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مقدمه
این مقاله دو بخش دارد. هدف بخش اول، توضیح مفهوم آموزش مبتنی بر چارچوب اســت و این که این مفهوم چرا برای مدرســان مهم و 
ســودمند می باشــد. در این نوشتار نشــان خواهیم داد چگونه می توان یک رویکرد مبتنی بر چارچوب را در سه مرحله از پیوستار یادگیری که 
به طور معمول از سوی حسابداران خبره (CA)، حسابداران رسمی (CPA) یا دانشجویان رشته های معادل دنبال می شود، به کارگرفت 
و این مطلب را با عطف به الزامهای اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی (IFRS) برای بدهیها )به طور مشخص، استاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی شــماره 9 (IFRS 9) با عنوان »ابزار مالی«، استاندارد بین المللی حسابداری شماره 37 (IAS 37) با 
عنــوان »ذخایــر، بدهیهای احتمالی و داراییهــای احتمالی«  و بخش 11 با عنوان »ابزار مالی اولیه« و بخــش 21 با عنوان »ذخیره ها و اقالم 

احتمالی« از استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط (IFRS for SMEs) توضیح می دهیم.
در بخش دوم، منابع آموزشــی ارائه خواهد شد که مدرسان کالســهای سطوح 1، 2 و 3 می  توانند از آنها استفاده کنند1. هدف بخش دوم، 
تأمین منابع مرجع و نمونه هایی مناسب برای دانشجویانی است که با استفاده از رویکرد آموزشی مبتنی بر چارچوب، آموزش داده می شوند.

ترجمه: ساجده مالطایفه   
M.J.C. Wells & A. Hyland

رویکرد آموزشی مبتنی بر چارچوب 

برای حسابداری بدهیها
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منابع سطح 1، یادداشتهای خالصه ای از بخشهای مربوط از چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شــماره 9، اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره 37، )و دیگر اســتانداردهای مرتبط( و بخش 11 و 21 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
برای بنگاههای کوچک ومتوســط را دربر می گیرد. همچنین، منابع این ســطح دربرگیرنده مثالها و پرسشــهای بحث برانگیز مربوط به تعریف، 
شناخت، اندازه گیری، قطع شناخت و قضاوت و براورد در حسابداری بدهیهاست. بخش پایانی منابع سطح1، مثالهایی از پرسشهای خودآموزی 

با پاسخهای پیشنهادی را ارائه می دهد.
منابع ســطح 2 دربرگیرنده منابع مرجع )یک فهرســت خواندنی برای مرور قبل از کالس( و دیگر مطالب کالس اســت تا برای آموزش بدهی ها به 
مدرس کمک کند. همچنین، منابع این ســطح خالصه هایی از چارچوب مفهومی و اصول مهم در اســتاندارد بین المللی گزاشــگری مالی شــماره 9، 
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 37 )و دیگر استانداردهای مرتبط( و بخش 11 و 21 )و دیگر بخشهای مرتبط( از استاندارد بین المللی گزاشگری 
مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط را برای دانشجویان دربر می گیرد. این مطالب شامل مثالها و پرسشهای بحث برانگیز در مورد تعریف، شناخت، 

اندازه گیری، قطع شناخت و ارائه و افشای بدهیهاست. در پایان، پرسشهای خودآموزی و پاسخهای پیشنهادی در دسترس قرار دارد.
مطالب سطح 3، مجموعه ای از موردکاویهای یکپارچه است.

آموزش مبتنی بر چارچوب
چارچوب مفهومی

هدف چارچوب مفهومی، »آســان ســاختن صورتبندی یکنواخت و منطقی اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی« است. به عبارت دیگر، 
چارچوب مفهومی، مفاهیم توافق شــده ای را که مبنای اســتانداردهای هیئت اســتانداردهای بین المللی قرار می گیرد، تنظیم می کند. در نتیجه، 
بیشــتر الزام های استانداردهای بین  المللی گزاشــگری مالی با مفاهیمی که در چارچوب مفهومی تنظیم  شده، سازگار است. با وجود این، اعمال 
محدودیت هزینه2 کماکان موجب الزامهایی در اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی می شــود که ویژگیهای کیفی یا دیگر مفاهیم اصلی 

