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 مقدمه

 و جدیدترین درواقع که پردازدیم آمریکا حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام معرفی به حاضر نوشته

 در مالی حسابداری استانداردهای هیئت .باشدیم جهان در حسابداری استانداردهای ارائه روش نیترمهم

 کدگذاری نظام عنوان تحت مدلی از استفاده با را امریکا حسابداری استانداردهای میالدی، 2009 سال

 قبلی نظام جایگزین نظام این است. کرده یدهسازمان موضوع 90 اساس بر حسابداری استانداردهای

 است. شده آمریکا حسابداری استانداردهای یگذارشماره

 ما کشور در و جهان در فراوانی یهاپژوهش حسابداری، استانداردهای محتوای خصوص در اینکه علیرغم

 خصوص در تاکنون اما کرد، مالحظه را هاآن توانیم علمی مجالت به مراجعه با که است پذیرفته صورت

 است. نشده ارائه و تدوین یامقاله فارسی زبان به ما کشور در استانداردها ارائه و تدوین شکل و فرمت

 شکل و فرمت بررسی و بحث به تخصصی صورتبه که یامقاله نیز زبانیسیانگل علمی نشریات در حتی

 باب نوشته، ایـن رودیم انتظار دلیل همین به شود. یافت است ممکن ندرتبه باشد، پرداخته استانداردها

 فراهم را آن بیشتر چه هر غنای موجبات و گشوده آن موضوع ازلحاظ ایران حسابداری ادبیات در را یاتازه

 نماید.

 حسابداری دانش از روزبه و دانشی مرز منظم، دقیق، اطالعات ارائه بر عالوه است شده تالش مقاله این در

 خصوص در بیشتر هرچه ییافزادانش و تحقیق ادبیات تکامل و گسترش موجبات ،شدهارائه اطالعات دنیا،

 امید نماید. ایجاد خصوص این در بعدی تحقیقات انجام برای را ییهانهیزم و کند فراهم را پژوهش موضوع

 موضوعات تا کند فراهم یازهیانگ و بگذارد ایرانی پژوهشگران پای پیش را راهی بتواند نوشته این است

 شوند. معرفی ما کشور در و شدهشناخته بهتر جهان حسابداری دانشی مرز

 سؤاالت پژوهش، ضـرورت و اهمیـت سپس .شودیم ارائه پژوهش پیشینه ابتدا بعدی، یهابخش در

 آمریکا حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام سپس و شوندیم تبیین پژوهش یشناسروش و پژوهش،

 .شودیم معرفی لیتفصبه

 پژوهش پیشینه

 تعریف اولین حتی است. جوان بسیار دانشی علوم، سایر با مقایسه در آن، کنونی شکل به حسابداری دانش

 رسمی حسابداران انجمن توسط پیش سال 62 فقط یعنی یالدیم 1953 سال در حسابداری از رسمی

 آوردن فراهم آن هدف که است اطالعاتی سیستم یک نیز حسابداری سیستم [.3] است شدهارائه آمریکا

 اتخاذ در را آنان بتواند تا است مالی اطالعات کنندگاناستفاده از گسترده طیفی برای مفید اطالعات

 آن، نوین شکل به حسابداری استانداردگذاری موضوع، این به توجه با [.2] رساند یاری آگاهانه تصمیمات

 1973 سال دسامبر در مالی حسابداری استانداردهای هیئت توسط جهان، در البته و آمریکا در بار اولین

 هستند. حسابداری کار انجام چگونگی بر حاکم مقررات حسابداری، استانداردهای [.11] شد شروع

 حسابداری یهایناکام تشدید گیرند.می قرار همگان رشیموردپذ قواعد سلسله یک عنوانبه استانداردها

 ،هانامهنیآئ استانداردها، قوانین، تنظیم در متناظری رشد با اخیر، دهه در آن پیوسته افزایش و هاشرکت

 [.10] است بوده همراه هاسازمان به کمک برای جدید رهنمودهای و
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 و شکلی ازنظر -1 داد: قرار لیوتحلهیتجز و یموردبررس توانیم جنبه دو از را حسابداری استانداردهای

 یهایبررس و موردبحث تواندیم و بوده مهم بسیار استانداردها محتوای که هرچند محتوایی. ازنظر -2

 بلکـویی .کاهدینم هاآن ارائه و تدوین طراحی، شکل و مدل فرمت، اهمیت از امر این اما گیرد، قرار فراوان

