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  مقدمه ناشر
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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " سركار خانم عصمت زنگنه"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مؤلفکالم   
هیچ کشوري بدون ارتباط با کشـورهاي   وقت هیچ .است غیرمالیمالی و  مراوداتدنیاي ارتباطات و  ،نیاد

و  دنیا انگلیسـی اسـت   ن مردمو مشترك بی المللی بینکه زبان  گونه همان .تواند پیشرفت کند مین دیگر
به یـک زبـان مشـترك     دنیا .کنند می با هم ارتباط برقرار آن وسیله بهو  شناسند می آن را ي دنیاهمه جا

ارتباط مالی و معامالت مالی خود باعث پیشرفت جهان و گردش اقتصادي جهان  ، زیراردامالی نیز نیاز د
   .خواهد شد تر کوچک حتماً از بین هم نرود فقر از دنیا هاي دنیا به نام المصیبت اماگر و  ،شد دهخوا

ط داشـته باشـند تـا هـم     بتوانند بـا هـم ارتبـا    راحتی بهکه  متحد بین کارشناسان مالی زبانی نیاز است 
  .کشورشان شوند دانیآبا و باعث پیشرفت شود و هم برطرف نیازهاي کشورشان

کـه   بـود  ISAدر ابتـدا   گیـرد  میدر بر  اقتصادي را مالی واحد هاي صورتمالی که  المللی بیناین زبان 
در این کتاب به زبان ساده و سلیس بیان شـده   که نامیده شد  IFRS بعد اصالح شده آن ،ایراد نبود بی

ابتـداي   در این کتـاب در  .است زیرمجموعه تعدادياصل و هر اصل داراي  14این استاندارد داراي  .است
 و مفیـد  کوتـاه  ،جـامع  صورت بهو سپس آن اصل شود  می ضیح دادهتوآن  تخصصی هر اصل اصطالحات

  آوریم. می بندي طبقه صورت بهدر ادامه آن را  و شرح داده خواهد شد

  عصمت زنگنه 
  98 پاییز

  
  
  
  
  
  
  