موجود در چارچوب مفهومی را بیشینه نمی سازد. 
هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، ارائه اطالعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای استفاده کنندگان اصلی- سرمایه گذاران فعلی 
و بالقــوه، وام دهنده هــا و دیگر طلبکارانی که نمی توانند واحد را ملزم به ارائه اطالعات به  آنها به  صورت مســتقیم کنند- در تصمیم گیری در مورد 
تأمین منابع برای آن واحد3، ســودمند اســت. این تصمیمها شامل خرید، فروش یا نگه داشــتن ابزار بدهی یا سهام و تهیه یا تسویه وام و دیگر 
اشــکال اعتبار اســت. ســرمایه گذاران فعلی و بالقوه، وام دهنده ها و دیگر طلبکاران، به منظور ارزیابی دورنمای خالص جریان ورودی نقدینگی 
آینــده واحــد اقتصادی، به اطالعاتی در مورد منابع آن واحد، ادعاهای علیه واحد، و مباشــرت- این که مدیریت و هیئت راهبری واحد اقتصادی 

مسئولیتهایشان برای استفاده از منابع واحد را تا چه اندازه با اثربخشی و کارایی انجام داده اند- نیاز دارند.
مفاهیم اصلی موجود در چارچوب مفهومی که مبتنی بر هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است، دربرگیرنده ویژگیهای کیفی اطالعات 
مالی سودمند و تعاریف اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی است. از آنجا که این جنبه ها و دیگر جنبه های چارچوب مفهومی به  صورت منطقی 
براساس هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است، درک درست این هدف برای آموزش مبتنی بر چارچوب ضروری است. تمرکز بر مفاهیم 
حســابداری که تأیید کننده اصول اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که باید آموزش  داده شود، مهم است. این  نیز اهمیت دارد که 
قبل از توضیح سازوکار مربوط به خوِد فراینِد پردازش اطالعات، بر دلیل استفاده از فنون حسابداری خاص برای پردازش اطالعات مربوط، تأکید 
شود--- بینش مبتنی بر اصول به دانشجویان امکان می دهد تا از عهده موقعیتهایی که از قبل ندیده اند، برآیند؛ درحالی که یادگیری پردازش محور 

به آنها اجازه می دهد تنها به موقعیتهایی بپردازند که با آن آشنا هستند.
آمــوزش مبتنی بر چارچوب، مفاهیم موجود در چارچوب مفهومی را به الزامهای خاص اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی که آموزش داده 
می شود، مرتبط می کند. به عبارت دیگر، آموزش مبتنی بر چارچوب، حسابداری و گزارشگری منابع اقتصادی واحد، ادعاهای علیه واحد، و تغییرها در 
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منابع و ادعاها، و دیگر معامله ها و رخدادها را به هدف صورتهای مالی و دیگر مفاهیم اصلی مبتنی بر هدف، مرتبط می سازد.
بــرای به کارگیری آموزش مبتنی بــر چارچوب، ابتدا باید هدف گزارشــگری مالی و دیگر مفاهیم اصلی تعیین شــده در چارچوب 
مفهومی و جنبه اقتصادی معامله یا رخداد خاصی که باید به حســاب گرفته شــود، به دانشــجویان آموزش داده شــود؛ آنگاه کالس 
می تواند به بررســی این موضوع بپردازد  که چه اطالعاتی درباره منابع اقتصادی به دســت آمده واحد اقتصادی یا ادعاهای ایجادشده 
علیه واحد )و تغییرها در منابع و ادعاها( برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه، وام دهندگان و دیگر طلبکاران سودمند خواهد بود تا به آنها 
برای ارزیابی دورنمای خالص جریان ورودی وجوه نقد آینده واحد اقتصادی کمک کند )یعنی دانشجویان باید پدیده های اقتصادی را 
به هدف گزارشــگری مالی مرتبط سازند(. تنها در آن زمان است که دانشجویان الزامهای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
مربوط را خواهند آموخت. ســرانجام می توان اصول مهم مقاله های بحث برانگیز یا اســتانداردهای پیشنهادی هیئت استانداردهای 
بین المللی حســابداری )پیش نویس پیشنهادی( را که اگر مورد پذیرش قرار گیرد، جایگزین الزامهای جاری استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی خواهد شد، به دانشجویان آموزش داد. 
آمــوزش با به کارگیری رویکــرد مبتنی بر چارچوب، و با گفتگو درباره میزان ســازگاری الزامها )یا الزامهای پیشــنهادی( با هدف 
و مفاهیم تعیین  شــده در چارچــوب مفهومی، ارتقا می یابد. به همین نحو، در حوزه های گزارشــگری که اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و استانداردهای گزارشــگری مالی با مقاصد عمومی محلی )اصول پذیرفته شده حســابداری محلی( که بر مبنای 
چارچوب مفهومی مشابهی قرار دارد، در کنار هم وجود دارند، آموزش مبتنی بر چارچوب برای آموزش هر دو مجموعه از استانداردها 

