕ٘گبَ ثٗ ِبٌي كٚهٖ پبيبْ كه كٚهٖ پبيبْ ِٛعٛكيٙبي ُٚ٘ هفزٗ فوُٚ وبالي

 ّٛك ِي ر٦ییٓ ّلٖ رّبَ ثٙبي گوكُ ّلٖ پنيوفزٗ هّٚٙبي اى يىي ِجٕبي ثو آْ ٚاهىُ  ّلٖ ّّبهُ كٚهٖ آفو ِٛعٛكيٙبي

 ِؾبٍجٗ ها كٚهٖ هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي ، فوّٛ ثواي آِبكٖ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي اى آْ اهىُ ووكْ وَو ثب ٚؽَبثلاه٘ب

ّٔبيٕل ِي  :  



كٚهٖ ٝي ِٛعٛكي فويل+  كٚهٖ هاثزلاي ك ِٛعٛكي اهىُ+  فوُٚ ثواي آِبكٖ وبالي اهىُ   

كٚهٖ پبيبْ كه ِٛعٛكي اهىُ+  كٚهٖ اثزلاي كه ِٛعٛكي اهىُ= هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي   

 

اى ٥جبهرٕل وٗ ّٛك ِي رمَیُ وٍي كٍزٗ ٍٗ  ثٗ ِٛعٛكيٙب اكٚاهي اهىيبثي ِقزٍف هّٚٙبي  :  

 

ٚاهكٖ اٌٚیٓ اى ٕبكهٖ يباٌٚیٓ fifo هُٚ (1      (First in first out)  

ٚاهكٖ آفويٓ اى ٕبكهٖ اٌٚیٓ يب lifo هُٚ (2  (last in first out )  

ِٛىْٚ ِیبٔگیٓ هُٚ (3  (weighzed average )       

 

 ايٓ ٚاؽلاى 50 ِبكٖ ايٓ كهٝٛي اٍذ هيبي 100ثو ثبٌغ آْ ٚاؽل يه ّلٖ رّبَ ٚثٙبي ٚاؽل 20 َِبٚي فوٚهكيٓ اٚي ِٛعٛكي:  ِضبي

ثٛكٔل ّلٖ أجبه ٚاهك وٗ ثبّٕل ِي ىيو ّوػ ثٗ وٗ اٍذ ّلٖ فويلاهي وبال  :  

وً  ِجٍغ                ٚاؽل      اهىُ                            

2000               20*          100           فوٚهكيٓ اٚي ِٛعٛكي   

2100               20*          105           فوٚهكيٓ 11 كه فويل        

1100               10*          110           فوٚهكيٓ 15 كه فويل        

2400               20*          120           فوٚهكيٓ 30 كه فويل        

ـــــ               ـــ                                 

70     7600  

 ٕٛهد اٍذ ِبٔلٖ ثبلي آْ اى ٚاؽل 30 ٚد اٍذ هفزٗ ثفوُٚ فوٚهكيٓ ٝٛي كه آْ ٚاؽل 40 ، ثبال ّلٖ فويلاهي وبالي ٚاؽل 70 اى

ثبّل ِي ىيو ّوػ ِبثٗ فوّٚٙبي هيي :  

3 ٚاؽل10           فوٚهكيٓ   

12 ٚاؽل20           فوٚهكيٓ   

ٚاؽل5           فوٚهكيٓ 15   

21 ٚاؽل5           فوٚهكيٓ   

  ــــــ               

               40  



 ثٙوٖ گناهي لیّذ اكٚاهي  هّٚٙبي اى يىي اى اٍذ ٔبگييو اٍذ ِبٔلٖ  أجبه كه وٗ فٛك وبالي ٚاؽل 30 اهىيبثي ثواي فٛق ّووذ

 ٚاصواد هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي آْ رج٤ ٚثٗ كٚهٖ پبيبْ ِٛعٛكي اهىُ ِیبٔگیٓ اليفٛ، فبيفٛ، هُٚ ٍٗ ِبثٗ كهايٕغب عٛيل

ووك فٛا٘یُ ِؾبٍجٗ ها آٚهي ٍٛك ثٗ هُٚ ٍٗ ِؾبٍجٗ :  

 

fifo ُٚٚاهكٖ اٌٚیٓ اى ٕبكهٖ اٌٚیٓ ه  :  

 

وٍي           : كٚهٖ پبيبْ ِٛعٛكي اهىُ   

2400            هيبٌي120      ٚاؽل 20   

1100           هيبٌي110      ٚاؽل 10   

ـــــــ                         ـــــــ   

30                          3500  

7600 -3500= 4100 ٚهكيٓفو ِبٖ ٝي هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي يب اهىُ   

 

lifo  ُٚٚاهكٖ آفويٓ اى ٕبكهٖ اٌٚیٓ ه  :  

 

وٍي:              كٚهٖ پبيبْ ِٛعٛكي اهىُ   

2000           هيبٌي100      ٚاؽل 20   

10 1050           هيبٌي105      ٚاؽل   

ــــــ                         ـــــــ   

30     3050  

7600  –3050= 4550 فوٚهكيٓ ِبٖ ٝي هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي يب اهىُ   

 

[average ِٓٛىْٚ ِیبٔگی  :  

 

571/108= 70 ÷ 7600  

30* 571/108= 13/3257 ِبٖ فوٚهكيٓ كٚهٖ آفو ِٛعٛكي ّلٖ رّبَ ثٙبي   

                              7600 57/108 * 40  



7600-13/3257= 87/4342  ِبٖ فوٚهكيٓ هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي   

 ِبثیٓ ِٛىْٚ ِیبٔگیٓ هُٚ كٚهٖ آفو ِٛعٛكي ّلٖ رّبَ ٚثٙبي هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي ّٛك ِي ِالؽ٢ٗ وٗ ّ٘بٔگٛٔٗ

٘بي هُٚ اعواي اى ؽبًٕ اهلبَ  lifo , fifo گیوك ِي لواه .  

 

ِٛعٛكيٙب كائّي اهىيبثي ٍیَزُ  Perpetual Inventaly :  

 

 ؽَبة وٗ ّٛك ِي ثب٥ش ٍیَزُ ايٓ ايٕىٗ ثٗ ٢ٔو.  ّٛك ِي صجذ ِٛعٛكيٙب كهؽَبة ٚفوُٚ فويل ِجبكالد وٍیٗ ٍیَزُ كهايٓ

 ٚهٚك ٘وگٛٔٗ.  اٍذ ّلٖ ٔبِگناهي ِٛعٛكيٙب كائّي اهىيبثي ٍیَزُ ٥ٕٛاْ ايٓ رؾذ  ثبّل ِٕٞجك ىِبْ ثب ّ٘ٛاهٖ وبال٘ب ِٛعٛكيٙبي

 ِي اٌياِي أجبه اى ٚفوٚعي ٚهٚكي الالَ ثواي گناهي لیّذ ّیٖٛ أزقبة وٗ ايٕغبٍذ ّٛك اهىيبثي لیّزي ثبيلثٗ أجبه اى ٚفوٚط

اى ٥جبهرٕل ِٛعٛكيٙب كائّي ٚرمٛيُ ٚاهىّیبثي ٔگٙلاهي هّٚٙبي ِّٙزويٓ ّٛك  :  

 

 

ٚيژٖ ّٕبٍبيي هُٚ (1                 (Specific Identification)  

                 fifo                     (First In first out ) هُٚ (2

  lifo                     (Last In first out) هُٚ (3

ِزؾون ِیبٔگیٓ هُٚ (4            (Moving Average)  

 

ٚيژٖ ّٕبٍبيي هُٚ  :  

 

.  اٍذ ِٖوف يب فوُٚ ربِٛل٤ رؾٖیً ىِبْ اى ِٛعٛكيٙب اى ٘ولٍُ ّلٖ رّبَ ٚثٙبي فیييىي عويبْ پیگیوي َِزٍيَ هُٚ ايٓ ا٥ّبي

 ا آٔو ثٗ ِوثٛٛ ّلٖ رّبَ ٚثٙبي ووك ِْقٔ اي علاگبٔٗ ثٞٛه ها ِٛعٛكي اى لٍُ ٘و ث٦ٕٛاْ وٗ اٍذ ِٕبٍت ىِبٔي كه هُٚ ايٓ

 وبهثوكي ٥ِّٚٛیذ وبهثوك آٔٙب ٢ٔٚیو ٕ٘وي ٚآصبه عٛا٘واد ِضً فوك ثٗ ِٕٚؾٖو لیّذ گواْ الالَ ثواي ٦ِّٚٛاًل كاك رقٖیٔ

  .ٔلاهك

 

 

 

  fifo هُٚ

 



هُٚ ثب ٘ب ِٛعٛكي كائّي اهىيبثي ٍیَزُ كه وبال ِٛعٛكي ؽَبة صجذ  fifo  

هكيف     ربهيـ     ّوػ(     فويل) ٚاهكٖ(     فوُٚ/  ِٖوف) ٕبكهٖ     ِٛعٛكي   

ر٦لاك     في     ِجٍغ     ر٦لاك     في     ِجٍغ     ر٦لاك     ِجٍغ        

1     1/1     ِبٔلٖ     20     100     2000                    20     2000   

2     3/1     ٚاؽل 10فوُٚ                    10     100     1000     10     1000   

3     11/1     ٚاؽل 20فويل     20     105     2100                    30     3100   

1050     10     1000  

1050     100  

105     10  

4     12/1     ٚاؽل 20فوُٚ                    10   

5     15/1     ٚاؽل 10 فويل     10     110     110                    20     2150   

6     15/1     ٚاؽل 5فوُٚ                    5     105     525     15     1625   

7     29/1     ٚاؽل 5فوُٚ                    5     105     525     10     110   

8     30/1     ٚاؽل 20فويل     20     120     2400                    30     3500   

          4100                                          

 رّبَ ٚثٙبي كٚهٖ پبيبْ وبالي ِٛعٛكي(  اهىُ)  ِجٍغ هُٚ كٚ كه٘و ّلٖ ا٥ّبي ِيكائ هُٚ ٚچٗ اكٚاهي هُٚ چٗ فبيفٛ هُٚ كه

ثبّل ِي 4100 ٚ 3500 ٦ِبكي روریت ثٗ ٚ ثٛكٖ ثواثو ُ٘ ثب هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ .  

 

 

  LIFO هُٚ

 

هُٚ ثب ٘ب ِٛعٛكي كائّي اهىيبثي ٍیَزُ كه وبال ِٛعٛكي ؽَبة صجذ  lifo  

هكيف     ربهيـ     ّوػ(     فويل) ٚاهكٖ(     فوُٚ/  ِٖوف) ٕبكهٖ     ِٛعٛكي   

ر٦لاك     في     ِجٍغ     ر٦لاك     في     ِجٍغ     ر٦لاك     ِجٍغ        

1     1/1     ِبٔلٖ     20     100     2000                    20     2000   

2     3/1     ٚاؽل 10هُٚف                    10     100     1000     10     1000   



3     11/1     ٚاؽل 20فويل     20     105     2100                    30     3100   

4     12/1     ٚاؽل 20فوُٚ                    20     105     2100     10     1000   

5     15/1     ؽلٚا 10 فويل     10     110     110                    20     2150   

6     15/1     ٚاؽل 5فوُٚ                    5     105     525     15     1625   

7     29/1     ٚاؽل 5فوُٚ                    5     105     525     10     110   

8     30/1     ٚاؽل 20فويل     20     120     2400                    30     3400   

          4200                                          

 

ثبّل ِي هيبي 3400 ِبٖ پبيبْ ِٛعٛكي ٚثٙبي هيبي 4200 هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي كائّي هُٚ ثٗ اليفٛ هُٚ كه .  