 کنندگاناستفاده بر تواندیم شکل ازنظر هم و محتوا ازنظر هم حسابداری اطالعـات کـه کندیم بیـان

 ترعیوس نگاهی با اما دارد، اشاره حسابداری اطالعات ارائه نحوه به گفته این که هرچند بگـذارد. تـأثیر

 [.1] ردیبگ دربر تواندیم نیز را حسابداری استانداردهای خود ارائه شکل

 مقررات موافقان این تیدرنها اما دارد، را خود خاص مخالفان و طرفداران حسابداری در گذاری مقررات

 در استانداردگذاری [.9] بقبوالنند عموم به را خود نظر شدند موفق که هستند حسابداری در گذاری

 واقعیت این بر مبتنی ،گیردمی صورت حسابداری در گذاری مقررات با موافقت اساس بر که حسابداری

 توانندمی و هستند الزم مربوطه مؤسسات برای و بوده مؤثر و مفید حسابداری استانداردهای که است

 [.8] دهند قرار حسابداری اطالعات از کنندگاناستفاده اختیار در و کرده تولید را مربوطی اطالعات

 کنندگاناستفاده رفتارهـای روی بـر حسابداری اطالعات در شناسیزبان مختلف رویکردهای تأثیر موضوع

 راستای در پژوهش این اسـت. مدرن حسابداری ادبیات در توجه کانون در و جدید موضوعات از یکی ،هاآن

 است. شده انجام ایران حسابداری ادبیـات در موضوع این معرفی همچنین و ادبیات این تکامل

 هایبخش در موجود قبلی پراکندگی از که است ایگونهبه حسابداری استانداردهای کدگذاری ساختار

 هرکدام که ... و نوظهور موضوعات هایبیانیه تفسیرها، استاندارد، هایبیانیه شامل استانداردها مختلف

 مالی حسابداری استانداردهای با مرتبط موارد همه و کرده جلوگیری شدندمی منتشر جداگانه صورتبه

 زیرا است حسابداری سیستم یک ضروریات از یکپارچگی این .نمایدمی ارائه یکپارچه صورتبه را

 تکنولوژی مدیریت مختلف مراحل در گوناگونی ریاضی هایروش و متعدد دانش بر مبتنی هایسیستم

 است ضروری بنابراین دهد. انجام را مدیریتی وظایف تمام تواندنمی تنهاییبه هاآن از هرکدام که است نیاز

 تا گردند یکپارچه دانش، مختلف هایبخش و وظایف همچنین کیفی، هایبرهان و عددی محاسبات تا

 [.7] باشدمی حسابداری سیستم الینفک جز نیز موارد این تمامی شود. انجام منسجم گیریتصمیم یک

 پژوهش ضـرورت و اهمیـت 

 استانداردگذاری حالبااین [،4] دهندمی ایتالیانسبت و 14 قرن اواخر به را حسابداری پیدایش سابقه اگرچه

 کشور این ،استانداردگذاری شکل ازنظر هم و محتوا ازنظر هم و است شده شروع آمریکا از حسابداری در

 تواندمی و بوده مهم آمریکا حسابداری استانداردهای شکلی و محتوایی بررسی لذا است. پیشرو همچنان

 آمریکا حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام تکمیل باشد. مفید حوزه این در آتی روندهای درک در

 ساختار داشتند. همکاری آن در متعدد مؤسسات از نفر 200 از بیش که بوده ساله 5 پروژه یک نتیجه

 نظام مفاد رعایت است. متفاوت قبلی استانداردهای ساختار با حسابداری استانداردهای کدگذاری

 شده اجباری غیردولتی هایشرکت در 2009 سپتامبر 15 تاریخ از حسابداری استانداردهای کدگذاری

 کدگذاری مراتبسلسله و مدل محتوا، ساختار، بهتر درک به کمک مقاله، این نگارش از هدف است.

