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صاحب امتیاز:
انجمن حسابداري ایران

مدیر مسئول:
دکتر علی ثقفی

سردبیـر:
دکتر ناصر پرتوي

هیئت تحریریه:
دکتر ایرج نوروش

دکتر ویدا مجتهدزاده

دکتر غ المحسین اسدي

دکتر سید حسین علوي طبري

دکتر قدرت اله طال بنیا

دبیر اجرایی:

پریسا اسـدي

همکاران اجرایی:

شیـما بـاقر يفـر

مریم اصغرزاده بدر

گرافیک و صفحه آرایی:
مجید حیدري

ویراستار:
امیرحسین نوبیل

 

 

نشانی: تهران، جنت آباد شمالی،
باالي نیایش، گلستان شرقی،

جنب خشکشویی، ساختمان 84
کدپستی: 1477917343

صندوق پستی: 15875-9554

تلفکس: 44844705، 88051341

www.iranianaa.com
iranianiaa@yahoo.com

فصلنامه خبري، علمی، تخصصی و پژوهشی
سال 13، شماره 54، پاییز 1397

شمارگان: 12000 جلد

چاپ: آرتا

اقالم تعهدي درصدي در برابر اقالم تعهدي سنتی

اهمیت شناخت پایگا ههاي اطالعاتی غیر متمرکز (توزیعی)

و محیط پردازش گرید در حسابرسی مستقل

سرآغاز 7 رویه در حسابداري مدیریت

ضرورت XBRL؛ گزارشگري مالی در قرن 21

چرا نظام بودج هریزي عملیاتی، عملیاتی نم یشود؟

سوء تدبیر در تدوین و اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

دکتر غالمرضا کردستانی، منیره شاهسوند

دکتر کامبیز فرقا ندوست حقیقی، فرهاد اسفندیار

دکتر مهدي عل ینژاد ساروکالیی، فاطمه تق یزاده

مسعود حسنی القار 

شاهرخ هوشمند

یاسر معتمدي محمدیان 

وب سایت
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DBA
(In Accounting)

DBAاساتید دوره 

دکتر عباس هشیدکتر عل یاکبر عرب مازار

دکتر حسنعلی قنبری دکتر رمضانعلی رویاییدکتر حسن همتی دکتر ایرج هشی

دکتر ناصر پرتوی دکتر محمد اسماعیلدکتر علی ثقفی

فدائ ینژاد



مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرما�د
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DBA
(In Accounting)
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رزومه در زمان چاپ مقاله

۴   دانش و پژوهش حسابداری

شماره ۴۲، پا�ز ۱۳۹۴

منیره شاهسوند

دانشیار دانشگاه بی نالمللی امام خمینی (ره)

کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه بی نالمللی 

امام خمینی (ره)

دکتر غالمرضا کردستانی

اقالم تعهدي درصدي در برابر اقالم تعهدي سنتی

چنانچه اقالم تعهدي ب هجاي معیارهاي انداز هي شرکت با قدرمطلق سود همگن شود به آن اقالم 

تـعهدي درصدي گفتـه م یشود. استـفاده از اقالم تـعهدي درصدي براي تشـکیل سبد سهـام و 

پنجک کـردن داد هها در مقایسه با اقـالم تعهدي سنتـی متـفاوت عمل م یکند و این تفـاوت در 

طبق هبندي موجب م یشود شرک تهاي با اقالم تعهدي مشـابه در رویکردهاي سنتی و درصـدي 

در پرتـفوهاي متفاوتی قرار گیرنـد.

حسـابداري تعهدي قلب حسـابداري د وطرفه است. سود حسـابداري از دو جزء نقـدي و تعهدي 

تشـکیل م یشود. بازار سرمایه به سودهایی که جزء تعهدي باالیی دارند واکنش کمتري نشــان 

م یدهد. تحقیقات گسـترد هاي اقالم تعهدي را وارد تحقیقـات تجربی کرد هاند. براي وارد کـردن 

اقالم تعهدي در مد لهاي تجربی در رویکرد سـنتی این اقالم با معیارهاي انداز هي شـرکت مانند 

متوسط ارزش دارای یها همگن م یشود.