 

ِیبٔگیٓ هُٚ   

 

ِزؾون ِیبٔگیٓ  هُٚ ثب ٘ب ِٛعٛكي كائّي اهىيبثي ٍیَزُ كه وبال ِٛعٛكي ؽَبة صجذ   

هكيف     ربهيـ     ّوػ(                فويل) ٚاهكٖ(       فوُٚ/  ِٖوف) ٕبكهٖ     ِٛعٛكي   

ر٦لاك                في           ِجٍغ             ر٦لاك     في     ِجٍغ     في     ر٦لاك            ِجٍغ        

1     1/1     ِبٔلٖ     20     100     2000                    100     20                  2000   

2     3/1     ٚاؽل 10فوُٚ                    10     100     1000     100     10     1000   

3     11/1     ٚاؽل 20كفوي     20     105     2100                    33/103     30     3100   

4     12/1     ٚاؽل 20فوُٚ                    20     33/103     67/2066     33/10     10     33/1033   

5     15/1     ٚاؽل 10 فويل     10     110     110                    67/106     20     33/2150   

6     15/1     ٚاؽل 5فوُٚ                    5     67/106     35/533     67/106     15     1600   

7     29/1     ٚاؽل 5فوُٚ                    5     67/106     35/533     10          67/1100   

8     30/1     ٚاؽل 20فويل     20     120     2400                    55/115     30     7/3466   

          37/4133                                          

 

ِٛعٛكيٙب كائّي اهىيبثي هُٚ ٍٗ ِمبيَٗ  :  



 

 وٗ ِليوأي ثواي ٌنا كهاك ٍٚٛكٔبفبٌٔ هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي ثو اي ِالؽ٢ٗ لبثً اصو ِٛعٛكيٙب اهىيبثي هُٚ أزقبة

 يىٕٛافزي ه٥بيذ ؽَبثلاهي ِفب٘یُ ثٕیبكي إٛي اى يىي اِب وٕٕل ٥ٛٗ آٔوا رٛإٔل ِي رّبيً كهٕٛهد ، وٕٕل ِي هاأزقبة  هّٚي

 ٦ٙٚف لٛد ٔمبٛ اِب آٚه ِي ٥ًّ ثٗ عٍٛگیوي آٚهي كهٍٛك رغییو عٙذ كٌیً ٚثي وٍوهه هُٚ رغییو ٚل٣ٛ ٚاى اٍذ هٚيٗ صجبد يب

؟ چیَذ اهىيبثي يب گناهي لیّذ هُٚ ٘و   

 

ِٛعٛكيٙب  كائّي اهىيبثي هُٚ ٍٗ ِمبيَٗ  :  

 

ٔبفبٌٔ ٍٛك ِؾبٍجٗ   

 

ِٛعٛكيٙب كائّي اهىيبثي ٍیَزُ   

Lifo     ِٓیبٔگی     Fifo       

فوٗ) فوُٚ     800     800     800  )  

هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي:  وَو     4100     37/4133     4200   

  ٍٛكٔبفبٌٔ     3900     63/3866     3800

كٚهٖ پبيبْ ِٛعٛكي     3500     7/3466     3400   

 

 

ِٛعٛكيٙب كائّي اهىيبثي ٍیَزُ   

Lifo     ِٓیبٔگی     Fifo       

  فوُٚ     800     800     8000

كٚهٖ اٚي ِٛعٛكي     200     2000     2000   

ِبٖ فوٚهكيٓ فويل٘بي     5600     5600     5600   

فوٚهكيٓ پبيبْ ِٛعٛكي     3500     13/3257     3050   

  ٍٛكٔبفبٌٔ     4100     87/4342     4550

 

ٚيژٖ ّٕبٍبيي ٦ِٚبيت ِييزٙب  :  



 

 ٦ٙف ٔمٞٗ.  ٍبىك ِي پنيو اِىبْ ها ِوثٛٛ كهآِل ثب ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ ٕؾیؼ(  ِمبثٍٗ) رٞبثك وٗ ايَٕذ هُٚ ايٓ ٚيژٖ ِييذ

 ثٗ رٛأل ِي ِليويذ ، فوُٚ ٕ٘گبَ ىيوا.  اٍذ ِليويذ ثواي ٔبفبٌٔ ٍٛك هلُ ثو ٔفٛم ا٥ّبي اِىبْ آٚهكْ فواُ٘ ٔیي آْ ُِٙ

 ـ رغبهي ٚاؽل٘بي اى كهثَیبهي هُٚ ايٓ اعواي ث٦الٖٚ وٕل أزقبة ها كٌقٛاٖ ّلٖ رّبَ ثٙبي هلُ ٢ٔو ِٛهك ٍٛك الزٚبءٚثوِجٕبي

اٍذ گوكيلٖ ِؾلٚك فوك ثٗ ِٕٚؾٖو گوأجٙب ِؾٖٛالد ثٗ رٕٙب آْ اٍزفبكٖ ِٛاهك ، هٚ ايٓ ٚاى ّلٖ ِٛاعٗ ثباّىبي رٌٛیلي  .  

 

هُٚ ٦ِٚبيت ِييزٙب  fifo:  

 

 ثب ٦ِّٛاًل ، هُٚ كهايٓ ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ گوكُ.  اٍذ آٍبْ ثَیبه ِٛعٛكيٙبٍذ اهىيبثي هُٚ ِزلاٌٚزويٓ وٗ هُٚ ايٓ وبهثوك

 ًّٕٙب.  ّٛك ِي ثغبهي ٔيكيه ٘بي لیّذ ثب كٚهٖ آفو ِٛعٛكيٙبي اهىيبثي  ِٚٛعت وٕل ِي ِٞبثمذ ِٛعٛكيٙب الالَ فیييىي گوكُ

 ٍٛك فٛق ِيايبي ٥ٍیوغُ.  ّٛك ِي ثیْزو ٍٛكٔبفبٌٔ ايغبك ِٛعت اٍذ افيايِ ؽبي كه لیّزٙب وٗ ٘بيي كٚهٖ كه هُٚ ايٓ اعواي

 ّٛك ِي ِمبيَٗ لليّي َٔجزًب ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ ثب عبهي ٚكهآِل٘بي آٚهك ِي فواُ٘ ها ثیْزو ثوكهآِل ِبٌیبد ِٛعجبد ثیْزو

 ثبيل ٔیي ثیْزوي ثٙبي ِٛعٛكيٙب الالَ عبيگييٕي ثواي ايٕىٗ ّٙٓ ّٛك ِي كاكٖ ْٔبْ ٚال٤ اى ثیِ ٍٚٛكآٚهي وبهايي ٚكهٔزیغٗ

 ّٛك ِي ِٛعٛكيٙب ٔگٙلاهي اى ٍٛكٔبّي ايغبك ِٛعت عبهي كهآِل٘بي ثب لليّي ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ(  ِمبيَٗ) رٞبثك. گوكك پوكافذ

ّٛك ِي ميٕف٤ گوٚ٘ٙبي گّوا٘ي اؽزّباًل ٚ ٚال٤ اى ثیِ آٚهي ٍٛك للهد كاكْ ْٔبْ ثب٥ش فٛك ٔٛثٗ ٖة وٗ  .  

 

٦ِٚبيت ِيايب  lifo:  

 

 پوكافذ وّزوي ثوكهآِل ِٚبٌیبد ِؾبٍجٗ وّزو ِیياْ ثٗ ٔبفبٌٔ ٍٛك ، لیّزٙب افيايِ كٚهٖ كه وٗ اٍذ ايٓ هُٚ ايٓ ٥ّلٖ ِييذ

 لیّزٙبي ثٗ ٔيكيه ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ ثب ها عبهي كهآِل ًّٕٙب ّٛك ِي ٔمل ٚعٖٛ ٚگوكُ ٔمليٕگي ٦ٙٚیذ ثٙجٛك ِٛعت وٗ گوكك ِي

 ِزٛاٌي ِبٌي كٚهٖ چٕل كه هُٚ ايٓ اگو اِب ك٘ل ِي ْٔبْ هاثٙزو رغبهي آٚهي ٍٛك ٔیي ٍٛكٔبفبٌٔ ٚكهٔزیغٗ ِٚمبثٍٗ ِمبيَٗ عبهي

 ْٔبْ(  لیّزٙب افيايِ كهِٛل٤) عبهي لیّزٙبي اى وّزو ِوارت ثٗ اهىُ ثب رواىٔبِٗ كه ٦ِٕىٌ ِٛعٛكيٙبي الالَ ّٛك ثوكٖ وبه ثٗ

 فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي ٥بكي غیو آِلْ پبئیٓ ِٛعت وٗ) اهىاْ َٚٔجزًب لليّي ّلٖ رّبَ ثٙبي الالَ ثوِجٕبي ىيوا ّٛك ِي كاكٖ

 افيايِ كهؽبي ٘ب لیّذ وٗ ٘بيي كٚهٖ كه. ّل فٛا٘ل ِٛعت ها ٦ِمٌٛي غیو ٍٛك ٚافيايِ اٍذ ّلٖ ٚاهىيبثي ِؾبٍجٗ(  اٍذ هفزٗ

هُٚ ثواي ثبّل  lifo هُٚ ثب ِمبيَٗ كه وّزو ٔبفبٌٔ ٍٛك ِؾبٍجٗ ِٛعت  fifo ِبٌیبد پوكافذ ِٛعت وّزو ٍٛك گوچٗ ّٛك ِي 

 وٗ اٍذ ٌنا ّٛك ِي ِٛعت ها رغبهي ٚاؽل يب ّووذ آٚهي ٍٛك للهد اى ٔبكهٍذ رٖٛيوي اهائٗ ٍُٙ ٘و ٍٛك اِب گوكك ِي وّزوي

اى اٍزفبكٖ كهٕٛهد ِبٌیبري ِمبٕل ربعٙذ ووكٖ ِمیل ها ّووزٙب ٦ٕٕزي وْٛه٘بي َِئٌٛیٓ  lifo ، ْثٗ ٔبفبٌٔ ٍٛك ِؾبٍجٗ كه ها آ 

ثؤل ثىبه ٔیي ِبٌي گياهّگوي ٢ِٕٛه  .  

 

ِٚزؾون ِٛىْٚ ِیبٔگیٓ ٦ِٚبيت ِيايب  :  

 

هُٚ ثٗ كهِمبيَٗ هٚك ِي وبه ثٗ ِٛعٛكيٙب ٚكائّي اكٚاهي اهىيبثي كهٍیَزّٙبي روریت ثٗ وٗ ٘ب هُٚ ايٓ  lifo  اى ثوفي كه ،

هُٚ كه ٦ٙف ٔمبٛ وٍیٗ ىيوا اٍذ ِزلاٚي وّزو ٦ٕٕزي وْٛه٘بي  fifo , lifo ٔلاهك ٔیي اي ٥ّلٖ ِييذ كهؽبٌیىٗ كاهاٍذ ها  .