 اساتید برای آموزشی تأثیرات بر عالوه موجود، نوشته افزاییدانش .باشدمی آمریکا حسابداری استانداردهای
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 دید با تا نماید کمک ایران در حسابداری استاندارد گذاران به تواندمی حسابداری، رشته دانشجویان و

 بپردازند. حسابداری استانداردهای ارائه و تدوین به بازتری

 پژوهش سؤاالت 

 دهد: پاسخ زیر سؤاالت به تا کندمی تالش پژوهش این

 چیست؟ آمریکا حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام -1

 دارد؟ اهدافی چه نظام این -2

 چیست؟ نظام این ضرورت و اهمیت -3

 پژوهش شناسیروش

 را اجتماعی علوم در پژوهش هایروش معموالً است. حسابداری کیفی هایپژوهش حوزه در پژوهش، این

 رویکردهای از حاصل جینتا اینکه به توجه با [.5] کنندمی بندیتقسیم ماهیت و هدف مالک دو به توجه با

 ازنظر پژوهش این گیرد، قرار حسابداری استاندارد گذاران مورداستفاده تواندمی پـژوهش این در اجرایی

 زمینه در کاربردی دانش توسعه تحقیق، این هدف .گرددیم محسوب کاربردی هایپژوهش نوع از هدف،

 توصیفی هایپژوهش نوع از تحلیل، روش اساس بر را پژوهش این تـوانمی بـراین،عـالوه است. حسابداری

 و کیفی هایروش از استفاده با موجود اطالعات و هاداده هاآن در کـه دانسـت برآوردی تحقیق و

 .ردیگیم قـرار لیوتحلهیتجز مورد شدهرفتهیپذ معیارهای از استفاده با و شدهیگردآور یاکتابخانه

 موضوعی یا پدیده کنونی وضعیت و پردازدمی موجود روابط و شرایط تفسیر و توصیف به توصیفی، مطالعات

 استانداردهای کدگذاری نظام اینجا )در پدیده یک موقعیت برآوردی تحقیق دهد.می قرار موردمطالعه را

 کند،نمی پیشنهاد را ایفرضیه گونهچیه روش این کند.می توصیف زمانکی در را آمریکا( حسابداری

 موقعیت صرفاً بلکه کند،نمی ایتوصیه بعدی اقدامات برای و دهدنمی قرار موردمطالعه را رهامتغی روابط

 خصوصیات منظم و واقعی عینی، توصیف پژوهش نوع این انجام از محقق هدف کنند.می توصیف را موجود

 کند بیان را موضوع از عینی نتایج تا کندمی سعی تحقیقات گونهنیا در پژوهشگر .باشدمی موضوع یک

 است. تاکنون میالدی 2009 سال آن زمانی قلمرو و است آمریکا کشور حاضر، پژوهش مکانی قلمرو [.6]

 1حسابداری استانداردهای کدگذاری تعریف

 استانداردهای هیئت از جدید سند دریک (GAAP) همگانی شدهرفتهیپذ حسابداری استانداردهای 

 accounting) حسابداری استانداردهای یروزرسانبه» عنوان تحت (FASB) مالی حسابداری

standards update») مالی حسابداری استانداردهای هیئت بیترتنیابه شد. صادر (FASB) راهنمای 

 غیردولتی مؤسسات بر سزایی به تأثیر که کرد منتشر حسابداری استانداردهای کدگذاری برای جدیدی

 استانداردهای از شده یدهسازمان منبعی از است عبارت حسابداری استانداردهای کدگذاری گذاشت.

 شدهنیتدو مالی حسابداری استانداردهای هیئت توسط که (GAAP) همگانی شدهرفتهیپذ حسابداری

 [.12] شودیم اجرا غیردولتی مؤسسات در و است

                                                           
1 Accounting standards codification (ASC) 
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 حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام اهداف 

 زیر شرح به مالی حسابداری استانداردهای هیئت توسط حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام اهداف

 :باشدمی

 کاربران توسط (GAAP) همگانی شدهرفتهیپذ حسابداری استانداردهای به آسان و سریع دسترسی .1

 حسابداری استانداردهای دهندهنشان یدرستبه شدهیکدبند محتوای کهنیاز ا اطمینان حصول .2

 باشد. 2009 جوالی اول در امریکا (GAAP) همگانی شدهرفتهیپذ

 دهد. نشان روزبه را استانداردگذاری یهاتیفعال که کدگذاری تحقیقات سیستم یک ایجاد .3

 آمریکا حسابداری شدهوضع مقررات سایر و استانداردها در موجود یهایدگیچیپ کاهش .4

 شدهوضع استانداردهای به بخشیدن نظم .5

 آمریکا (GAAP) یهمگان شدهرفتهیپذ استانداردهای ترکیب و یسازکپارچهی .6

 .باشدمین نظام این اهداف جزء جدید، حسابداری استانداردهای وضع که است ذکرانیشا

 حسابداری استانداردهای کدگذاری فرآیند و طراحی مراحل

 .دهدیم نشان را آمریکا حسابداری استانداردهای کدگذاری فرآیند و طراحی مراحل 1 شکل
  کایآمر یاستانداردها یو کدگذار ی. مراحل طراح1شکل  