چکیده

استفاده از رویکرد درصدي موجب تشکیل پرتفوي با بازده باالتر م یشـود. بر خالف روش سنتی، 

بـازده سبد سهام تشـکیل شده بر اساس اقالم تعهدي درصـدي به انداز هي شرکت و وجود اقالم 

استثنـایی حسـاس نیسـت اما نسـبت به سودده یا زیـا نده بودن شرک تها حسـاس است. اقالم 

تعهدي درصدي ارتباط بیشتري با مفهوم رشد دارد و نسـبت به روش سنتی بهتر م یتواند سهام 

ک مارز شگذاري شده را شناسایی کند.

اعضاي انجمن حسابداري ایران

فصلنامه پا�ز ۱۳۹۷، شماره ۵۴



رزومه در زمان چاپ مقاله

۲

۵انجمن حسابداری ایران

فصلنامه پا�ز ۱۳۹۷، شماره ۵۴

یکی از فناور يهاي جدید که کمتر در جامعه حسابداري و حسـابرسی (مسـتقل) ایران در حوزه 

فنـاوري اطالعات و رایانه به آن پرداخته شـده اسـت محیـط پردازش گرید م یباشـد. با توجه به 

استفاده روزافزون فناوري اطالعات و شبک ههاي کامپیوتري و لزوم رسیدگی ب هصـور تهاي مالی 

شرک تها و موسساتی که در آینده نزدیک از شبک ههاي گرید استفاده م ینمایند ضروري است که 

حسابرسان (مستقل) جهت حسـابرسی در محیط پردازش گرید و انجام حسـابرسی کارآ و موثر 

شناخت کافی بدست آورند.

در راستـاي شناخت اثر محیط پردازش گردید، قبل از هـر چیز الزم است نسـبت به شناخت اثر 

پایگا ههاي اطالعاتی غیر متمرکز و یا توزیع شده بر حسابرسی اقدام نمود. جهت ارزیابی صحت و 

قابلیت اتکاي اطالعات مبادله شده در محیط پردازش گرید، نیاز به بررسـی کنتر لهاي داخلی و 

حسابرسی محیط پردازش گرید احساس م یشود. در این خصوص بکارگیري عام لهاي هوشمند 

درحسابرسی مستقل م یتواند را هگشا باشد.

فناوري و پیچیدگی تجارت مدرن امروز از خصوصیات شرک تها است که حسابرسان مسـتقل را 

ملزم  خواهد کرد تا رو شها و روی ههاي جدیدي براي حسابرسی را در پیش گیرند.

چکیده

دکتر کامبیز فرقا ندوست حقیقی

عضـو هیـات عـلمـی، دانـشـکده اقـتـصـاد و 

حسابداري، واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد 

اسالمی.

 فرهاد اسفندیار

دانشـجوي کـارشنـاسی ارشـد حسـابـداري، 

دانشـکده اقتصـاد و حسـابداري، واحد تهران 

مرکزي، دانشگاه آزاد اسالمی.

اهمیت شناخت پایگا ههاي اطالعاتی غیر متمرکز (توزیعی)

و محیط پردازش گرید در حسابرسی مستقل

اعضاي انجمن حسابداري ایران

شماره ۴۲، پا�ز ۱۳۹۴
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۳

۶   دانش و پژوهش حسابداری

1) بـازاریابی تجاري و تکنی کهـاي فروش که بطور فزایند هاي مشـتري محور و نیاز به رو شهاي 

برنام هریزي مبتنی بر پی شبینی دارد.

حوزه حسـابداري مدیریت تغییـرات جالب توجهی ب هسوي رو شها و شیو ههاي پیشـرفته تجربه 

کرد که دلیل آن واکنش به

چکیده

ـ هي زمـان، و  2) مـدیر عملیاتی نیاز به بهبود بهر هوري بـراي حذف ضـایعات، کوتاه شـدن چرخ

افزایش کارایی و اثربخشی دارد. این مقاله 7رویه در حسابداري مدیریت را پوشش م یدهد.