به طور همزمان زمینه مؤثر و کارامدی را فراهم می کند.
از آنجا که هدف چارچوب مفهومی آســان کردن صورتبندی یکنواخت و منطقی اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی اســت، 
به کارگیری رویکرد مبتنی بر چارچوب در زمان آموزش اســتانداردهای بین  المللی گزارشــگری مالی، بینش جامعی را از این اســتانداردها 
برای  دانشــجویان فراهم می آورد. این امر با مرتبط ســاختن الزاامهای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با هدف اطالعات مالی 
مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی و مفاهیمی که شالوده استانداردها می باشند و درباره توسعه آنها اطالع رسانی می کنند، انجام می شود. 
افزون بر این، مدرســان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای برخی از الزامهای این استانداردها باید توضیح دهند که چرا هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری به این نتیجه رســید که افزایش ندادن ویژگیهای کیفی یا دیگر مفاهیم اصلی در چارچوب مفهومی 
از نظر هزینه مقرون به صرفه اســت. دالیل این هیئت، به طور معمول در مبانی نتیجه گیری (Basis for Conclusions) شــرح داده 
می شــود که به همراه هر اســتاندارد معین در دســترس قرار می گیرد؛ اما بخشــی از آن نیســت. در برخی مواقع، برای نهایی شدن یک 
اســتاندارد، توافقی باید صورت گیرد. در چنین مواردی، اعضای مشــخصی از هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری که به طور کامل 
با الزامهای اســتانداردها موافق نیســتند، در زمانی که استانداردها را می نویسند )یا کســانی که با الزامهای مشخصی مخالف هستند( نظر 
متفاوت خود را درباره اســتاندارد به صورت نظر مخالف (Dissenting Opinion) ارائه می دهند. ارجاع دانشــجویان به چنین نظرهای  

مخالفی، مؤثر خواهد بود؛ زیرا قضاوتهای ضروری در به کارگیری چارچوب مفهومی در تدوین استانداردها را شرح و توضیح می دهد.
رویکــرد مبتنی بر چارچوب برای آموزش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، همچنین این امــکان را فراهم می کند که 
موضوع های مشابه به صورت مؤثرتر و کاراتری آموزش داده شوند و بتوان بر ویژگیهای اقتصادی مشابه تمرکز و بر تفاوتها تأکید کرد.
صورتهای مالی سازگار با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به میزان زیادی مبتنی بر براوردها، قضاوتها و الگوها هستند 
تــا توصیف دقیق واقعیت. از آنجا کــه چارچوب مفهومی، مفاهیم زیربنای براوردها، قضاوتها و الگوها را فراهم می ســازند، مبنایی 
برای اســتفاده از قضاوت در حل مباحث حســابداری ارائه می دهد. برای مثال، اگر هیچ الزام صریحی در اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی برای به کارگیری در یک معامله، دیگر رویدادها یا شــرایط  وجود نداشته باشــد، مدیریت از قضاوتش برای ایجاد 
و به کارگیری یک خط مشــی حســابداری اســتفاده می کند که نتیجه آن اطالعاتی قابل اطمینان4 و مرتبط بــا نیازهای تصمیم گیری 
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اقتصادی استفاده کنندگان است )یعنی نتیجه آن ارائه معتبر و بی طرفی از وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان وجوه نقد واحد اقتصادی 
اســت که ماهیت اقتصادی پدیده اقتصادی را نشــان می دهد(. مرحله دوم این سلسله مراتب5 برای به کارگیری آن قضاوت، نیازمند آن 

است که مدیریت  به مفاهیم تعاریف، معیار شناخت، و اندازه گیری در چارچوب مفهومی رجوع کند و آنها را مورد بررسی قرار دهد.
کالس در سطوح 1، 2، و 3

به دالیلی که پیش از این شرح داده شد، آموزش مبتنی بر چارچوب دانشجویان را بهتر آماده می سازد تا دانش استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی و شایستگیهای خود را در قالب یادگیری در طول زندگی، به طور مداوم به روز کنند.