ّٛك ّٔي ِؾبٍجٗ آْ ثٗ ٔيكيه لیّزٙبي يب عبهي ثبلیّزٙبي يه ٘یچ كٚهٖ آفو ِٚٛعٛكيٙبي ٍٛكٔبفبٌٔ ، هُٚ ايٓ اعواي كهٕٛهد  

.  

 

أجبه٘ب ٚايّٕي ؽفب١ذ  :  

 

 فٞو ٚثي ِٕبٍیت ِؾیٜ ايغبك كه ٚلٖٛه  ٚوٛرب٘ي آفويٕل ِي ٚعبٔي ِبٌي ٌؾبٟ اى گواْ ثٌ ٙبي٦بري ٕٕبي٤ ثواي ؽٛاكس اِوٚىٖ

 رٛأل ِي ؽٛاكس.  َ٘زٕل ِورجٜ ُ٘  ثب ؽٛاكس اى عٍٛگیوي ٚمٕ٘ي ٥ٍّي ٘بي عٕجٗ ثبّل ِي ثقِْ لبثً غیو كهي پوًٍٕ ثواي

 كهعٙذ ِٛفمیذ ثٗ ٔیً عٙذ گوكك ٚمٕ٘ي فىوي ٘بي ٔبهاؽزي ّٚ٘چٕیٓ رٌٛیلي ِٕبث٤ ، أَبٔي ٔیوٚي ثٗ ثلٔي ٕلِبد ِٛعت

 ايٓ.  كاّذ كه٢ٔو ها ىيو ٥ّلح إً ٚچٕل ّٔٛك رٛعٗ فبٓ ٔىبري ثٗ ثبيل آْ اى ٔبّي ٚفٞواد ٕٚلِبد ؽٛاكس اى عٍٛگیوي

اىايٕىٗ ٥جبهرٕل إٛي  :  

 كهٍذ  اگو اِب كاهك ِؾًَٛ عٕجٗ گوچٗ ؽٛاكس اى عٍٛگیوي هاِٛه ك ٚعٖٛ ٕٚوف ٘ب ٘ييٕٗ وٗ ثبيلپنيوفذ ها ؽمیمذ ايٓ (1

 اِو كه  ِٖوٚفٗ ٘بي ٘ييٕٗ ّٔبيل ِي ٍبىِبْ ٥بيل ِلد ثٍٕل كه ثیْزو ُ٘ آْ ِؾًَٛ گبً٘ب ٚؽزي غیوِؾًَٛ ٍٛكي ّٛٔل ٘ييٕٗ

 وبه ثواي ٚ ثٛكٖ وبه ٙوٚهيبد اى …ٍوٕٚلاگیوٚ يب وبه ٚرغٙیياد كٍزگب٘ٙب ؽفبٟ يب هّٕٚبيي ، رٙٛيٗ ِضً ؽفب١زي ٍٚبيً رٙیٗ

ثبّل ِي ٍٛكِٕل .  

ّٔبيٕل ؽّبيذ ٚال٦ي ٥اللٗ ثب وبه ٚؽفب١ذ  ايّٕي ٘بي ثؤبِٗ ثبيلاى ِليويذ ٚچٗ وبهگواْ چٗ وبهِٕلاْ چٗ ا٥ٚبء وٍیٗ (2  .  

 ثؤبِٗ َِئٛي ، أجبه ٍوپوٍذ ِضاًل كهٔزیغٗ اٍذ آْ اى ٚعيئي ٔیَذ ِغيا ٚأجبهكاهي ٚرٌٛیل وبه ثؤبِٗ اى ايّٕي ٘بي ثؤبِٗ (3

آيٕل ِي ّّبه ثٗ اٚٔیي ِْبٚهيٓ اي ؽوفٗ ٚثٙلاّذ ايّٕي اِو ِٚغوثیٓ ِٚزقٖٖیٓ ثبّل ثبيل ٔیي أجبه ايّٕي  .  

ِٛاك ٍفبهُ كهفٛاٍذ ثوگ ٚاهٍبي كهرىّیً ِؤصو ٥ٛاًِ  :  

 ِملاه رويٓ ٕوفٗ ثب ، أجبه ثٗ ٍفبهُ هٍیلْ ِلد ، هٚىأٗ ِٖوف ِبٕٔل ٥ٛاٍِي ثٗ ، ّٛك ٔگٙلاهي أجبه كه ثبيل وٗ ِٛاك ِملاهي

 ّٙٓ ِٛاك، كهفٛاٍذ ثوگ رىّیً ثبيلٕ٘گبَ أجبهكاه ، ثٕبثوايٓ.  كاّذ فٛا٘ل َِزمیُ ثَزگي ، ِٛاك ٔگٙلهاي ٘بي ٚ٘ييٕٗ ٍفبهُ

ك٘ل لواه ِل٢ٔو ها ِٛعٛكي ٚؽلاوضو ؽلالً ، ٍفبهُ رغليل ؽل ، فٛق ٥ٛاًِ ثٗ رٛعٗ .  

 

ٍفبهُ رغليل ؽل  :  

 

 رباّٝیٕبْ ّٔٛك ِجبكهد ِٛاك فويل ثبيلثٗ ، ِیياْ آْ ثٗ ِٛعٛكي رمٍیً ِؾ٘ ثٗ وٗ ِٛعٛكي ٚؽلاوضو ؽلالً ثیٓ اٍذ ر٦لاكي يب ِملاه

 ك٥ٚبًِ ثٗ ، ٍفبهُ ؽلرغليل.  هٍیل فٛا٘ل أجبه ثٗ ، ؽلالً ٍٞؼ ثٗ ِٛعٛكي هٍیلْ اى لجً ّلٖ فويلاهي ِٛاك وٗ ّٛك ؽبًٕ

كاهك َِزمیُ ثَزگي ، ّلٖ ٍفبهُ ِٛاك رؾٛيً ِٚلد ِٛاك هٚىأٗ ِٖوف ِملاه ؽلاوضو .  

ٍفبهُ ؽلرغليل=  ِٛاك ٕٚٛي ؽلاوضوِلد*  ِٛاك هٚىأٗ ِٖوف ؽلاوضو   

 رؾٛيً ِلد چٕبٔچٗ ، كاهك ٔیبى اٌف ٣ٛٔ ِٛاك ویٍٛ 2000 ثٗ ؽلاوضو هٚىأٗ ، فٛك ِؾٖٛالد ٍبفذ ثواي رٌٛیلي ّووذ يه( 1 ِضبي

ّٛك ِي ِؾبٍجٗ چٕیٓ ٍفبهُ ؽلرغليل ، ثبّل هٚى 36 ؽلاوضو ٍفبهُ  :  

ٍفبهُ رغليل ؽل=  36* 2000=  72000 ویٍٛ   



 

ِٛاك ِٛعٛكي ؽلالً :  

 آْ اى أجبه ِٛعٛكي ، اٌّملٚه ٚؽزي ثبّل ِٛعٛك أجبه كه ّ٘ٛاهٖ ثبيل وٗ اٍذ ِملاهي يب ر٦لاك اى ٥جبهد ، ِٛاك ِٛعٛكي ؽلالً

اٍذ ِزفبٚد ِقزٍف كهِٛاهك ٚيب ِقزٍف رٌٛیلي ٚاؽل٘بي كه ِٛاك ِٛعٛكي ؽلالً ِیياْ.  ْٔٛك وّزو ِملاه .  

ِٛاك ِٛعٛكي ؽلالً=   ٍفبهُ ؽلرغليل ـ(  رؾٛيً ِلد ِزٍٜٛ*  هٚىأٗ ِٖوف ِزٍٜٛ )   

 14 ٍفبهُ رؾٛيً ثواي ىِبْ ٚوّزويٓ ویٍٛ 1400 هٚىأٗ ِٖوف ؽلالً وٗ كهٕٛهري ،1 ِضبي اٝال٥بد ثٗ رٛعٗ ثب( 2 ِضبي

ِٛاك ِٛعٛكي ؽلالً:  =   ّٛك ِي ِؾبٍجٗ ىيو ٕٛهد ثٗ ِٛاك ِٛعٛكي ؽلالً ، هٚىثبّل   

 

ٍفبهُ ِملاه رويٓ ثبٕوفٗ  :  

 

 ِٛعٛكيٙب ثٗ ِوثٛٛ ٍبالٔٗ ٘بي ٘ييٕٗ هٍبٔلْ ؽلالً ثٗ ٢ِٕٛه ثٗ وٗ اٍذ ِٛاكي ِملاه اى ٥جبهد ٍفبهُ، ِملاه رويٓ ثبٕوفٗ

كاهك ثَزگي ِٛاك آْ ٍفبهُ ِملاه ثٗ ٘ب ٘ييٕٗ لجیً ايٓ اى ثَیبهي ىيوا ؛ ّٛك ِي كاكٖ ٍفبهُ ،  .  

ٍفبهُ ِملاه رويٓ ثبٕوفٗ= √ ٍبالٔٗ ِٛهكٔیبى ٚاؽل٘بي ر٦لاك* 2*  ٍفبهُ ٘وثبه ٘ييٕٗ   

ٔگٙلاهي ٘ييٕٗ كهٕل*  ٘وٚاؽل فويل ثٙبي   

ٕوفٗ ثٗ ِموْٚ ٍفبهُ كف٦بد ر٦لاك=        كٚهٖ ٝي ِٛهكٔیبى ر٦لاك       

ٍفبهُ ِملاه رويٓ ٕوفٗ ثب   

 هيبي 180 آْ ٚاؽل ٘و فويل ثٙبي وٗ كاهك ٔیبى «ة» ٣ٛٔ اٌٚیٗ ٚاؽلِبكٖ 64000 ر٦لاك ثٗ ٍبالٔٗ ، ٥وفبْ رٌٛیلي ّووذ( 3 ِضبي

  رقٍیٗ ٘ييٕٗ  ، هيبي 1600 ا٥زجبه گْبيِ ٘ييٕٗ  ، هيبي 500  ٍفبهُ صجذ ٘ييٕٗ) ٍفبهُ ٘وثبه ٘ييٕٗ چٕبٔچٗ.  ثبّل ِي

 ٍفبهُ كف٦بد ٚر٦لاك ٍفبهُ ِملاه رويٓ ثبٕوفٗ ، ثبّل% 5 ٔگٙلاهي ٚ٘ييٕٗ(  هيبي 1900 ٍفبهُ ٘بي ٘ييٕٗ ٍبيو ، هيبي500

ّٛك ِي ِؾبٍجٗ چٕیٓ ٕوفٗ ثٗ ِموْٚ  :  

 

ٍفبهُ ِملاه رويٓ ٕوفٗ ثب     

ٕوفٗ ثٗ ِموْٚ ٍفبهُ كف٦بد ر٦لاك      

 

 

ِٛاك ِٛعٛكي گوكُ كف٦بد  :  

 

 گوكُ كف٦بد. گوكك ِي عبيگييٓ ثبه چٕل كٚهٖ يه كهٝٛي ، اٌٚیٗ ٘وِبكٖ وٗ اٍذ ٍِٞت ايٓ گٛيبي ، ِٛاك ِٛعٛكي گوكُ كف٦بد

 اى اٍزفبكٖ ثب ِٛاكِٖوف ؽغُ. آيل ِي ثلٍذ ِٛاك ِٛعٛكي ِزٍٜٛ ثو كٚهٖ ٝي ّلٖ ِٖوف ِٛاك ع٤ّ رمَیُ اى ، ِٛاك ِٛعٛكي



 ِٛاك ِٛعٛكي ِٚزٍٜٛ ايل ِي ثلٍذ ّلٖ رٙیٗ ، ِٛاك ؽَبثلاهي كايوح كه وٗ  ِٛاك ِٖوف ِملاه گياهُ يب أجبه ٘بي ؽٛاٌٗ

اٍذ كٚهٖ ٚپبيبْ اٌٚیٗ ِٛاك ِٛعٛكي ؽبٍٕغ٤ّ ٖٔف اى ٥جبهد ،  .  