سرآغاز 7 رویه در حسابداري مدیریت

کارشناس ارشد حسابداري

فاطمه تق یزاده

استادیار گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تبریز

دکتر مهدي عل ینژاد ساروکالیی

اعضاي انجمن حسابداري ایران

شماره ۴۲، پا�ز ۱۳۹۴

فصلنامه پا�ز ۱۳۹۷، شماره ۵۴
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۴

۷انجمن حسابداری ایران

فنـاوري مبادله الکترونیـکی اط العات و گـزارشگري مبـتنی بر شبـکه گسـترده جهانی، شیـوه 

تعامالت و اطالع رسـانی در مورد وضـعیت و عملکرد مالی شـرک تها به ذینفعان مختلف را دچار 

تغییر نموده است. یکی از ابزارهاي مبتنی بر این فناوري که مورد توجه زیادي قرار گرفته است و 

مـنافع عمد هاي را در کلیـه مـراحل تجزیـه و تحلیـل و گزارشـگري تجـاري ارائه م یکنـد، زبان 

توسع هپذیر گزارشگري تجاري (XBRL) است.

رونـد روب ه رشد بکارگیـري و استفاده از (XBRL) در دنیا نشانگر این است که این روش ب هعنوان 

آینـده گزارشگري مالی محسـوب شده و چ هبسـا موجب کنار گذاشتن رو شهـاي موجود بـراي 

گـزارشگري شود. در چنین فضـایی، ایجاب م ینمـاید که هرچه زودتر در جهت پیوستـن به این 

مـوج عظیم فناوري، مفاهیـم و دسـتاوردها و ابزار جدید را شـناسـایی و بـکاربندیم تـا عالو هبـر 

موفقیت در عرصه رقابت بی نالمللی، از قافله پیشرفت و توسعه باز نمانیم.

چکیده

زبان توسع هپذیر گزارشـگري تجاري، اطالعات مالی را با روشـی اسـتاندارد شـده در زمینه تهیه، 

انتشار و تبادل اطالعات مالی ارائه می کند. یکی از ویژگ یهاي مهم استفاده از گزارشگري مبتنی 

بر شبکه گسـترده جهانی  ب هجاي رو شهاي سنتی، کاهش هزینه گردآوري، پردازش و انتشــار 

اط العات است که موجب صرف هجویی در هزینه فعالی تهاي مختلف مالی و تجاري م یشود.

مسعود حسنی القار 

عضـو هیات علمی گروه حسـابداري دانشـگاه 

بـزرگمهر قاینات

ضرورت XBRL؛ گزارشگري مالی در قرن 21

شماره ۴۲، پا�ز ۱۳۹۴

فصلنامه پا�ز ۱۳۹۷، شماره ۵۴

اعضاي انجمن حسابداري ایران
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۵

۸   دانش و پژوهش حسابداری

چکیده

بودج هریزي عملیاتی، عبارت است از، برنامه ي عملکرد ساالنه ب ههمراه بودج هي ساالنه که رابطه 

ـ هدست آمده از اجراي آن برنـامه را  پی شبینی میـزان وجوه تخصـی صیافته ب ههر برنامه با نتایج ب

نشان م یدهد.

تـغییر نظام بودج هریزي کشـور به بودجه ریزي عملیـاتی اجتنا بناپذیر است و قانو نگذار نیز در 

قوانین توسع هي پنج ساله و قوانین بودج هي ساالنه دائم دولت را ملزم به این تغییر نموده اسـت، 

امـا تاکنون برخی از موانع و محـدودی تها مـانع اجراي آن شـد هاند که از جملـه آنها م یتـوان به 

متناسب نبودن مقررات موجود، عدم وجود نظام حسابداري تعهدي، ضعف سیست مهاي نظارتی، 

وجود مالحظات سیاسی و ... اشاره کرد.

ازطرفی بـرخـی از اقدامات الزم جهت اجـراي نظام بودج هریـزي عملیاتـی نیـز عبارتند از، تهیه 

شـاخ صهاي سـنجش عملکـرد، پـرورش مدیـران کـارآمد و آمـوزش آنـها، پیاده کـردن روش 

حسابداري تعهدي و سیستم حسابداري قیمت تمام شده، اهمیت دادن به حسـابرسی عملیاتی. 