آموزش مبتنی بر چارچوب را می توان در همه ســطوحی که در آن اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی آموزش داده می شود، 
بــه کار گرفت. با این حال، تعداد الزامهای اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی پوشش داده شــده و میــزان یکپارچگی با دیگر 
عنوانهای استانداردهای بین المللی و رشته های مرتبط )برای مثال، مالی، مالیات، اقتصاد و آمار(، بسته به هدفهای دوره و سطحی که 
در آن اســتانداردها آموزش داده می شــوند، تغییر خواهد کرد. به طور مشابه، هدفهای آموزشی در موضوع براوردها و دیگر قضاوتها در 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، بسته به هدفهای دوره و سطحی که در آن استانداردها تدریس می شوند، از آگاهی به درک 
تا شایستگی، پیش خواهد رفت. جدول 1 پیشرفت آموزش مبتنی بر چارچوب دانشجویان در مسیر صالحیت یافتن به عنوان حسابدار 

خبره یا حسابدار رسمی )یا معادل( را در سه سطح یادشده ترسیم می کند.
سطح 1: اولین دوره گزارشگری مالی دانشجو،

سطح 2: دوره میانی گزارشگری مالی برای صالحیت یافتن به عنوان حسابدار خبره/ حسابدار رسمی/ یا معادل، و
سطح 3: دوره قبل از صالحیت یافتن به عنوان حسابدار خبره/ حسابدار رسمی/ یا معادل.

این 3 ســطح به ضرورت به طور گسترده ای تعریف  شده اند تا رویکردهای متفاوت و متعدد کسب صالحیت به عنوان حسابداران خبره 
و حســابداران رســمی در سراســر جهان را در نظر بگیرند. تدریس بدهیها به عنوان موضوع جداگانه ای در سه سطح توصیه نمی شود؛ 
به جای آن، منابعی به وســیله هیئت فراهم شــده است که می توان در سطوح مختلف، زمانی که بدهیها تدریس می شوند و زمانی که به 

موضوعهای دیگر مربوط هستند )برای مثال، توقف فعالیت اموال، تأسیسات و تجهیزات( از آنها استفاده کرد.
از آنجا که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، استانداردهای مبتنی بر اصولی هستند که برای استفاده جهانی و برای همه صنایع طراحی 
شده اند، قواعد دستوری و رهنمودهای ویژه صنعت را دربر نمی گیرند. در نتیجه،  به کارگیری استانداردهای بین المللی گزاشگری مالی به استفاده 
از براوردها و دیگر قضاوتها نیاز دارد. مطلب حاضر نشان می دهد چگونه آموزش مبتنی بر چارچوب می تواند برای بهتر آماده کردن دانشجویانی 
که  استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را مطالعه می کنند، به کار گرفته شود تا براوردها و سایر قضاوتها را برای به حساب گرفتن بدهیها طبق 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط انجام دهند.
جدول 2 پیشــرفت یادگیری دانشجویان در مسیر صالحیت یافتن به عنوان حســابدار خبره/ حسابدار رسمی را نشان می دهد که در 
حال یادگیری چگونگی به حســاب  گرفتن و گزارشگری بدهیها طبق اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و با استفاده از رویکرد 

آموزش مبتنی بر چارچوب هستند. 
پانوشتها: 

1- ســطح 1: اولین دوره آموزش گزارشــگری مالی به دانشجو؛ سطح 2: یک دوره گزارشــگری مالی میانی برای صالحیت یافتن به عنوان حسابدار خبره/ حسابدار 
رسمی/ یا مدرک معادل ؛ و سطح 3: دوره ای قبل از صالحیت یافتن به عنوان حسابدار خبره/ حسابدار رسمی/ یا مدرک معادل. 

2- در زمان تدوین اســتانداردها، هیئت استانداردهای بین المللی حســابداری ارزیابی می کند که مزایای گزارشگری اطالعات معین، احتمااًل هزینه های تحمیل شده 
برای تهیه آن اطالعات را توجیه می کند.