( ِٛاك ِٛعٛكي ِزٍٜٛ=  2( /كٚهٖ ِٛاكپبيبْ ِٛعٛكي+  كٚهٖ اٚي ِٛاك ِٛعٛكي   

ِٛاك ِٛعٛكي گوكُ كف٦بد( =  ِٛاك ِٛعٛكي ِزٍٜٛ( / )  كٚهٖ ٝي ّلٖ ِٖوف ِٛاك ِملاه )   

 

ِٛاك ِٛعٛكي گوكُ كٚهٖ  :  

 

 رب ٚهٚك اىربهيـ  أجبه، هاكه ِٛاك رٛلف ِلد ، كيگو ٥جبهد ثٗ.  ِبٔل ِي ثبلي كهأجبه ِٛاك وٗ اٍذ ىِبٔي اىِلد ٥جبهد كٚهٖ ايٓ

 گوكُ ثوكف٦بد ٍبي هٚى٘بي اىرمَیُ ، ِٛاك ِٛعٛكي گوكُ كٚهٖ.  گٛيٕل ِٛاك ِٛعٛكي گوكُ كٚهٖ ، رٌٛیل ثٗ آْ ٕلٚه ربهيـ

ّٛك ِي ِؾبٍجٗ هٚى ثوؽَت ِٛعٛكي گوكُ كٚهٖ ، كهٔزیغٗ.  ايل ِي ثلٍذ ِٛعٛكي  :  

ِٛعٛكي گوكُ كٚهٖ( =  ِٛعٛكي گوكُ كف٦بد ) / (360)   

 ثبه پٕظ ِبٌي كٚهٖ كهٝٛي ، ّٔبيل ِي اٍزفبكٖ آٌفب ٔبَ ثٗ اٌٚیٗ ِبكٖ ٣ٛٔ يه اى ، ِؾٖٛي ٍبفذ ثواي وٗ آهُ رٌٛیلي ّووذ( 4 ِضبي

اٍذ چٕیٓ كٚهٖ ٚپبيبْ اٚي ِٚٛعٛكي فويل ثٗ ِوثٛٛ ِملاهي اٝال٥بد.  اٍذ ّٔٛكٖ اٌٚیٗ ِٛاك ايٓ فويل ثٗ اللاَ  :  

ِٛاك وی1850ٍٛ          فويل          12/3      كهربهيـ         

ویٍِٛٛاك2690          فويل          5/5      كهربهيـ         

ویٍِٛٛاك2480          فويل          8/7      كهربهيـ   

ِٛاك وی3460ٍٛ           فويل          10/9      كهربهيـ   

ویٍِٛٛاك2900           فويل          12/11      كهربهيـ   

ثبّل ِي ویٍٛ 1350 كٚهٖ پبيبْ ِٛاك ِٚٛعٛكي ویٍٛ 1650 كٚهٖ اٚي  ِٛعٛكي  .  

 ِٖوفي ِٛاك ِملاه ِؾبٍجٗ ، اٍذ ّلٖ كاكٖ ثوگْذ فوّٕٚلگبْ ثٗ ّلٖ فويلاهي ِٛاك اى ویٍٛ 180 ع٦ًّب ، ِبٌي كٚهٖ ٝي ًّٕٙب

ثبّل ِي چٕیٓ ِٛعٛكي گوكُ ٚكٚهٖ گوكُ كف٦بد ، :  

ِیگوكك ِؾبٍجٗ كٚهٖ ٝي ّلٖ ِٖوف ِٛاك ِملاه اثزلا ، فٛق اٝال٥بد ثب رٛعٗ ثب( 4 ِضبي ؽً :  

ویٍٛگوَ)           ِٛاك ِٖوف ِملاه گياهُ  )  

1650                كٚهٖ اٚي ِٛاك ِٛعٛكي   

اٌٚیٗ ِٛاك فويل :  

  وی1850ٍٛ               12/3

  وی2690ٍٛ               5/5

  وی2480ٍٛ               8/7



  وی3460ٍٛ               10/9

  وی2900ٍٛ               12/11

  ـــــــــــ                         

13380              ّلٖ فويلاهي ِٛاك ع٤ّ        

180)          ِٛاك ثوگْذ : ّٛك وَوِي )  

13200                                    ِٛاك فبٌٔ فويل   

  ــــــــ                                             

14850                          ِٖوف ثٗ ؽبٙو  ِٛاك ِملاه   

1350)                 كٚهٖ ِٛاكپبيبْ ِٛعٛكي:  ّٛك وَوِي )  

       ـــــــــ                                        

13500                          ّلٖ ِٖوف ِٛاك ِملاه   

       ــــــــــ                                        

ّٛك ِي ِؾبٍجٗ ِٛاك ِٛعٛكي گوكُ كٚهٖ ٍپٌ ، گوكُ كف٦بد اثزلا ، ِٖوفي ِٛاك ِملاه ِؾبٍجٗ اى پٌ  :  

ِٛعٛكي گوكُ كٚهٖ    هٚى   

ِٛعٛكي گوكُ كف٦بد               

 

 

ِٛاك ِٛعٛكي ؽلاوضو :  

 

 ِٛاك ّلْ ٔبثبة  ، ٍوِبيٗ هاولِبٔلْ ثبثذ اى فَبهاري ، ثبّل ٚعٛككاّزٗ أجبه كه آْ اى  ثیِ اگو وٗ ّٛك ِي اٝالق ِٛاكي ِملاه ثٗ

گوكك ِي ِؤٍَٗ ِزٛعٗ ، ِٛاك فٕي ِْقٖبد رغییو فٞو ، .  

( ِٛاك ِٛعٛكي ؽلاوضو=  ٍفبهُ ؽلرغليل+  ٍفبهُ ِملاه رويٓ ثبٕوفٗ(- ِٛاك ٕٚٛي ِلد ؽلالً* ِٛاك ِٖوف وً ؽلالً                        

اى ٥جبهرٕل اِیو رٌٛیلي اى«  اٌف» اٌٚیٗ ِبكٖ كهِٛهك آِلٖ ثلٍذ اٝال٥بد(  5 ِضبي  :  

هٚى( 13ـ30) ثیٓ ٕٚٛي ِلد   

ٚاؽل( 200 ـ280)  ثیٓ هٚىأٗ ِٖوف   

ٚاؽل 5000 ٍفبهُ ِملاه رويٓ ٕوفٗ ثب   



ٚاؽل 6000 ٍفبهُ ؽلرغليل   

   ؟ اٌف ِبكٖ ِٛعٛكي ؽلاوضو ِؾبٍجٗ:  ٍِٞٛثَذ

اٌف ِبكٖ ِٛعٛكي ؽلاوضو= 6000+5000( –13*200= ) 11000 -2600= 8400 ٚاؽل   

 

أجبه ٚاٙبفبد وَوي  :  

 

٦ِیٓ ربهيقي كه ِٛاك ؽَبة ٚوبهد أجبه وبهد ، ِٚلاهن إٍبك ثب أجبه ٚال٦ي ِٛعٛكي افزالف اى ٥جبهرَذ  .  

 ثیْزو ِٛاك ٚال٦ي  ِٛعٛكي وٗ  ىِبٔي ٚ أجبه وَوي ، ثبّل ِٛاك وبهرٙبي ِبٔلٖ اى وّزو ِٛاك ٚال٦ي ِٛعٛكي كيگو٘وگبٖ ٥جبهد ثٗ

 ٘وِبكٖ ِٛعٛكي ٚال٦ي ِملاه ٦ِوف ، أجبه وبهد وٗ آٔغب اى اى.   كاّذ فٛا٘ل ٚعٛك أجبه اٙبفبد ، ثبّل ِٛاك وبهرٙبي ِبٔلٖ اى

 أجبه ِٛعٛكي اٙبفٗ يب وَوي كٕ٘لٖ ْٔبْ أجبه وبهد ِبٔلٖ ثب ِٛاك ٦ِیٓ كفزو ِٛاكيب ؽَبة وبهد ِبٔلٖ ِغبيود ، اٍذ أجبه كه اٌٚیٗ

ّٛك ِي اّبهٖ آْ ٥ًٍ اى ث٦ٚي ثٗ وٗ كاهك گٛٔبگٛٔي كاليً ، أجبه اٙبفبد يب وَوي ، ثبّل ِي اٌٚیٗ ِٛاك الالَ اى ٘ويه ثٗ ِوثٛٛ ،  

:  

أجبه وبهد كه ٕبكهٖ يب ٚاهكٖ ِٛاك ِملاه صجذ كه اّبهٖ (1   

ؽَبثلاهي كايوٖ ٍٚیٍٗ ثٗ ِٛاك ؽَبة كهوبهد  أجبه ٘بي ٚؽٛاٌٗ لجٚٙب صجذ كه اّزجبٖ (2   

ِنوٛه كايوح ثٗ آٔٙب ٔوٍیلْ ٥ٍذ ثٗ ؽَبثلاهي كايوٖ رٍٜٛ أجبه ٘بي ؽٛاٌٗ اى ث٦ٚي صجذ ٥لَ (3  .  

گوكك ِي أجبه كه ِٛعٛك ِٛاك اى ثوفي ٚىْ افيايِ ِٛعت وٗ هٝٛثذ عنة (4 .  

ّٛك ِي أجبه وَوي ٍجت وٗ ّٚىَزگي رجقیو (5  .  

وٛچه ل٦ٞبد ثٗ ثيهگ ل٦ٞٗ رمَیُ (6 .  

 اٙبفٗ يب وَوي چٕبٔچٗ  ِٛاك، ثبوبهرٙبي أجبه ٚال٦ي ِٛعٛكي ٚرٞجیك أجبهگوكأي فبرّٗ اى پٌ ، ِبٌي كٚهٖ كهپبيبْ ٦ِّٛاًل

ِیْٛك إالػ وبهرٙب ِبٔلٖ ، ٔجبّل ِالؽ٢ٗ لبثً أجبه ِٛعٛكي  .  