سازماندهی متون به 
بخش های مناسب

ادغام و ترکیب 
محتوای متون

بررسی فنی 
عملکردها

FASBتوسط

ویرایش بررسی 
های فنی جهت 

سازگاری با اهداف

بررسی مسائل    
توسط تیم FASB 

مشورتی

پیش نویس نتایج 
بررسی های هیئت

انتشار پیش نویس 
جهت تایید
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 2009 جوالی اول در شدهیکدبند حسابداری استانداردهای

 استانداردهای D-A سطح )یعنی موثق متون شامل حسابداری استانداردهای کدگذاری راهنمای

 کدگذاری در .باشدمی ایالتی و محلی شدهوضع استانداردهای جزبه عمومی( شدهرفتهیپذ حسابداری

 بیانیه یک عنوان تحت و اندشدهاصالح که حسابداری استاندارد هایبیانیه به حسابداری، استانداردهای

 حسابداری استاندارد بیانیه مثالعنوانبه .شودینم یااشاره ،گرددیم منتشر جدید حسابداری استاندارد

 کیفیت یهاتیفعال حسابداری عنوان با 133 حسابداری استاندارد بیانیه شدهاصالح نسخه که 149

 کدگذاری راهنمای همچنین .شودینم یااشاره 133 بیانیه به و است موردنظر کدگذاری در خدمات،

 .شودینم شامل را دولتی حسابداری استانداردهای حسابداری، استانداردهای

 از متشکل ،منتشرشده مختلف استاندارد گذاران توسط که حسابداری استانداردهای کدگذاری راهنمای

 است: زیر متون

 1(FASB) یمال حسابداری یاستانداردها هیئت

 هاهیانیب

 رهایتفس

 فنی یهابولتن

 کارکنان وضعیت

 کارکنان اجرا راهنمای

 138 شماره بیانیه

 2(EITF) کارگروه موضوعات نوظهور

 مقاالت خالصه

 D موضوع

 3(DIG) فرعیگروه پیاده سازی 

 4(APB) حسابداری اصول هیئت نظرات

 هیئت نظرات بیانیه

 حسابرسی و حسابداری راهنمای

 عملی یهابولتن

 فنی رسیدگی خدمات

 5(ARB) حسابداری تحقیقاتی یهابولتن

                                                           
1 Finanial accounting standards board (FASB) 
2 Emerging issues task force 
3 Derivative implementation group 
4 Accounting principles board 
5 Accounting research bulletins 
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 1(AIN) حسابداری یرهایتفس

 2(AICPA) آمریکا رسمی حسابداران انجمن

 بهادار اوراق بورس کمیسیون توسط شدهوضع استانداردهای

 محتوای ،یاجداگانه مدیریتی بخش در حسابداری، استانداردهای کدگذاری نظام سودمندی افزایش برای

 متون شامل بخش این است. شدهارائه SEC)) آمریکا بهادار اوراق و بورس کمیسیون راهنمای و تفاسیر

 :باشدمی زیر

 مقررات

 افتهیانتشار حسابداری مجموعه / مالی یهاگزارش

 تفاسیر

 بهادار اوراق بورس کمیسیون کارکنان راهنمای

 حسابداری یهابولتن

 هادهیا ناظربر کارکنان و (EITF)کارگروه موضوعات نوظهور 

 و بورس کمیسیون توسط شدهوضع استانداردهای محتوا چگونگی مورد در را فنی اطالعات بخش این

 .کندمی فراهم را آمریکا بهادار اوراق

 آن ساختار و کدها یبندطبقه شکل

 کدگذاری برای را "ترکیبی یبندطبقه شکل" (FASB) مالی حسابداری استانداردهای هیئت

 است: زیر شکل به کدها یبندطبقه سیستم ساختار است. داده توسعه حسابداری استانداردهای
XXX-YY-ZZ-PP 

