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 تکنیکيای کاربردی ىٌش مصنٌعی در حسابداری ً حسابرسی

 ػضْ ُیات ػلوی گزٍّ دسابذاری داًطگاٍ آساد اسالهی ّادذ یشد، دکتزهذوْد هؼیي الذیي
 ّادذ یشد داًطجْی کارضٌاص ارضذ دسابذاری داًطگاٍ آساد اسالهی، هسؼْد آراهص ضْرکی

 داًطجْی کارضٌاسی ارضذ دسابذاری  داًطگاٍ آساد اسالهی ّادذ یشد، هذوذهیزهذوذی صذرآبادی
 

 چکیده

للوزّ داًص اًفْرهاتیک در اکثز جْاًب سًذگي بطز تاثیز گذار بْدٍ ّ ػالٍّ بز پاسخگْیي بَ ًیاسُاي جذیذ 

سهٌذیِایص را تذت تاثیز لزار دادٍ، بَ ًذْی کَ اّ تا دذي  هیشاى ّابستگي در اًجام فؼالیتِا ّ ضیٍْ رفغ ًیا

یکي اس هبادث . در دال داضز، بذّى استفادٍ اس ایي فٌاّري اهکاى اهزار هؼاش هتذاّل بزایص همذّر ًیست

اساسي تمزیبا ًْظِْر کَ در ػلْم کاهپیْتز هطزح ّ رّس بزّس کاربزدي تز هي گزدد، هْضْع ُْش 

یک رضتَ یا هْضْع هذذّد ًوي ضْد ّ دْسٍ ایي دزفَ فزاتز اس  ُْش هصٌْػي صزفا بَ. هصٌْػي است

ایي همالَ هْضْع ُْش هصٌْػی . تفسیز ّ پیطگْیي ّ در صذد طزادي ّ تْلیذ سیزساختِاي ُْضوٌذ است

را با رّیکزد دسابذاري ّ دسابزسی بزرسی هی ًوایذ ّ در اًتِای ُز بخص اس رّضِای تطزیخ ضذٍ، بَ 

ایي اضارات پیص درآهذی . ک هشبْر، در دْسٍ دسابذاري ّ دسابزسی اضارٍ هی ًوایذاًْاع کاربزدُاي تکٌی

بز اهْر ػولیالتی آتی است کَ تالش بیطتز صادبٌظزاى ّ ُویاری بیص اس پیص دسابذاراى ّ هٌِذساى 

طزفت کاهپیْتز را هی طلبذ تا با تِیَ، طزادی ّ هؼزفی بزًاهَ ُای هیذاًی ّ کاربزدی در ایي دْسٍ ّ با پی

بیطتزیي کاربزدي کَ ُْش هصٌْػي . رّسافشّى ایي ضاخَ اس ػلْم، بَ اػتالء دزفَ دسابذاری کوک ًوایٌذ

تاکٌْى در هْضْػات فْق داضتَ، بیص اس هْضْػات اساسي دسابذاري، بَ هبذث تاهیي هالی ضزکتِا 

یب تاهیي هالي ضزکتِا اس هزبْط هی ضْد کَ در ایي راستا بیطتز بَ هبادثي ًظیز تصوین گیزي در ًذٍْ تزک

 .هٌابغ هْجْد ًظیز اّراق لزضَ ّ صذّر سِام بزخْرد هی کٌین
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