 إالػ ثب ٍپٌ ، آيل ث٦ًّ آْ ٥ًٍ ثٗ َٔجذ الىَ ٘بي ثوهٍي ثبيل اثزلا ، ثبّل رٛعٗ لبثً أجبه ِٛعٛكي اٙبفي يب وَوي  اگو ٌٚي

 ِي أغبَ ٢ِٕٛه ايٓ ثٗ وبهرٙب ِبٔلح إالػ. گوكك صجذ كفبرو كه إالؽي آهریىٍٙبي ، أجبه ٚال٦ي ِٛعٛكي ثب آٔٙب ِبٔلٖ ٚرٞجیك وبهرٙب

گوكك ثواثو ِٛاك ٚال٦ي ِٛعٛكي ثب وبهرٙب ِبٔلح وٗ ّٛك .  

 

گوكك ِي ،ثَزبٔىبه ِٛاك وٕزوي ؽَبة ٚ ثل٘ىبه ، أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة ، وَوي ِجٍغ ٦ِبكي ، أجبه وَوي ٚعٛك كهٕٛهد .  

أجبه اٙبفبد يب وَوي ؽَبة  ***  

ِٛاك وٕزوي ؽَبة                     ***  

 

گوكك ِي ثَزبٔىبه أجبه  ٚاٙبفبد وَوي ٚؽَبة ٚثل٘ىبه ِٛاك وٕزوي ؽَبة ، اٙبفبد ِجٍغ ٦ِبكي أجبه اٙبفي ٚعٛك كهٕٛهد .  



ِٛاك وٕزوي ؽَبة  ***  

أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة            ***  

 

 ؽَبة فالٕٗ ثٗ اٌنوو فٛق ؽَبة ثَزٓ هّٚٙب ايٓ اى يىي.  كاهك ٚعٛك ِز٦لكي هّٚٙبي أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة ثَزٓ ثواي

ّلثب ِي ٚىيبْ ٍٛك  .  

 

 وَوي ٚؽَبة ثل٘ىبه  ، ٍٛكٚىيبْ فالٕٗ ؽَبة ،  آْ ثَزٓ ثواي ثبّل، ثل٘ىبه ِبٔلٖ  كاهاي أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة اصو

گوكك ِي ثَزبٔىبه ، أجبه ٚاٙبفبد .  

ٚىيبْ ٍٛك فالٕٗ ؽَبة  ***  

أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة      ***  

 

 فالٕٗ ٚؽَبة ثل٘ىبه أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة ، آْ ثَزٓ ثواي ثبّل، ثَزبٔىبه ِبٔلٖ كاهاي أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة اگو

گوكك ِي ثَزبٔىبه ٍٛكٚىيبْ .  

أجبه ٚاٙبفبد وَوي ؽَبة  ***  

ٍٛكٚىيبْ فالٕٗ ؽَبة             ***  

 

ّلٖ  ِٛاكفويلاهي صجذ ٔؾٖٛ  :  

 

ّٛك ِي أغبَ ىيو كٕٚٛهد اى يىي ثٗ ، ّلٖ ِٛاكفويلاهي صجذ  :  

 

1)  ٘ييٕٗ اثزلا ، ٕٛهد كهايٓ ، ثبّل ِْقٔ ّلٖ فويلاهي ِٛاك ٚرؾٖیً رٙیٗ ثٗ ِوثٛٛ ٘بي ٘ييٕٗ ٚال٦ي ِجٍغ ، صجذ ىِبٔي اگو

 ِٛاك فويل ثٗ ِوثٛٛ آهریىً ٍپٌ.  آيل ثلٍذ ّلٖ فويلاهي ِٛاك ّلٖ رّبَ ثٙبي رب ّٔبيٕل ِي اٙبفٗ ِٛاك فويل ثٗ ها ّلٖ أغبَ ٘بي

ّٛك ِي صجذ چٕیٓ هٚىٔبِٗ كفزو كه  :  

ِٛاك وٕزوي ؽَبة  ***  

پوكافزٕي إٍبك ، ثَزبٔىبهاْ  ، ثبٔه)ٕٕلٚق            ) ***  

 

2) ّٛك ّٔي ِْقٔ أجبه ثٗ آْ رؾٛيً ىِبْ رب ، ِٛاك فويل ثٗ ِوثٛٛ ٚال٦ي ٘بي ٘ييٕٗ اى ثَیبهي ٦ِّٛاًل  .  



 ٥ٛاًِ كهٔوفٙبي اؽزّبٌي رغییواد گوفزٓ كه٢ٔو ٚثب گنّزٗ ٍبٌٙبي رغوثیبد ثٗ رٛعٗ ثب ِبٌي كٚهٖ ٘و كهاثزلاي ، كٌیً ّ٘یٓ ثٗ

 ثیٕي پیِ ٔوؿ ثٗ إٞالؽًب وٗ ّٛك ِي آٚهكٖ ثو ِٛاك  ٚرؾٖیً رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ رّبَ ثواي ٔوؿ يه ، ِٛاك رٙیٗ ثٗ ِوثٛٛ ٘ييٕٗ

 ٘بي ٘ييٕٗ ِؾبٍجٗ ِالن ٔوؿ ايٓ.  كاهك ثَزگي ِز٦لكي ٥ٛاًِ ثٗ َ ٔوؿ ايٓ ِؾبٍجخ.  اٍذ ٍَِٛٛ ِٛاك       رؾٖیً ٘بي ٘ييٕٗ

 آْ ٚرؾٖیً رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ ، ّٛك ِي ِٛاكفويلاهي وٗ ه ٘وثب ِبٌي كٚهٖ كهٝٛي ، ثٕبثوايٓ.  گیوك ِي لواه ِٛاك فويل ثٗ ِوثٛٛ

 ِي ٚاهك أجبه ثٗ وٗ ِٛاكي ، ّلٖ رّبَ  ثٙبي إً اى اٍزفبكٖ ثب ، ٔیزغزًب. گوكك ِي اٙبفٗ فويل ثٙبي فويلثٗ رقفیفبد وَو اى پٌ

ثٛك فٛا٘ل رؾٛيً ربىِبْ ٘ب ٘ييٕٗ وٍیٗ ّبًِ ّٛك  .  

 

 ّٛك ِي گوفزٗ كه٢ٔو وً كفزو كه ، ِٛاك ٚرؾٖیً رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ ثیٕي پیِ ؽَبة ٥ٕٛاْ رؾذ ؽَبثي ، فٛق ِٞبٌت ثٗ رٛعٗ ثب

  آهریىً.  گوكك ٢ِٕٛه ؽَبة ايٓ ثَزبٔىبه ثٗ ، ّلٖ ر٦ییٓ پیِ اى ٔوؿ ثب ِٛاك ٚرؾٖیً رٙیٗ ثواي ّلٖ ثوآٚهك ٘بي ٘ييٕٗ  ربوٍیٗ

اٍذ ىيو ٕٛهد ثٗ ّلٖ ثوآٚهك ٘بي ٘ييٕٗ ثٗ رٛعٗ ثب ِٛاك فويل ثٗ ِوثٛٛ  :  

ِٛاك وٕزوي ؽَبة        ***  

پوكافزٕي إٍبك ، ثَزبٔىبهاْ ، ثبٔه) ٕٕلٚق                 )    ***  

ِٛاك ٚرؾٖیً رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ ثیٕي پیِ ؽَبة               ***  

 

 ٘ويه ٚؽَبة وً كهكفزو ِٛاك رٙیٗ  ٘ييٕٗ وٕزوي ؽَبة ، ِٛاكاٌٚیٗ رٙیٗ ثٗ ِوثٛٛ ّلٖ أغبَ ٚال٦ي ٘بي ٘ييٕٗ إٍبك كهيبفذ اى پٌ

 ثَزبٔىبه ، پوكافزٕي إٍبك ٚيب ثبٔه ، ٕٕلٚق ، ثَزبٔىبهاْ ٢ٔیو ؽَبثٙبيي ٚ ثل٘ىبه ، ٘ييٕٗ ٦ِیٓ كفزو كه علاگبٔٗ ٝٛه ثٗ ٘ب ٘ييٕٗ اى

گوكك ِي .  

                                                   

ثٌ                             ثل                                                                 

ِٛاك رٙیٗ ٘ييٕٗ وٕزوي ؽَبة                      ***                 

ِٛاك ؽًّ ٘ييٕٗ                                         **  

ِٛاك ثیّٗ ٘ييٕٗ                                         **       

گّووي ٥ٚٛاهٗ ؽمٛق ٘ييٕٗ                       **  

پوكافزٕي إٍبك ، ثَزبٔىبهاْ ، ٕٕلٚق) ثبٔه ؽَبة  )                     ***  

 

 ِٛاك، رٙیٗ ٘ييٕٗ ثیٕي پیِ ؽَبة ، ِٛاك رٙیٗ ثٗ ِوثٛٛ ٘بي ٘ييٕٗ ثیٕیٓ ٚپیِ وٕزوي ؽَبثٙبي  ثَزٓ ثواي ، ِبٌي كٚهٖ كهپبيبْ

 ثٗ افزالف ، ثبّل كاّزٗ ٚعٛك كٚؽَبة ايٓ ِبٔلٖ ثیٓ افزالفي چٕبٔچٗ. گوكك ِي ثَزبٔىبه ، ِٛاك رٙیٗ ٘ييٕٗ وٕزوي ؽَبة ٚ ثل٘ىبه

گوكك ِي ثَزبٔىبه يب ثل٘ىبه ِٛاك رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ ر٦ليً ؽَبة .  

ِٛاك رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ ثیٕي پیِ ؽَبة  ***  

ِٛاك رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ ر٦ليً ؽَبة      ***                      



ِٛاك رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ وٕزوي ؽَبة                ***  

 

 ِٛاك ٚرؾٖیً رٙیٗ ٚال٦ي ٘بي ٘ييٕٗ ثب ّلٖ ثیٕي پیِ ٘بي ٘ييٕٗ وَو يب اٙبفٗ كٕ٘لٖ ْٔبْ ِٛاك، رٙیٗ ٘بي ٘ييٕٗ ر٦ليً ؽَبة ِبٔلٖ

گوكك ِي رَٙیُ كٚهٖ پبيبْ ِٚٛعٛكيٙبي هفزٗ فوُٚ وبالي ّلٖ رّبَ ثٙبي ثیٓ ٔٙبيزًب وٗ ثٛك فٛا٘ل .  

 

أجبه اى ٕبكهٖ ِٛاك صجذ ٔؾٖٛ :  

 

 ِوثٛٛ رْويفبد ٍٚبيو ِٛاك كهفٛاٍذ فوَ رىیًّ ثب ثبّٕل كاّزٗ ِٛاك ثٗ ٔیبى ِؾٖٛي ٍبفذ ثواي ، رٌٛیل ِقزٍف لَّزٙبي وٗ ىِبٔي

 ٚثٗ وٕل ِي ِؾبٍجٗ اهىيبثي هّٚٙبي اى يىي ثٗ رٛعٗ ثب ها ِٛاكٕبكهٖ ثٙبي ِٛاك، ؽَبثلاهي ، كاهٔل ِي كهيبفذ أجبه اى ها آْ ،

ّٔبيل ِي صجذ ىيو ٕٛهد :  

ٍبفذ كهعويبْ وبالي وٕزوي ؽَبة   ***  

ِٛاك وٕزوي ؽَبة                                            ***  

 

أجبه ثٗ ثوگْزي ِٛاك صجذ ٔؾٖٛ  :  

 

 چْٛ ٌٚي.  ثٛك فٛا٘ل ٚاهكٖ يه ِٕيٌٗ ٚثٗ ّٛك ِي ثوگْذ أجبه ثٗ ثٛك ّلٖ رٌٛیلٕبكه ثٗ وٗ ٔوفي ّ٘بْ ثب ، أجبه ثٗ ثوگْزي ِٛاك

 هٔگ ثب ِٛاك ؽَبة وبهد ، ٕبكهٖ ٍزْٛ كه ها أجبه ثٗ ثوگْزي ِٛاك ، ؽَبثلاهاْ اوضو ك، ّٛ اّزجبٖ ّلٖ ِٛاكفويلاهي ثب اٍذ ِّىٓ

ّٔبيٕل ِي اٙبفٗ ، ِٛاك ِٛعٛكي ِجٍغ ثٗ ها آْ ِٚجٍغ ِٛعٛكي ر٦لاك ثٗ ها آْ ر٦لاك ٍپٌ.  وٕٕل ِي صجذ ِْقٔ ثب٥الِزي يب ي لوِي  

.  