با کمک بودج هریزي عملیاتی م یتوان عدالت اجتماعی و توزیع مناسـب منابع را در جامعه حاکم 

نمود. 

شاهرخ هوشمند

چرا نظام بودج هریزي عملیاتی، عملیاتی نم یشود؟

عضو انجمن حسابداري ایران

شماره ۴۲، پا�ز ۱۳۹۴

فصلنامه پا�ز ۱۳۹۷، شماره ۵۴
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۶

۹انجمن حسابداری ایران

چکیده

یـکی از منابع مهم درآمـدي دولت، درآمـدهاي مالیاتی اسـت. ب ههمیـن جهت، مـدیریت نـظام 

مـالیاتی کشـور ب هعنوان یک سیسـتم فراگیر چند ضلـعی که از طرفی با قـانون، از طرف دیگر با 

مجریان قانون و از دیگر سو با مودیان مالیاتی مواجه است اهمیتی مضاعف خواهد داشت.

در این شرایط بررسی و تحلیل حقوقی و مالی نظام مالیاتی کشور و آنالیز نقاط ضعف حیاتی بوده 

و به این منظور در مقاله پی شرو قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی و پیشـنویس اصالحیه قانون 

دائمی مالیات بر ارزش افزوده با نگرشی جدید مورد تحلیل واقع شده است. 

سوء تدبیر در تدوین و اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

یاسر معتمدي محمدیان 

عضو انجمن حسابداري ایران

شماره ۴۲، پا�ز ۱۳۹۴

فصلنامه پا�ز ۱۳۹۷، شماره ۵۴



ارقا منگر آریا
مصطفی احمدي وسطی کالئی، عباس اسماعیلی، عباس حیدري کبریتی، مهناز خشنودنیا، محمدتقی رضائی، ابوالفضل رضائی، محسن زرعی، علیرضا زند بابارئیسی، 

قاسم شیخانی، سید محمد طباطبائی، اسفندیار گرشاسبی، علی گشتاسب، حج تاله حجت رهبري، حسن معلومات، محمدحسین ملکیان و ابوالفضل میرزائی

تلفن: 5-02166932021 نمابر: 02166920876

اصالح گستران امین
هادي روحی ثانی لنگرودي و سیدعباس موسوي سنگسرکی

تلفن: 19-02122912418  نمابر: 02122912420  

اطمینان بخش و همکاران

سعید گل محمدي، یاسین قاسمی، مهدي مرادي و رسول یگانه امندانی
تلفن: 02188105367  نمابر: 02188105390

آذرین حساب
پژمان معتمدیان دهکردي، ابوالقاسم معماري و مهرناز براتی

تلفن: 8-03136641917  نمابر:03136627907 

آریا بصیر اندیشه
مصطفی خادم الحسینی، عباسعلی صفائیا نپور و عباس رضائیان

تلفن: 4-02188647833  نمابر: 02188647843

  

آریا روش
حبیب جامعی، سید محمد بزرگ زاده و محمدکاظم مالیک صفت

تلفن: 02188674704 نمابر: 02188198401

آرنیکا ارقام پارس
سید محمود موسوي شیري حس نآبادي، علی توکل ینیا و مرتضی دهقانی

تلفن:  05138646825  نمابر: 051338909658

    

آریا بهروش
فتحعلی والیی، محمد صالح و فرامرز میرزایی صلحی

تلفن: 02188034406  نمابر: 02188034482

  

تلفن: 9-02188937317  نمابر:02188901834

   
سیـروس شمسـی، علی اصغر مسلمـی، دکتر حمیـدرضا ارجمندي، مصطـفی جان نثاري، جواد رائی نـوجه دهی، بهنام دائـی مژدهـی، علی عزیزي، محمود رجـائی

جهانگیر ذوالفقاري و سید مهدي تیموریان 

آرمان آروین پارس

اصول پایه فراگیر
حسن صال حآبادي، ابراهیم موسوي، رزا صال حآبادي، پریناز موسوي
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