ًمذ ٍ تشسسی حساتذاسی صٌؼتی ضاخِ فٌی ٍ حشفِ ای

سال تحصیلی 5931-5931
ًام ٍ ًام خاًَادگی  :تىتن اواتی
سوت ٌّ:شآهَص
استاى  :سیستاى ٍ تلَچستاى
ضْشستاى  :ایشاًطْش
ٌّشستاى واسداًص ام اتیْا

دس استثاط تا حساب واالی دس جشیاى ساخت :
تا تَجِ تِ ایٌىِ ػَاهل تْای توام ضذُ هحصَل ضاهل هَاد دستوضد ٍ سشتاس هی تاضذ ٍ ایي سِ سشفصل حساتْایطاى تِ واالی دس
جشیاى ساخت هٌتمل هیطَد ٍ ًظش تِ ایٌىِ ٌّشجَیاى دس اصَل حساتذاسی یه تایذ تَاًایی تجضیِ ٍ تحلیل سا اهَختِ تاضٌذ لزا
تْتش هی داًن وِ دس وٌاس سشفصل واالی دس جشیاى ساخت سِ سشفصل هَاد ٍ دستوضد ٍ سشتاس ّن تِ ضىل Tسسن ضَد ٍ اص ٌّش جَ
خَاستِ ضَد وِ خَد ایي حساب ّا سا تحلیل وٌذ تا ایي ضیَُ هی تَاًین والس سا اص حالت اهَصش هحَس تِ داًص آهَص هحَس
تثذیل وٌین .
هَاد
خشیذهَاد****

واالی دس جشیاى ساخت
***

اسسال هَاد تِ خط تَلیذ

اسسال هَاد اص اًثاس ***
تسْین دستوضد ****

واالی ساختِ ضذُ ****
هَجَدی هَاد پایاى دٍسُ ***

ّضیٌِ ّای سشتاس ****

دستوضد
ّضیٌِ دستوضد **

**

جوغ ّضیٌِ ّای تَلیذ ****

****تسْین ّضیٌِ دستوضد تِ تَلیذ

سشتاس
ّضیٌِ سشتاس******

تْای توام ضذُ واالی فشٍش سفتِ

****تسْین ّضیٌِ ّای سشتاس

اًثاس واالی ساختِ ضذُ

واالی ساختِ ضذُ
واالی دس جشیاى ساخت

هاًذُ واالی ساختِ ضذُ
هاًذُ واالی دسجشیاى پایاى دٍسُ

هَاد+دستوضد +سشتاس

ثثت فؼالیت ّا ی خشیذ :

اگش ایٌىاس سا دس لالة یه فؼالیت تشای ٌّشجَ طشاحی وٌین خیلی تْتش است تا اص ّواى اتتذا تا تجضیِ ٍ تحلیل دس حساتذاسی صٌؼتی
اضٌا ضَد ّ .ش چمذس اص ٌّشجَیاى تیطتش استفادُ ضَد ایي دسس ساحت تش ٍ سادُ تش خَاّذ تَد فمط ًیاص تِ صثش ٍ حَصلِ داسین .
(فمط وافی است تا حساب ّای  Tداًص آهَصاى سا آضٌا وٌین ) پس اص حل هسطلِ تَسط ٌّشجَیاى تا اػتواد تِ ًفس اًْا دس ایي
دسس هَاجِ هی ضَین .
دس استثاط تا صفحِ :1
اگش وال ایي دٍ ًوًَِ هثال اص ایي لسوت حزف ضًَذ تْتش است  .تا ًیاص تِ تَضیح تیطتش ًثاضذ .
دس استثاط تا هفَْم حساتذاسی صٌؼتی
تْتش تٌظش هی سسذ وِ پس اص اسائِ ضاخِ ّای حساتذاسی تْتش است دس استثاط تا اًَاع ضاخِ ّای حساتذاسی تَضیحات اًذوی دادُ
ضَد تا ٌّش جَ تتَاًذ تفاٍت حساتذاسی صٌؼتی ٍ ضاخِ ّای دیگش سا تذاًذ .
تشای هثال حساتشسی  :جوغ تٌذی ٍ سسیذگی تِ اسٌاد ٍ هذاسن ٍ تطثیك آًْا تا سٍیذادّای هالی ٍ الؼی وِ ٍاحذ تجاسی اًجام
ضذُ تا الضاهات لاًًَی دس چاسچَب اصَل پزیشفتِ ضذُ حساتذاسی ٍ حساتشسی جضء ٍظایف ایي تخص اص حساتذاسی است .
حساتذاسی هالیاتی  :ایي سضتِ تا استفادُ اص لَاًیي هالیاتی .دساهذ هطوَل هالیات ٍاحذ تجاسی سا تؼیي ًوَدُ ٍ دٍلت سا ًسثت تِ
دسیافت حمَق لاًًَی خَد یاسی هی ًوایذ .
حساتذاسی دٍلتی  :تْیِ اطالػات هشتَ تِ فؼالیتْای هالی ٍصاستخاًِ ّا ٍهَسسات دٍلتی تاضذ
حساتذاسی هالی ٍ :ش تت سٍیذادّای هالی ٍاحذ تجاسی ًحَُ ّیِ صَستْای هالی ٍ گضاسش اطالػات تِ گشٍّْای ریٌفغ ضاهل
استفادُ وٌٌذگاى ٍسشهایِ گزاساى ٍ اػتثاس دٌّذگاى  .........هشتثط تا ٍاحذّای تجاسی سا دس تش هی گیشد .

تا تطىش – تىتن اواتی