ِٛاك وٕزوي ؽَبة  ***  

     

                          ٍبفذ كهعويبْ وبالي وٕزوي ؽَبة

 

 

  از فرم انتقال كاال از يك انبار به انبار ديگر نحوه وموارد استفاده
فشٍٖبي ٍزم٘س قجال . اّحقبه مبال اص اّجبسي ثٔ اّجبس ديگش ٍْ٘ه ثٔ اعحفبدٓ ٗ جنَيو فشً خبفي ثٔ َٕيِ ٍْظ٘س ٍي ثبؽذ

ؽَبسٓ گزاسي ؽذٓ اّذ ٗ ٍؾخقبت مبال، مذ خْظ ٗ ٍقذاس ٍ٘سد دسخ٘اعث ج٘عو اّجبسداس ٍحقبمي دس آُ ثجث ٍي 

ٍؼَ٘ال فشٍٖبي اّحقبه مبال دس چٖبس ٗ دسثؼني اص ٍ٘عغبت دس پْح ّغخٔ جٖئ ٍي ؽ٘د.ددگش عٔ ّغخٔ ي اٗه ثٔ اّجبس  .

اّجبس جس٘يو دْٕذٓ ي . ٗ ّغخٔ چٖبسً خٖث پيگيشي دس اّجبس ٍحقبمي ثبيگبّي ٍي ؽ٘د. جس٘يو دْٕذٓ ي مبال اسعبه ٍي گشدد

ث٘ه ثٔ ٍقذاس يب جؼذاد جس٘ييي ثٔ اّجبس ٍحقبمي سا جنَيو ٗعبيش ّغخ سا ثٔ مبال پظ اص دسيبفث فشً جقبمبي مبال، عحُ٘ ٍش

 :جشجيت صيش ج٘صيغ ٍي مْذ



اّجبس ٍحقبمي پظ اص دسيبفث خْظ ّغخٔ اٗه جقبمب سا . ّغخٔ ي اٗه ٗ دًٗ َٕشآ خْظ ثٔ اّجبس ٍحقبمي اسعبه ٍي گشدد

ٗسد ّظش خٖث اّدبً دادُ ػَييبت ٍبىي ثٔ زغبثذاسي ّغخٔ دًٗ پظ اص اٍنب ٗ جبييذ ٗف٘ه خْظ ً. ثبيگبّي ٍي َّبيذ

 .اسعبه ٍي گشدد

 .ّغخٔ ي عً٘ دس اّجبس فبدسمْْذٓ ي مبال ٗ دس پشّٗذٓ ٕبي مبالٕبي فبدس ؽذٓ ثبيگبّي ٍي ؽ٘د

ىضٍٗي ( پي گيشي)الصً ثٔ ج٘مير اعث مٔ پظ اص ٗف٘ه ّغخٔ ي اٗه ثٔ اّجبس جقبمب مْْذٓ، ّگبٕذاسي ّغخٔ ي چٖبسً

 .ّذاسد

ّؾبُ دادٓ ؽذٓ اعث 1َّّ٘ٔ فشً اّحقبه مبال اص اّجبسي ثٔ اّجبس ديگش دس جق٘يش ؽَبسٓ  . 

 ّس٘ٓ ٗ ٍ٘اد اعحفبدٓ اص فشً ثشگؾث مبال

ايِ فشً ؽبٍو ٍؾخقبت ٗؽَبسٓ . ٗازذ ثشگؾث دْٕذٓ ي مبال ثبيذ فشٍي خٖث ثجث مبالي ثشگؾث ؽذٓ ثٔ اّجبس جْظيٌ َّبيذ

َٕچْيِ ؽَبسٓ زغبة ٕضئْ ي ػَييبجي يب دعح٘س مبس عبخحَبّي مٔ . ثٔ اّجبس خ٘إذ ث٘دٗمذخْظ ٗ ٍقذاس ثشگؾث ؽذٓ مبال

فشً مبالي ثشگؾحي ثٔ اّجبس ثبيذ قجال ؽَبسٓ گزاسي ؽذٓ ٗدس پْح . ثبيذ ثغحبّنبس ؽ٘د ّيض دس ثؼني اص فشً ٕب قيذ ٍي گشدد

خٔ پْدٌ ج٘عو ٗازذ ثشگؾث دْٕذٓ ثبيگبّي ٍي اٗه مَِ ثشگؾث خْظ ثٔ اّجبس اسعبه ّٗظ چٖبس ّغخٔ . ّغخٔ فبدس گشدد

اّجبس داس دسيبفث مْْذٓ ي خْظ ثبيذ سٗي ٕش چٖبسّغخٔ سعيذ مبال سا اػالً ّٗغخ اٗه ٗ دًٗ سا ثٔ دايشٓ ي . گشدد

ّغخٔ ي عً٘ ثٔ ٗازذ ثشگؾث دْٕذٓ ي مبال فشعحبدٓ . زغبثذاسي مبال خٖث ثجث قيَث مبالٕب دس مبسجٖبي ٍشث٘ه اسعبه داسد

ؽ٘د ٗ ّغخٔ ي چٖبسً ج٘عو اّجبسداس خٖث ثجث دس مبسجٖبي اّجبس ثبيگبّي ٍي گشددٍي . 

ّؾبُ دادٓ ؽذٓ اعث 2َّّ٘ٔ ي فشً ثشگؾث مبال ثٔ اّجبس دس فشً ؽَبسٓ  . 

 مبالٕب ٗ ى٘اصٍي مٔ دس مبسگبٓ ٕبي يل ٍ٘عغٔ عبخحٔ ٍي ؽ٘د-6

ٗاد اٗىئ اي مٔ اص اّجبس دسيبفث ٗ يب خشيذاسي ٍي گشدد ايِ اخْبط ٍؼَ٘ال دس ٗازذٕبي ج٘ىيذي ٗ ْٕشعحبّٖبي فْؼحي اص ً

 .عبخحٔ ؽذٓ ٗعپظ ثٔ ف٘ست يل مبالي خذيذ ثٔ اّجبس ػ٘دت دادٓ ٍيؾ٘د

 

 ٗسٗد ٗ جس٘يو مبالٕبي خشيذاسي ؽذٓ ثٔ اّجبس-7

سخ٘اعث مبال، اخْبط ٍزم٘س َٕشآ يل ّغخٔ اص فشً د. مبالٕبي خشيذاسي ؽذٓ ثشاي جْظيٌ ّٗگبٕذاسي جس٘يو اّجبس ٍي ؽ٘د

پظ اص مْحشه دقيق اخْبط ٗجيجيق آّٖب ثب . ثٔ اّجبس فشعحبدٓ ٍي ؽ٘د( ٍؼَ٘ال ثذُٗ رمش قيَث) جقبمبي خشيذ، فشً عفبسػ

. فٖشعث ٗاٍنبي ٍشث٘ه ٗ ثبالخشٓ جؼييِ ٍقذاس آّٖب ج٘عو اّجبسداس ّغجث ثٔ جس٘يو مبال ٗفذٗس سعيذ اّجبس اقذاً ٍي گشدد

ٓ اّجبس يني اص ٍَٖحشيِ فشٍٖب ٗاعْبد اّجبس ٗزغبثذاسي ثٔ ؽَبس ٍي سٗدقجل اّجبس يب سعيذ خْظ ة . 

ثٔ ٍدَ٘ػٔ ي فشٍٖبي دس خ٘اعث مبال ،جقبمبي خشيذ، فشً عفبسػ، فبمح٘س فشٗؽْذٓ ٗ سعيذ اّجبس ٍذاسك خشيذگفحٔ ٍي 

ثشاعبط ايِ ٍذاسك، ٍجيغ مبال قبثو پشداخث ثٔ فشٗؽْذٓ خ٘إذ ث٘د. ؽ٘د . 

8- ّجبسجس٘يو مبال ثٔ ا  

ٗظبيف ٗازذ جس٘يو دس عبصٍبّٖبي ثضسگ ٗج٘ىيذي . جس٘يو فؼبىيحي اعث مٔ دس اسججبه ثب ٗسٗد مبال ثٔ اّجبس اّدبً ٍي گشدد

 :ػجبست اعث اص

 جخيئ ي ٍ٘اد ٗمبال اص ٗعبيو ّقيئ؛-

 ؽْبعبيي ٗمْحشه مبال؛-

 يبدداؽث مبالٕبيي مٔ ٍؼي٘ة ٗيب غيشقبثو اعحفبدٓ ٍيجبؽذ؛ -

ٓ اّجبس ثٔ دٗ ىشيق ثٔ ؽشذ صيشاّدبً ٍي گشددجس٘يو مبال ة : 

ٍ٘ظف ثٔ دسيبفث  Receiving الصً ثٔ يبدآٗسي اعث مٔ دس ثؼني اصٍ٘عغبت ج٘ىيذي ٗازذي جسث ػْ٘اُ ٗازذ دسيبفث يب

 .مْحشه َٕٗچْيِ فذٗس فشً سعيذ اّجبس ٍي ثبؽذ ٗ اّجبس دس ايِ صٍئْ فؼبىيث اّدبً َّي دٕذ

 جس٘يو دائٌ-8

اخْبط خشيذاسي ؽذٓ ٗ جيجيق آّٖب ثب اعْبد ٍشث٘ه ٗ جبييذات ٍقبٍبت ٍغئو جس٘يو دائٌ ف٘ست ٍيگيشد پظ اص مْحشه . 

دس خ٘اعث ٍي ؽ٘د ّظشات ( دس ف٘ست ٗخ٘د) ثشاي زق٘ه اىَيْبُ اص ميفيث مبالي خشيذاسي ؽذٓ اص ٗازذمْحشه ميفيث

اػالً داسد( 3جق٘يش ؽَبسٓ )مبسؽْبعي خ٘د سا ثب اعحفبدٓ اص فشً مْحشه ميفيث  . 



