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 مقدمه انجمن مهندسی مالی ایران

نو ظهور با قدمت حدود نیم قرن در جهان، موجبات دانش مالی، از جمله علوم 

توسعه و رونق کسب و کارهای مالی گردید که همراه با پیچیدگی و تحوالت تجاری 

رشد وتکامل یافته است. از جمله تحوالت این حوزه توسعه دانشی آن حاصل تعامل 

نشناسی و های دیگری نظیر ریاضیات، آمار، فیزیک، و مهندسی، و روابا علوم و دانش

... بوده است. در علوم مالی متغیرهای با اهمیتی وجود دارد که ریسک و بازده از 

همچنین به کارگیری علم فناوری اطالعات در حوزه علوم مالی از جمله آنها است. 

  گذاری است. مباحث جدید و به روز در حوزه مالی و سرمایه

های خصوص در حوزهتوجه به ها و به طور خاص یکی از موضوعات مورداستارتاپ

توجه از هر حیث در شده یکی از مباحث جدید و قابلنگاریمالی است. ارزهای رمز

ها و به تکها، فینآپحوزه مالی است. مجموعه حاضر که تمرکز آن به بیان استارت

شده است، حاصل تالش نگاریها یعنی ارزهای رمزتکای از فینطور خاص دسته

ن برجسته کشور است که مسئولیت ترجمه، تالیف و گردآوری آن را بر علمی محققا

 عهده داشتند. 

ترین انجمن علمی مورد تأیید فردبهانجمن مهندسی مالی ایران به عنوان منحصر

(، را براساس آخرین ارزیابی کمسیون Aوزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه )

کار این اندرضمن تشکر از اساتید دستهای علمی کشور اخذ نموده است، انجمن

کتاب ارزشمند، آمادگی خود را جهت چاپ کتاب مرجع و علمی به عنوان یکی از 
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 مقدمه انجمن حسابداری مدیریت ایران

امور   آید و اداره شمار می به  اصلی مدیریت  از اجزای  گیری ، تصمیم امروز  در دنیای

باشد،   افراد متکی  شخصی  و قضاوت  تواند صرفاً بر نبوغ نمی  وسیع  سازمانهای

  و اطالعات  علمی  هایبررسی  بر پایه  امکان،  در صورت  بایستی  تصمیمات بلکه

در   گیری تصمیم  استوار گردد. عمل  خاصی  هایو روش  اصول  ناپذیر و برطبقتردید

را   سازمان از نویسندگان،   برخی  که  است  مهم  به قدری  وسیع  امور سازمانهای  اداره

  اند. اگر فعالیت نموده  تعریف«  گیری تصمیم  عمل»را   و مدیریت  تصمیم  شبکه

جوهر   کنید که می  دهمشاه  وضوح  را در نظر آورید، به  در سازمان  مدیریت  مختلف

توان گفت که  امروزه به جرأت می.  است  گیری تصمیم  مدیریت،  هایفعالیت  تمامی

هر تصمیم مدیریت، آثار و نتایج مالی در پی دارد و به همین جهت مدیریت برای 

 اخذ هر تصمیمی به اطالعات مالی نیازمند است. 

     ها و ارزهای تکها، فین آپکتاب حاضر تحت عنوان سه گفتار در باب استارت

شده است که برای اولین بار در ایران با نگاه علمی و کاربردی به خصوص نگاریرمز

شده به این موضوع پرداخته است.  مبحث نگاریدر حوزه حسابداری ارزهای رمز

شده موضوعی کامالً جدید است و در خصوص حسابداری این رمز نگاریارزهای رمز

کنون به صورت مشخص استاندارد و رویکردی وجود ندارد. در این کتاب ارزها تا

شده، مباحث مربوط نگاریها و ارزهای رمز تکعالوه بر معرفی موضوعات جدید فین

شده نیز بر اساس رویکردهای موسسات حسابرسی نگاریبه حسابداری ارزهای رمز

ر این حوزه مباحث حسابداری بزرگ دنیا آمده است. امید است بتوان با پیشرفت علم د

 تری گسترش یابد.  نیز به طور جامع

ترین انجمن علمی مورد تأیید فردبهانجمن حسابداری مدیریت ایران به عنوان منحصر

(، را براساس آخرین ارزیابی کمیسیون Aوزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه )

های علمی کشور اخذ نموده است، ضمن تشکر از مؤلفان این کتاب ارزشمند، انجمن

جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 



 

  

اسالمی واحد علوم و تحقیقات، مؤسس و رئیس انجمن حسابداری مدیریت ایران 

اب آقای دکتر هاشم همچنین مؤسس و دبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران، جن

نیکومرام، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، 

مؤسس و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن 

حسابداری مدیریت ایران و سرکار خانم دکتر بهاره بنی طالبی دهکردی، استادیار و 

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، آمادگی خود عضوهیئت علمی گروه حسابدار

ترین اهداف علمی تعریف را جهت چاپ کتاب مرجع و علمی به عنوان یکی از مهم
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