 :باشدمی قسمت یک دهندهنشان حروف از هرکدام که

XXX = 3موضوع 

YY = 4عناوین 

ZZ = 5هابخش 

PP = 6هاپاراگراف 

 است: زیر صورتبه هااجاره کدینگ مثالعنوانبه

 موضوع(ها )اجاره = 840

                                                           
1 Accounting interpretations 
2 American institute of certified public accountants (AICPA) 
3 Topic 
4 Subtopics 
5 Sections 
6 paragraphs 
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 )بخش( عملیاتی اجاره = 20-840

 )بخش( استثناء محدوده و دامنه = 15-20-840

 )بخش( افشاء = 50-20-840

 )بخش( یاهیسرما اجاره = 30-840

 )بخش( استثنا محدوده و دامنه = 15-30-840

 )بخش( افشاء = 50-30-840

 از قبل باشد، شدهوضع بهادار اوراق و بورس کمیسیون سوی از شدهیکدبند استانداردهای از یکی اگر

 .گیردمی قرار "S" حرف بخش، شماره

 اجاره کدینگ ساختار

 در که اجاره کدینگ ساختار و یبندطبقه نحوه خصوص در زیر مثال به موضوع، بهتر شدن روشن جهت

 نمایید. توجه است، شدهارائه 2 شکل

 اجاره نگی. ساختار کد2شکل 

 موضوعات

 با که است مرتبط یهاییراهنما از یامجموعه دهندهنشان حسابداری استانداردهای کدینگ در موضوع

 استانداردها کدینگ در موضوعات این دارد. بسیار نزدیکی (IAS) یالمللنیب حسابداری استانداردهای

 است: شده یکدگذار و یبندطبقه زیر صورتبه

 .باشدمی نظری اصول و مفهومی مسائل به مربوط که (199-105 موضوع کد) کلی اصول

 این اما .کندمی بیان را مالی یهاصورت در را اطالعات ارائه چگونگی که (299-205 موضوع کد) ارائه

 .ردیگیبرنم در را مالی یهاصورت عناصر مجدد ارزیابی و یریگاندازه و شناخت نحوه موضوع،

فصل

فصل

بخش

عنوان

موضوع اجاره

یه ایرمااجاره س

دامنه

اجاره 
کننده

احاره 
دهنده

افشاء

اجاره 
کننده

اجاره 
دهنده

عملیاتیاجاره

دامنه

اجاره 
کننده

اجاره 
دهنده

افشاء

اجاره 
کننده

اجاره 
دهنده
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 که (599-505 و 499-405 ،399-305 یکدها ترتیب به )که سهام صاحبان حقوق و هایبده ،هایدارائ

 پرداختنی، یهاحساب نقد، وجوه مثالعنواناست )به یاترازنامه یهاحساب مورد در راهنمایی شامل

 (.شدهپرداخت سرمایه اضافه

 یهاحساب مورد در راهنمایی حاوی که (799-705 و 699-605 ترتیب به موضوع کد) هانهیهز و درآمدها

 دستمزد(. و حقوق هزینه فروش، درآمد مثالعنوانبه) باشدمی زیان و سود صورت

 مالی یهاصورت متعدد یهاحساب زمینه در راهنمایی حاوی که( 899-805 موضوع کد) کالن معامالت

 نقدی. غیر معامالت وابسته، هایشرکت تجاری، یهابیترک مثل معامالتی اطالعات و

 خاص صنعت یهاتیفعال انواع یا خاص صنایع مورد در راهنمایی شامل (999-905 موضوع )کد صنعت

 که دهدیم را امکان این کاربران به سازگار کد یک ایجاد با (FASB) مالی حسابداری استاندارد هیئت

 را، است متفاوت هاآن صنعت موقعیت کهیدرحال دارند مشابه محتوا با ساختاری که استانداردهایی

 کشاورزی کد و 330 موجودی کد ،310 دریافتنی یهاحساب موضوع کد مثالعنوانبه کنند. پیمایش

 :شودیم انجام شکل بدین یکدبند زیر، موارد ارائه جهت .باشدمی 905

 (310-905) یافتنیدر یهاحساب – کشاورزی

 (330-905) یموجود – کشاورزی

 عناوین

 بر و باشندیم خاص موضوعی مختلف یهاجنبه دهندهنشان که هستند موضوع یک رمجموعهیز هاعنوان