 جس٘يو ٍ٘قث 2/8

دس ف٘سجي مٔ اخْبط خشيذاسي ؽذٓ اص ىسبً فْي ٍغحيضً مْحشه دقيق جش ثبؽذ،اثحذا اقذاً ثٔ جس٘يو ٍ٘قث ٍي ؽ٘د ٗ آُ گبٓ 

 .پظ اص مْحشه فْي ٗ جبييذ ٍقبٍبت ٗمبسؽْبعبُ ٍغئ٘ه، جس٘يو ّٖبيي اّدبً ٍي گيشد

ثبيذ ج٘خٔ . ج٘عو ٗػَذٓ پظ اص جْظيٌ ف٘ست خيغٔ اي اّدبً ٍيؾ٘دٍؼَ٘ال جس٘يو مبالي خشيذاسي ؽذٓ دس ٍؼبٍالت ً

 .داؽث مٔ فشً عفبسػ مبال،فبمح٘س فشٗؽْذٓ ٗگضاسػ جس٘يو مبال ٗقجل اّجبس ثبيذ ثب ينذيگش ٍيبثقث داؽحٔ ثبؽذ

4فشً ؽَبسٓ )ّس٘ٓ ٍٗ٘اسد اعحفبدٓ اصفشً سعيذ اّجبس ) 

ايِ ٕشً عْذ دسيبفث خْظ ٗ جس٘يو آُ ثٔ اّجبس . ٌٍٖ اّجبس ٍسغ٘ة َّ٘د سعيذ اّجبس يب قجل اّجبس سا ٍيح٘اُ يني اص اعْبد

 .اعث ٗثشاعبط فشً ٍزم٘س، ٍجيغ مبالي خشيذاسي ؽذٓ قبثو پشداخث ثٔ فشٗؽْذٓ مبال ٍي ثبؽذ

 :فشً قجل اّجبس يب سعيذ خْظ ثٔ اّجبس ٍؼَ٘ال دس پْح ّغخٔ ٗ ثٔ ؽشذ صيش فبدس ٗ ج٘صيغ ٍي گشدد

دس ٗازذ ٍضث٘س پظ اصمْحشه آُ ثب فبمح٘س فشٗؽْذٓ ٗعبيش اعْبد . عً٘ ثٔ ٗازذ جذاسمبت اسعبه ٍي ؽ٘دّغخٔ ي اٗه ،دًٗ ٗ 

 .دّٗغخٔ ي اٗه سا ثٔ زغبثذاسي اسعبه ٗ ّغخٔ عً٘ سا دس ثبيگبّي خ٘د ّگبٕذاسي ٍي َّبيذ

ي ٍي گشددّغخٔ ي چٖبسً ايِ فشً پظ اص ثجث اىالػبت ٍْذسج آُ دس مبسدمظ يب دفبجش دس اّجبس ثبيگبُ . 

 .ّغخٔ ي پْدٌ ثٔ جس٘يو دْٕذٓ مبال اسائٔ ٍي گشدد

 دسخ٘اعث مبال ٗ ٍ٘اد اص اّجبس-9

اص ىشف ٍحقبمي ٍٗقشف مْْذٓ ي خْظ ٗ اسعبه آُ ( 5فشً ؽَبسٓ )دسيبفث مبال ٗ ٍ٘اد، ىي جنَيو فشً دسخ٘اعث مبال

 .ثٔ اّجبس اّدبً ٍي گشدد

اي ٍدبص ثٔ اّجبس اسعبه ٍي گشددايِ فشً پظ اصجبييذ ٍغئ٘ه ٗازذ ريش ثو ٗاٍل . 

اّجبسداس پظ اصٗف٘ه دسخ٘اعث مبال ٗ اىَيْبُ اص ٍ٘خ٘د ث٘دُ مبال دس اّجبس اص ىشيق ٍشاخؼٔ ثٔ مبست يب دفبجش ٍ٘خ٘دي 

 .مبال ّغجث ثٔ اسائٔ ي آُ اقذاً ٍي َّبيذ

اّجبس اسعبه ٍي گشدد ٗ ّغخٔ ي ايِ فشً خٖث دسيبفث خْظ ثٔ  1ٗ2ّغخ . فشً دسخ٘اعث مبال دس عٔ ّغخٔ جٖئ ٍي ؽ٘د

 .عً٘ خٖث پيگيشي اٍش ّٗگبٕذاسي ع٘اثق دس ثبيگبّي ٗازذ ٍحقبمي ّگٖذاسي ٍي گشدد

دس ف٘ست ٍ٘خ٘د ث٘دُ مبال اّجبس داس ّغجث ثٔ جس٘يو خْظ ثٔ دسخ٘اعث مْْذٓ ٗ فذٗس ز٘اىٔ اقذاً َّبيذ ٗ ّغخٔ ي دًٗ 

سا ثٔ مَئَ ي ّغخٔ  آُ 1دسخ٘اعحنال دساّجبس ثبيگبّي ٍي گشدد ّٗغخٔ  1 ز٘اىٔ اّجبس اص ىشيق جذاسمبت ثٔ اٍ٘س ٍبىي  2ٗ

اّجبس داس دس ف٘ست ٍ٘خ٘د ّج٘دُ مبال ٍ٘ظف ثٔ جنَيو فشً دسخ٘اعث خشيذ ٗپي گيشي آُ ٍي ثبؽذ. اسعبه ٍي داسد . 

ج٘عو ٍحقبمي جنَيو ٗ ايِ فشً . دس ثؼني اص اّجبسٕب اص فشً ادغبً ؽذٓ دسخ٘اعث ٗجس٘يو مبال اص اّجبس اعحفبدٓ ٍي ؽ٘د

 .پظ اصجس٘يو خْظ ج٘عو اّجبسداس ٗ عبيش ٍغئ٘الُ اٍنب ٍي ؽ٘د

 جس٘يو ٗخشٗج مبال اص اّجبس-10

ثب ج٘خٔ ثٔ اسصػ ٍ٘خ٘ديٖبي اّجبس َٕچْيِ قبثو ججذيو ث٘دُ آّٖب ثٔ ّقذ مشٗسي اعث دس ٍ٘سد فذٗس خْظ اص اّجبس مْحشه 

ُ ٍ٘سد اعحفبدٓ ؽّ٘ذدقيق ثٔ ػَو آيذ ٗ اص عيغحَٖبي ٍْبعت دس اي . 

 :ٍحذاٗىحشيِ سٗػ فذٗس خْظ اص اّجبس ثٔ ؽشذ صيش ج٘مير دادٓ ٍيؾ٘د

فذٗس خْظ اص اّجبس ثبيذ ثب ج٘خٔ ثٔ ثشگ دسخ٘اعث مبال مٔ ج٘عو ٗازذ يب ؽخـ ٍحقبمي جنَيو ٗ پظ اص جبييذ ٗاٍنبي 

 .ٍدبص ثٔ اّجبس اسعبه ٍي ؽ٘د ف٘ست گيشد

ز٘اىٔ اّجبس»فشٍي اعث مٔ افيالزب ثٔ ّبً  فذٗس مبال اص اّجبس ٍغحيضً فذٗس َّّ٘ٔ فشً ز٘اىٔ اّجبس . ٍؼشٗف اعث « 

ّؾبُ دادٓ ؽذٓ اعث 6ّٗس٘ٓ ي جنَيو آُ دس ؽنو ؽَبسٓ  . 

)پظ اص دسيبفث جقبمبي خْظ اص ىشف ٗازذ ٍقشف مْْذٓ مبال  ٗٗخ٘دخْظ دس اّجبس مبالي ٍ٘سد ّظش، اقذاً ثٔ ( 1ٗ2ّغخ 

ز٘اىٔ اّجبس»فذٗس  ددٍي گش « . 

 :فشً ز٘اىٔ اّجبس دس چٖبس ّغخٔ جٖئ ؽذٓ ٗ ثٔ جشجيت صيش ج٘صيغ ٍي ؽ٘د

- دسخ٘اعث مبال ثٔ زغبثذاسي اسعبه ٍي ؽ٘د 1ز٘اىٔ ثٔ اّنَبً ّغخ  1ٗ2ّغخٔ  . 

 .ّغخٔ عً٘ َٕشآ خْظ ثٔ ٍحقبمي اسائٔ ٍي گشدد-

- ٕذاسي ٍي گشددّغخٔ چٖبسً ز٘اىٔ ثٔ اّنَبً ّغخٔ دًٗ دسخ٘اعث مبال دسثبيگبّي اّجبس ّگب . 

 سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ-11

دس ٍ٘اقؼي مٔ خْظ خشيذاسي ؽذٓ ٍغحقيَب ٗثذُٗ ٗسٗد آُ ثٔ اّجبس ثٔ ٍسو ٍقشف جس٘يو دادٓ ؽ٘د اص فشً سعيذ اّجبس 



ٍبّْذ ٍقبىر عبخحَبّي. ٍغحقيٌ اعحفذٓ ٍيؾ٘د . 

 :ٍشازو ّٗس٘ٓ ي اعحفبدٓ اص فشً سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ ثٔ ؽشذ صيش اعث

اّجبسداس ٍ٘ظف اعث مٔ مبال يب . يو خْظ ثٔ ٍقشف مْْذٓ مٔ ٍؼَ٘ال ثب ّظبست ٍغحقيٌ اّجبسداس ثبيذ اّدبً گشددپظ اص جس٘

خْظ سا ثب ّغخٔ ي عفبسػ خشيذ ٗ ثبسّبٍٔ ٍيبثقث َّبيذ ٗعپظ اّجبسداس اقذاً ثٔ فذٗس قجل يب سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ ٍي 

ثب ج٘خٔ ثٔ فشً سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ ميئ ػَييبت . ٓ اّجبس سا خ٘إذ داؽثدس ايِ ٍ٘اسد ايِ فشً ّقؼ قجل اّجبس ٗز٘اه. َّبيذ

 .ٍشث٘ه ثٔ ٗسٗد ٗ خشٗج مبال دس مبسجٖب ٗ دفبجش اّجبس ٍْؼنظ ٍي گشدد

سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ پظ اصفذٗس ج٘عو جس٘يو دْٕذٓ اٍنب َٕٗچْيِ ج٘عو َّبيْذٓ ي قغَث ٍقشف مْْذٓ جبييذ ٗاٍنب ٍي 

 .ؽ٘د

ٍغحقيٌ دس چٖبسّغخٔ ثٔ ؽشذ صيش جْظيٌ ٗ ج٘صيغ ٍي گشدد فشً سعيذ اّجبس . 

زغبثذاسي -ّغخٔ اٗه  

جذاسمبت-ّغخٔ دًٗ  

َٕشآ خْظ ثٔ ٍحقبمي اسائٔ ٍي گشدد-ّغخٔ عً٘ . 

 .ّغخٔ چٖبسً ز٘اىٔ ثٔ اّنَبً ّغخٔ دًٗ دسخ٘اعث مبال دس ثبيگبّي اّجبس ّگبٕذاسي ٍي گشدد-

 سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ-11

خشيذاسي ؽذٓ ٍغحقيَب ٗ ثذُٗ ٗسٗد آُ ثٔ اّجبس ثٔ ٍسو ٍقشف جس٘يو دادٓ ؽ٘د اص فشً سعيذ اّجبس دسٍ٘اقؼي مٔ خْظ 

ٍبّْذ ٍقبىر عبخحَبّي. ٍغحقيٌ اعحفبدٓ ٍي ؽ٘د . 