3- از آنجا که استفاده کنندگان اصلی نمی توانند واحد گزارشگر را ملزم کنند تا به طور مستقیم اطالعات را برای آنان تامین کند، باید به گزارشهای مالی با مقاصد عمومی 
برای بیشتر اطالعاتی که نیاز دارند، اعتماد کنند. درنتیجه، آنان استفاده کنندگان اصلی صورتهای مالی به حساب می آیند.
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سطح 3سطح 2سطح 1

منابع مرجع: 
استانداردها و 

دیگر اعالمیه های 
رسمی

چارچــوب  از  بریده هایــی 
مفهومی و اصــول پایه ای 
بین المللی  اســتانداردهای 

گزارشگری مالی.

چارچوب مفهومی، اصول اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و متن کامل 
الزامهای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در مورد موضوعهایی که تدریس 

می شود.

چارچوب مفهومی، متن کامل الزامهای استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، الزامهای اصول پذیرفته شــده حســابداری 
محلی )اگر وجود دارد( و اصول مهم در مقاله های بحث برانگیز 
و  حســابداری  بین المللــی  اســتانداردهای  هیئــت   (DPs)

. (EDs) پیش نویسهای پیشنهادی

پیشــنهادی  منابع 
کالس

•  منابع مرجع )باال(؛
•  یادداشتها؛ و 
•  خودآموزها.

•  منابــع مرجــع به ترتیبی کــه در »رهنمودی از طریــق اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی« شرح داده شده )در کالس و امتحانهای کتاب باز استفاده  شود(؛ 

•  مجموعه های آموزشــی بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی  برای 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط )به صورت 

رایگان در www.ifrs.org در دسترس است(؛ 
•  صورتهای مالی برمبنای اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی )به صورت 
رایگان در مراکز اینترنتی شرکتها یا بانک اطالعاتی دانشگاهها یا به صورت برخط در 

مرکز ادگار6 (EDGAR) و غیره(؛
 •  تصمیمهای انتظام بخشــی منتشرشــده مرتبط )برای مثال تصمیمهای اســما7 

(ESMA)- به صورت رایگان در مرکز اینترنتی اسما(؛

•  منابع رسانه ای مرتبط؛ 
•  یادداشتها )برای نمونه  یادداشت بدهی ها قسمت پایین را ببینید(؛ و 

•  خودآموزها.

•  رهنمودی از طریق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)برای استفاده در کالس و  امتحانهای کتاب باز(؛

•  مقاله های بحث برانگیز و پیش نویســهای پیشــنهادی هیئت 
اســتانداردهای بین المللــی حســابداری )به صــورت رایگان در 

www.ifrs.org(؛ 

•  اصول پذیرفته شده مّلی؛ 
•  صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی )به صورت رایــگان در مراکــز اینترنتی شــرکتها یا بانک 

اطالعاتی دانشگاه یا مرکز ادگار و غیره(؛
•  تصمیمهای انتظام بخشی منتشرشده مرتبط؛ 

•  منابع رسانه ای مرتبط؛
•  خودآموزهای پیشرفته؛ و 

• موردکاویهای یکپارچه.

براوردهای  و  قضاوتها 
مبتنی بر استانداردهای 
گزاشــگری  بین المللی 

مالی 

ایجاد آگاهی  در مورد 
قضاوتها و براوردهای 

مبتنی بر استانداردهای 
بین المللی گزاشگری مالی.

چند ایده:
• کلیپهای ویدئویی/ 

اینترنتی؛
• بحثهای کالسی؛ و
• خودآموزهای پایه .

 گســترش درک قضاوتهــا و براودرهــای برگزیــده مبتنی بــر اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی.

چند ایده:
•  کلیپهای ویدئویی/ اینترنتی ؛

•  بحثهای کالسی؛
•  خودآموزهای پیشرفته؛

•  رقابتهای گروهی؛
•  بریده هایی از صورتهای مالی منتشرشده؛

•  تصمیمهای انتظام بخشی برگزیده؛ و
•  گزارشهای رسانه ای برگزیده.

گسترش شایســتگی در قضاوت و براورد براساس استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی.

چند ایده:
•  کلیپهای ویدئویی/ اینترنتی؛

•  بحثهای کالسی؛
• خودآموزهای پیشرفته؛

•  موردکاویها؛
•  رقابتهای گروهی؛

•  بریده هایی از صورتهای مالی منتشرشده؛
•  تصمیمهای انتظام بخشی برگزیده؛ و

•  گزارشهای رسانه ای برگزیده.

یکپارچگی 
موضوعهای 

مبتنی بر 
استانداردهای 

بین المللی 
گزارشگری مالی

خیلی کم، اگر موردی 
باشد.

درخورتوجه.متوسط.