 موضوع بخش دو یاهیسرما و عملیاتی اجاره نمونه برای .گرددیم ارائه شدهمشخص ایحوزه و محتوا اساس

 .شودیم مشخص آن نوع اجاره قرارداد در که هستند اجاره

 ها بخش

 در ییهابحث .دهدیم نشان را افشاء و یریگاندازه شناخت، نظیر عنوان یک ییمحتوا ماهیت ،هابخش

 با هایبخش توانیم چگونه گریدعبارتبه دارد. وجود عنوان چند مشابه هایبخش و محتوا ترکیب مورد

 یاهیسرما و عملیاتی اجاره عناوین افشاء بخش )نظیر کرد ترکیب را متعدد یهاعنوان در مشابه محتوای

 توانندمی کاربران ،بیترتنیابه است(. شده داده نشان خاص یبارنگ که اجاره کدینگ ساختار نمودار در

 باشند. داشته دسترسی مشابه محتوای با هابخش عناوین انواع به کدگذاری، جستجوی سیستم در

 :شودیم کدبندی زیر شرح به عنوان هر هایبخش

 XXX-YY-00 وضعیت

 XXX-YY-05 اجمالی بررسی و پیشینه

 XXX-YY-10 اهداف

 XXX-YY-15 استثناء محدوده و دامنه

 XXX-YY-20 نامهواژه

 XXX-YY-25 شناخت

 XXX-YY-30 اولیه یریگاندازه
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 XXX-YY-35 بعدی کیری اندازه

 XXX-YY-40 شناخت قطع

 XXX-YY-45 موارد سایر ارائه

 XXX-YY-50 افشاء

 XXX-YY-55 تشریح و اجرا راهنمای

 XXX-YY-60 روابط

 XXX-YY-65 تاریخی اطالعات و گسترش انتقال

 XXX-YY-70 عمومی راهنمای

 1XBRL( 75-YY-XXX) تجاری گزارشگری افتهیتوسعه زبان عناصر

 SEC XXX-YY-S99 بهادار اوراق بورس کمیسیون مواد

 هاپاراگراف

 هاپاراگراف شماره حسابداری، استانداردهای کدگذاری در استانداردها، دقیق پیوند از اطمینان حصول برای

 .کندمین تغییری هاآن شماره اما شوند، اصالح هاپاراگراف است ممکن زمان گذر با است. شدهگرفته نظر در

 عنوانبه .شودیم کدبندی پاراگراف، شماره از پس حرف یک با گردد، اضافه جدیدی پاراگراف که زمانی

 .شودیم داده نشان 5A-50 کد با 6-50 و 5-50 پاراگراف بین جدید پاراگراف یک نمونه

 حسابداری استانداردهای کدگذاری هایبخش و موضوعات فهرست

 .اندشده فهرست 3 شماره شکل طبق حسابداری استانداردهای مختلف هایبخش و موضوعات
 . فهرست موضوعات کدینگ استانداردهای حسابداری آمریکا3 شکل

 کدینگ موضوعات فهرست کد

100 

105 

200 

205 

210 

215 

220 

225 

230 

235 

250 

 کلی اصول

 عمومی شده پذیرفته حسابداری اصول

 ارائه

 مالی های صورت ارائه

 ترازنامه

 سرمایه حساب صورت

 جامع زیان و سود

 زیان و سود صورت

 نقد وجه گردش صورت

 مالی های صورت همراه های یادداشت

 اشتباهات اصالح و حسابداری های برآورد در تغییر

                                                           
1 Extensible business reporting language (XBRL) 
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 کدینگ موضوعات فهرست کد

255 

260 

270 

272 

274 

275 

280 

300 

305 

310 

320 

323 

325 

330 

340 

350 

360 

400 

405 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

480 

500 

505 

600 

 ها قیمت سطح تغییر

 سهم هر سود

 موقت مالی های گزارش

 سهامی هایشرکت

 شخصی مالی های صورت

 اطمینان عدم و ریسک

 ها قسمت گزارش

 ها دارائی

 نقد وجه معادل و نقد وجه

 دریافتنی های حساب

 قرضه اوراق و بهادار اوراق -گذاری سرمایه

 خاص های مشارکت و فرعی(ها ) شرکت درسهام -گذاری سرمایه

 ها گذاری سرمایه سایر

 کاال موجودی

 آتی سنوات به انتقالی مخارج و ها دارائی سایر

 سرقفلی -نامشهود های دارائی

 تجهیزات و آالت ماشین اموال،

 ها بدهی

 ها بدهی

 بازنشستگی و محیطی زیست تعهدات

 تعهدات بهای استهالک

 آتی های دوره به انتقالی و معوق های درآمد

 تعهدات

 احتمالی های بدهی

 تضمین تعهدات

 وام() یبده

 سهام صاحبان حقوق از متمایز های بدهی

 سرمایه

 سهام صاحبان حقوق

 درآمد
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 کدینگ موضوعات فهرست کد