ثٔ ؽشذ صيش اعث« سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ»ٍشازو ّٗس٘ٓ ي اعحفبدٓ اص فشً  : 

اّجبسداس ٍ٘ظف اعث مٔ مبال يب . ّجبسداس ثبيذ اّدبً گشددپظ اص جس٘يو خْظ ثٔ ٍقشف مْْذٓ مٔ ٍؼَ٘ال ثب ّظبست ٍغحقيٌ ا

خْظ سا ثب ّغخٔ ي عفبسػ خشيذ ٗثبسّبٍٔ ٍيبثقث َّبيذ ٗعپظ اّجبسداس اقذاً ثٔ فذٗس قجل يب سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ ٍي 

قيٌ ميئ ػَييبت ثب ج٘خٔ ثٔ فشً سعيذ اّجبس ٍغث. دس ايِ ٍ٘اسد ايِ فشً ّقؼ قجل اّجبس ٗز٘اىٔ اّجبس خ٘إذ داؽث. َّبيذ

 .ٍشث٘ه ثٔ ٗسٗد ٗ خشٗج مبال دس مبسجٖب ٗ دفبجش اّجبس ٍْؼنظ ٍي گشدد

سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ پظ اص فذٗس ج٘عو جس٘يو دْٕذٓ اٍنب ٗ َٕچْيِ ج٘عو َّبيْذٓ ي قغَث ٍقشف مْْذٓ جبييذ ٗ اٍنب ٍي 

 .ؽ٘د

سددفشً سعيذ اّجبسٍغحقيٌ دس چٖبس ّغخٔ ثٔ ؽشذ صيش جْظيٌ ٗ ج٘صيغ ٍي گ . 

زغبثذاسي-ّغخٔ اٗه  

جذاسمبت-ّغخٔ دًٗ  

ثبمَبً ّغخٔ دًٗ عفبسػ خشيذ ثٔ اّجبس-ّغخٔ عً٘  

ٍقشف مْْذٓ-ّغخٔ چٖبسً  

دس ثؼني اص ٍ٘عغبت فشً سعيذ اّجبس ٍغحقيٌ ثٔ اٍ٘س ٍبىي اسعبه ٗ دس مبسدمظ زغبثذاسي اّجبس ثجث ٍي گشدد ٗ ػَييبجي 

 .دس اّجبس اّدبً َّي ؽ٘د

ّؾبُ دادٓ ؽذٓ اعث 7ثبس ٍغحقيٌ دس ؽنو ؽَبسٓ َّّ٘ٔ فشً سعيذ اُ . 

12- اص اّجبس« اثضاس آالت»دسيبفث   

اص اّجبس ٍي ثبؽذ« اثضاس آالت»دسيبفث اثضاس آالت اص اّجبس ٍغحيضً جنَيو ٗ اسعبه فشً  . 

ي يب ايِ فشً ثشاي اعحفبدٓ ي ٍ٘قث اص اثضاسآالت ٍ٘سد اعحفبدٓ قشاس ٍي گيشد فشً سعيذ اثضاسآالت ج٘عو ٍحقبك

فشً سعيذ اثضاس آالت ٍؼَ٘ال دس دّٗغخٔ جٖي ٗ ثٔ ؽشذ صيش ج٘صيغ  .ٗازذٍقشف مْْذٓ جنَيو ٗ ثٔ اّجبس اسعبه ٍي گشدد

 :ٍي ؽ٘د

 .ّغخٔ اٗه دس ثبيگبّي اّجبس ّگٖذاسي ٍي ؽ٘د

 .ّغخٔ دًٗ دس ثبيگبّي دسخ٘اعث مْْذٓ مجو ٍي گشدد

دس ٍ٘اقؼي مٔ فقو قغَحي اص اثضاسآالت ثٔ اّجبس . اس دسيبفث ٍي ؽ٘دپظ اص ػ٘دت اثضاسآالت ثٔ اّجبس ّغخٔ ي اٗه اص اّت

َّّ٘ٔ فشً سعيذ اثضاسآالت . ثشگؾث دادٓ ؽ٘د دس ايِ ف٘ست ثشاي ثبقيَبّذٓ ٗعبيو دسيبفحي فشً سعيذ خذيذ فبدس ٍي گشدد

ّؾبُ دادٓ ؽذٓ اعث 8دس ؽنو ؽَبسٓ  . 

 فشً خشٗج مبال اص ٍ٘عغٔ-13

ايِ فشً ْٕگبً خشٗج اص ٍ٘عغٔ يب مبسخبّٔ ثبيذ ثٔ ّگٖجبّي . ٍي ثبؽذ« فذٗس ثشگ خشٗج»ً خشٗج مبال اص ٍ٘عغٔ ٍغحيض

 .جس٘يو دادٓ ؽ٘د

ّغخٔ ثٔ ؽشذ صيش جٖئ ٗ ج٘صيغ ٍي گشدد 4ايِ فشً دس  . 



زغبثذاسي-ّغخٔ اٗه  

اّجبس -ّغخٔ دًٗ  

اّحظبٍبت-ّغخٔ عً٘  

دسخ٘اعث مْْذٓ -ّغخٔ چٖبسً  

 ثخؼ چٖبسً

 سٗؽٖبي ٍخحيف اّجبس مشدُ مبال 

ثب دسّظش گشفحِ زذامثش ٍ٘خ٘دي)اّجبس مشدُ ثٔ جشجيت ؽَبسٓ يب زشٗف  (1  ) 

ثب دسّظش گشفحِ زذاقو ٍ٘خ٘دي) اّجبسمذسُ ثٔ جشجيت ؽَبسٓ يب زشٗف  (2  ) 

مبالٕب) اّجبس مشدُ ثٔ جشجيت ٗسٗد ٍ٘خ٘ديٖب  (3  ) 

داؽحِ عيغحٌ ؽَبسٓ قفغٔاّجبس مشدُ ثٔ جشجيت ٗسٗد ٗثب دساخحيبس  (4  . 

  : ّنبت ٌٍٖ دسچيذُ اخْبط دس اّجبس

ٕضئْ ٕب ٗثخق٘ؿ ٗقث ثغيبس ٍؤثش اعث ثٔ جْظيٌ  چيذُ فسير مبال دساّجبس دس ثبال ثشدُ ساّذٍبُ ٗايدبد ّظٌ ٗمبٕؼ 

ي سٗػ مذثْذي ّٗگبٕذاسي مبال دس اّجبس دسيل ٍسو خبؿ ففبفي گفحٔ ٍي ؽ٘د يني اص سايح جشيِ ؽي٘ٓ جْظيٌ ّٗگبٕذاس

مشدُ ٍسو ٗقفغٔ ٗسإشٗ ٗىجقبت اعث مٔ دسٍ٘عغبت ثضسگ ثٔ اّجبسٕب ّيض مذٕبيي اخحقبؿ ٍي دْٕذ اٍب ٍَٖحشيِ 

  : ػ٘اٍيي مٔ دسچيذُ اخْبط دس اّجبسٕب ٍؤثش اعث ػجبسجْذاص

 . ٍسج٘ثيث يب ٍيضاُ جقبمبثشاي مبال (1

 ٗخٔ جؾبثٔ  (2

 اّذاصٓ ٗزدٌ مبال (3

ف٘هٍؾخقبت ميفي ٍر (4  

 : اّجبسگشداّي ٗمْحشه اّجبسٕب

ثشاي مغت اىَيْبُ اص فسث ػَييبت ٍ٘خ٘دي اّجبسٕب ٗخٖث مؾف ٗافالذ جفبٗجٖبي ٍ٘خ٘د ٍيبُ ٍقذاس ٗاقؼي ٍ٘خ٘دي 

جفبٗجٖبي ٍ٘خ٘د ٍزم٘س ٍَنْغث داساي  . ٍٗبّذٓ مبسجٖبي ٍؼيِ ٍ٘اد مشٗسي اعث جب ٍ٘خ٘دي گيشي ادٗاسي ثؼَو آيذ

ٓ إٌ آّٖب ػجبسجْذ اصػيحٖبي ٍحؼذدي ثبؽذك  :  

 اؽحجبٓ دس ّقو ٗاّحقبه اىالػبت ف٘سجسغبثٖب ثٔ مبسجٖب  (1

 اؽحجبٓ دسٕضئْ يبثي ٍ٘اد ٍ٘سد دسخ٘اعث  (2

 ػذً ثجث ف٘سجسغبثٖب يبدسخ٘اعث ٍ٘اد  (3

 ٕش ّ٘ع اؽحجبٓ دس اثش ّشعيذُ اىالػبت ٗسٗدي ٗخشٗخي (4

 مبيؼبت يب اخحالط  (5

. ّجبسگشداّي چٔ دس عبصٍبّٖبي دٗىحي ٗچٔ خق٘في ثٔ سٗؽٖبي ٍخحيف ف٘ست ٍي گيشدٍ٘خ٘دي گيشي ادٗاسي يب ا

ٍٗغئ٘ه عبصٍبُ ثؼَو آيذ مٔ مْحشه داخيي ّبٍيذٓ ٍي ؽ٘د يب ايْنٔ ج٘عو  مْحشه اّجبسٕب ٍَنِ اعث ج٘عو ٍقبٍبت ٍدبص 

دسى٘ه عبه . جشه خبسخي گ٘يْذ ٍقبٍبت ٍدبص ٗيبٕيئث زغبثشعي ٗيژٓ اي اص خبسج عبصٍبُ ثٔ ػَو ٍي آيذ مٔ ثٔ آُ مِ

ٍَنِ اعث مٔ اّجبسٕب دسچْذ ّ٘ثث ٗج٘عو گشٕٖٗب ٍٗقبٍبت ٍخحيف آُ ٌٕ ثٔ ى٘س سعَي يب غيش سعَي ٍ٘سد ثشسعي  ،

ٗمْحشه قشاس ثگيشد، ىزا مْحشه دقيق ٗمبٍو گشدػ ػَييبت ٍٗ٘خ٘دي اّجبس ٕب دس پبيبُ عبه اص إَيث خبفي ثشخ٘سدا 

ٓ ٍشزئ اخشا دسآيذسخ٘إذ ث٘د ٗثبيذزحًَب ة  . 

  :اسصيبثي ٍ٘خ٘ديٖبي اّجبس ٗقيَث گزاسي اقالً اّجبس

جؼييِ ثٖبي اخْبط ثخق٘ؿ دسٍؤعغبت ج٘ىيذي ٗاّحفبػي داساي اسصػ خبفي اعث ثي٘س ميي جَبً اقالً ٕضئْ ٕبي 

مبال ٍي ثبؽذ اٍب قجو اص ٍشث٘ه ثٔ ٗسٗد خْظ ثٔ اّجبس جبٍشزية فذٗس آُ اص اّجبس دس سديف ػ٘اٍو ٍحؾنية قيَث جَبً ؽذٓ 

ثيبُ ؽي٘ٓ ٕبي اسصيبثي ادٗاسي يب دائَي ٍ٘خ٘ديٖب ثٖحش اعث جب اثحذا ثٔ گشدػ فيضيني ٗثٖبي جَبً ؽذٓ مٔ اص ثخؾٖبي خبؿ 

داؽحٔ ثبؽيٌ خ٘د دس اسصيبثي ٕبي اقالً اّجبس ٍٗقشف آّٖب دعث اؽبسٓ اي   . 

   

 *** 