یکپارچگی با دیگر 
مربوط  رشته های 

به حسابداری )برای 
حسابرســی،  مثــال، 

مالی، مالیات(

خیلی کم، اگر موردی 
باشد.

درخورتوجه.متوسط.

جدول 1- پیشرفت آموزش مبتنی بر چارچوب در سه سطح
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4- به عبارت دیگر، زمانی اطالعات قابل اعتماد است که کامل، بی طرف و عاری از اشتباه باشد.ش

5- به کارگیری مفاهیم تعاریف، معیارهای شناخت، و اندازه گیری برای داراییها، بدهیها، درامد و هزینه در چارچوب.
6- ادگار، سیستم جمع آوری، تجزیه و تحلیل و بازیابی الکترونیکی داده است و در http://www.sec.gov/edgar.shtml در دسترس است.

 7- European Securities and Markets Authority (ESMA)

منبع: 
 Wells M.J.C., and A. Hyland, A Framework-based Teaching Approach to Accounting for Liabilities, IFRS Foundation, www.ifrs.org,
2015

سطح 3سطح 2سطح 1

منابع مرجع: 
استانداردها و 
دیگر بیانیه ها

•  بریده هایی از چارچوب 
مفهومی: هدف، 

ویژگیهای کیفی، تعریف 
عناصر، معیار شناخت؛ و
 •  اصول مهم استاندارد 

بین المللی گزارشگری 
مالی شماره 9 و استاندارد 

بین المللی حسابداری 
شماره 37 و/یا بخشهای 

11 و 21 استاندارد 
بین المللی گزارشگری 
مالی برای بنگاه های 

کوچک ومتوسط: تعریف 
بدهیها، بدهیهای مالی، 

ذخیره ها و بدهی های 
احتمالی،  شناخت، 

اندازه گیری، قطع 
شناخت؛ و افشا.

•  چارچوب مفهومی؛
•  استانداردهای بین  المللی گزارشگری مالی  شماره 7، 9 و 15 و استانداردهای 

بین المللی حسابداری شماره 17، 19، 32 و 37 و/یا بخشهای 11، 12، 22-20 و 
28 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط؛ و 

•  مبنای نتیجه گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 و 15 و 
استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 17، 19، 32 و 37.

•  چارچوب مفهومی؛
•  استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استاندارد 

بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط؛
•  منابعی که به همراه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

منتشر می شود، اما بخشی از آن نیست- برای مثال، مبانی 
نتیجه گیری؛

•  اصول مهم در پیش نویس های تهیه شده هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری و مقاله های بحث برانگیز؛ و

•  اصول پذیرفته شده حسابداری محلی.

قضاوتها و 
براوردهای مبتنی 
بر استانداردهای 

بین المللی 
گزارشگری مالی

ایجاد آگاهی در مورد 
براوردهای اولیه مورد 

نیاز برای ذخیره ها )برای 
مثال، مالحظه های مورد 

انتظار مربوط به ارزش 
شامل مبلغ، زمانبندی و 

نرخهای تخفیف(

تسهیل گسترش درک قضاوتها و براوردها با استفاده از مثالها، صورتها مالی 
منتشرشده، تصمیمهای انتظام بخشی منتشرشده و گزارشهای رسانه ای. 

تسهیل گسترش شایستگی در انجام  براوردها و دیگر 
قضاوتهای مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

با، برای مثال، استفاده از موردکاویهایی که به قضاوت در انجام 
براورد و دیگر قضاوتها نیاز دارند، صورتهای مالی منتشرشده، 

تصمیهای انتظام بخشی منتشرشده، و گزارشهای رسانه ای.

یکپارچگی 
عنوانهای 

استانداردهای 
بین المللی 

گزارشگری مالی

خیلی کم، اگر موردی 
باشد.

مقدمه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 2، 3، 7، 9 و 13، 
استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 1، 8، 10، 12، 16، 18، 21، 32، و 
38، کمیته تفسیر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 14 و 21، و کمیته 

تفسیر استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 25.

یکپارچگی درخورتوجه در استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی.

یکپارچگی با دیگر 
رشته های مرتبط 

با حسابداری 

خیلی کم، اگر موردی 
باشد.

یکپارچگی بیشتر با حسابداری، مالی و مالیات.برخی یکپارچگی ها با حسابرسی ، مالی و مالیات.

جدول 2- پیشرفت یادگیری
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