605 

700 

705 

710 

712 

715 

718 

730 

740 

800 

805 

808 

810 

815 

820 

825 

830 

835 

840 

845 

850 

852 

855 

860 

900 

905 

908 

910 

912 

915 

 درآمد شناخت

 ها هزینه

 خدمات و فروش شده تمام بهای

 خسارت جبران

 کارکنان سنوات ذخیره

 کارکنان بازنشستگی مزایای ذخیره

 ها هزینه سایر و پرداختنی سهام سود

 توسعه و تحقیق هزینه

 درامد بر مالیات

 کالن معامالت

 تجاری ترکیب

 خاص های مشارکت

 ادغام

 ازریسک مصون و مشتقه اوراق

 افشاء و منصفانه ارزش

 مالی ابزارهای

 خارجی ارز موضوع

 بهره

 ها اجاره

 نقدی غیر معامالت

 وابسته اشخاص افشای

 سازمان تجدید

 ترازنامه تاریخ از بعد رویدادهای

 خدمات و انتقاالت و نقل

 صنعـت

 کشاورزی

 هواپیمایی هایشرکت

 پیمانکاری قراردادهای

 دولتی فدرال قراردادهای

 برداری بهره از قبل مرحله
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 کدینگ موضوعات فهرست کد

920 

922 

924 

926 

928 

930 

932 

940 

942 

944 

946 

948 

950 

952 

954 

958 

960 

962 

965 

970 

972 

974 

976 

978 

980 

985 

995 

 

 

05 

 رسانه -سرگرمی

 کابلی تلوزیون -سرگرمی

 کازینو -سرگرمی

 فیلم -سرگرمی

 موسیقی سرگرمی

 معادن استخراج فعالیت

 وگاز نفت استخراج فعالیت

 ها نمایندگی و کارگزاری -مالی خدمات

 وام و گذاری سپرده -مالی خدمات

 بیمه -مالی خدمات

 گذاری سرمایه صندوق -مالی خدمات

 بانک رهن وثیقه -مالی خدمات

 کارخانه آالت ماشین -مالی خدمات

 امتیاز کننده اعطا

 درمان و بهداشت های نهاد

 انتفاعی غیر مؤسسات

 بازنشستگی های طرح منافع تعریف -حسابداری برنامه

 بازنشستگی های طرح مشارکت تعریف -حسابداری برنامه

 اجتماعی رفاه و بهداشت های طرح مزایای -حسابداری برنامه

 کل -مستغالت و امالک

 امالک بهره انجمن -مستغالت و امالک

 ومستغالت امالک گذاری سرمایه صندوق -مستغالت و امالک

 زمین معامله -مستغالت و امالک

 ها فعالیت گذاری اشتراک زمان -مستغالت و امالک

 تنظیم قابل های فعالیت -مستغالت و امالک

 افزار نرم

 امریکا بخار کشتی مؤسسات

 

 حسابداری استانداردهای کدگذاری بخش فهرست

 اجمالی بررسی و پیشینه
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 کدینگ موضوعات فهرست کد

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

S99 

 اهداف

 استثناء محدوده و دامنه

 نامه واژه

 شناخت

 اولیه گیری اندازه

 بعدی گیری اندازی

 شناخت قطع

 موارد سایر ارائه

 افشاء

 تشریح و اجرا راهنمای

 روابط

 تاریخی اثراطالعات وگسترش انتقال 

 عمومی راهنمای

XBRL تجاری گزارشگری یافته توسعه زبان عناصر 

SEC بهادار اوراق بورس کمیسیون های ماده 

 گیری نتیجه و جمعبندی

 این کدگذاری فرایند و آمریکا حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام اهداف و شکل نوشته، این

 ایران در بار نخستین برای را جهان حسابداری استانداردگذاری در پیشرفت آخرین عنوان به استانداردها

 نمی منتشر امریکا حسابداری در جدیدی استاندارد میالدی، 2009 سال از دهد. می شرح و کرده معرفی

 کدگذاری نظام شود. می روز به حسابداری استانداردهای کدگذاری نظام کدهای از یکی واقع در بلکه شود

 موضوع ایـن از نیز آتی هایپژوهش در که است امید و شده مطرح ایران در بار نخستین برای شده معرفی

 گردد. فراهم حسابداری ادبیات غنای موجب و شده استفاده
 

 منابع فهرست

 تهران: اول. چاپ پارسائیان. علی ترجمه .حسابداری هایتئوری (،1381) ریاحی احمد بلکویی، .1

 فرهنگی. هایپژوهش مرکز انتشارات

 (،1394) نیا طالب اله قدرت نیکومرام، هاشم رودپشتی، رهنمای فریدون بهاره، دهکردی، طالبی بنی .2

 پژوهشی علمی فصلنامه ،"دانش منظر از حسابداری در (ANT) کنشگران شبکه نظریه تبیین"

 .130-119 صفحه ،16 شماره ،4 دوره ،11 مقاله ،مدیریت حسابرسی و حسابداری دانش

 ایران. حسابداری انجمن تهران: اول. چاپ اول. جلد .حسابداری های نظریه (،1392) علی ثقفی، .3
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 حسابداری دکتری دوره برگزاری نحوه تطبیقی بررسی" (.1396) صاحبقرانی امیرعباس و علی ثقفی، .4

 دوره ،انجمن حسابداری ایران ،حسابرسی و حسابداری مطالعات ،"دنیا برتر هایدانشگاه و ایران در

 .22-5 صفحه ،24 شماره ،6

 سمت، انتشارات ،انسانی علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه (،1382) ،محمدرضا نیا، حافظ .5

 هشتم. چاپ تهران،

 تهران: .رفتاری علوم در تحقیق هایروش (،1393) حجازی الهه و بازرگان، عباس زهره، سرمد، .6

 آگه. نشر

 و حسابداری" (،1393) دهکردی طالبی بنی بهاره و نیکومرام هاشم فریدون، رودپشتی، رهنمای .7

 دوره ،10 مقاله ،مدیریت حسابرسی و حسابداری دانش پژوهشی علمی فصلنامه ،"تکنولوژی

 .164-151 صفحه ،10 شماره ،3

 جلد .حسابداری عمومی هایروش و مبانی (،1393) ،آراییملک الدین نظام و مصطفی مدد،علی .8

 حسابرسی. سازمان تهران: .1

 اول. جلد .حسابداری تئوری (،1392) ،سیدحسینی سیدمصطفی و کرمی، غالمرضا ساسان، مهرانی، .9

 دانش نگاه تهران:

 های کنترل" (.1397) باف مخمل احمد و مجتبی رومنجان، ابراهیمی ،ناصر پرتوی، ،حسن همتی، .10

انجمن  ،حسابرسی و حسابداری مطالعات ،"مالی گزارشگری زنجیره پیوسته حلقه داخلی،

 .70-49 صفحه ،25 شماره ،7 دوره ،حسابداری ایران
11. Financial accounting standards board (FASB). (2014A). Pre-codification 

standards. Retrieved on 1Augest 2014 at http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/ 

PreCodSectionPage&cid=1218220137031. 

12. Financial accounting standards board (FASB). (2014B). About the Codification. 

Retrieved on 1Augest 2014 at https://asc.fasb.org/imageRoot/47/49128947.pdf.
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Considering the form and content of American accounting standards, has always been 

of interest to researchers and activists in the field of accounting. In 2009, American 

accounting standards was organized in the 90 topics by Financial Accounting 

Standards Board (FASB), using a model as a coded system of accounting standards. 

This system replaced the previous system of accounting standards in America. Each 

subject of the codification has at least one title, each title has several sections, and 

each section consists of several paragraphs. In the process of coding standards, in 

terms of the nature and content, sectors (e.g. the scope, recognition, measurement, 

etc.) are classified. The purpose of Accounting Standards Codification was to reduce 

the complexity of existing standards, regulating current standards and easier access to 

accounting standards through codes that defined for each standard. This paper, 

explains the form and goals of Accounting Standards Codification (ASC) and the 

process of coding standards for the first time in Iran. 
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