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 ا︨︐﹀︀ده از  ا︨︐﹀︀ده از 
︑﹙﹫﹏ داده ︋︣ای ︋︣اورده ﹋︣دن︑﹙﹫﹏ داده ︋︣ای ︋︣اورده ﹋︣دن

 ا﹜︤ام ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا﹜︤ام ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
  ﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ 

 ︑︣︗﹞﹥: ا﹝﹫︣﹨︀دی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹆︡م

﹤﹞︡﹆﹞
 ﹩︀﹨︡ادوا︨︴﹥ رو ﹤ ︣︑︀︨︣ ︗︀ن︋  ︧︀︋︨︣ــ︀ن در︨ 
﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ︋﹢دن ا︸︀ر﹡︷︣ ︧ــ︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ را 
ز︣ ︨ــ﹢ال ︋︣ده ا︨ــ️، ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋︡ ا﹝︣وزه در ﹡︐﹫︖ــ﹥ ا︮﹑ح ا﹜︤ا﹝︀ی 
﹝﹆︣رات ﹎︢اری و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای1، از رو﹊︣د 
 ﹉︧ر ﹋︀﹨︩ ر﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧

︑︃﹫︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹆﹙︊︀﹡﹥، ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤︻﹢﹝︖﹞ ️﹁︪︣﹫︎ ︣﹫︧﹞
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ ︑︀ ︡ود ز︀دی ︋﹥ وا︨ــ︴﹥ 
وا﹋﹠︪ــ︀ ︋﹥ ︑︃︔﹫︣ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︣ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران 
و د﹍︣ ذ﹠﹀︺︀﹡﹩ ︋﹢ده ﹋﹥ ور︫﹊︧ــ︐﹍﹩ ︫︣﹋︐︀︪︀ن  
︑﹫︐︣ ﹝﹛ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ ︫︡ه ا︨ــ️. در اوت 2000، ︎︦ 
 ︿﹚︐﹞ ︀ی ﹎︧︐︣ده ︫︀﹝﹏ ﹡︷︨︣﹠︖﹩  ﹨︀ی﹆﹫﹆︑ از
﹥ و︨﹫﹙﹥  و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋ّ﹞﹩  126︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه︋ 

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋ــ︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹎︣وه ا︔︋︪︣ــ﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︫︣﹋︐︀ی 
︨︀﹝﹩ ︻︀م (PCAOB) ﹎︤ارش ︎﹫︪﹠︀د﹨︀︩ را 
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︤ارش، از ا﹜﹍﹢ی﹎ ﹟︣د. ا﹋ ︪︣︐﹠﹞
ر︧ــ﹉ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︊﹢د ︀﹝ ﹤︐﹁︀️ ﹋︣ده و 
︫︀﹝﹏ ﹝﹆︡﹝﹥ ای ︋︣ای ورود ︋﹥ ﹝︣﹙﹥ ﹋︀ر ﹝﹫︡ا﹡﹩ ︋︣ای 
 ︩﹫︎ .(PCAOB, 2000) داد﹎︀﹨﹩2 ︋﹢د ﹩︨︣︋︀︧
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ از ا﹜﹍﹢ی ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹩︠︣  ︋ ،﹟از ا
︡ون  ︀زد﹨﹩︋   ︋︩︣ای ا﹁︤ا ﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤اری︋  ر︧ــ﹉︋ 

﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩، ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده ا﹡︡. 
در ︨︀ل 2002، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹁︤ا︩ ا﹜︤ا﹝︀ی ︋﹫︪︐︣ 
و ا︖ــ︀د ︻﹢ا﹇︉ وا﹇︺﹩ ︋ــ︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ و 
 ﹩︀﹊︣﹞︀م ا︻ ﹩﹞︀︀ی ︨ــ︐﹋︣ار︫ــ︡ ︫ــ ️︣︡﹞
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀﹨︩ ﹝﹢اردی از ︑﹆﹙︉ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹋︪︿ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢﹡︡، ﹇︀﹡﹢ن 
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︨︀ر︋﹠︤ آ﹋︧﹙﹩﹢︭︑ (SOX)︉ و در ︎﹩ آن، د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی 
 ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩، ارا ︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︐﹫﹨ ط از ︨ــ﹢ی﹢︋︣﹞
︫ــ︡. ﹨﹞︤﹝︀ن، ا﹡ ﹟︀د﹨︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢ار روی ︫ــ﹀︀﹁﹫️ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
﹢ر︑︀ی  ︣ر︨﹩︮  ﹥ ﹨﹠﹍︀م︋  ︐﹢ان︋  ﹢ده و︋  در︠﹢ر ﹁﹛ و رو︫ــ﹟︋ 

﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹨︡ف ا︸︀ر﹡︷︣، از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩︪︋︣︔︀د﹨︀ی ﹎︣وه ا﹠︪﹫ ︣︠﹩ از︎   ︋﹤﹋ ﹟و︗﹢د ا ︀︋
در ︭︠﹢ص ︑﹆﹙︉ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹝︣︡️ ︨ــ﹢د، در ︋﹫︀﹡﹫﹥ 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ﹞︀ره 99 (SAS 99) ﹝︭﹢ب ︨︀ل 
2003 در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡﹡︡، در ا﹟ ﹇︀﹡ــ﹢ن از واژه «داد﹎︀﹨﹩»  
ا︨︐﹀︀ده ﹡︪︡. ︋︀ ا ﹟︀ل، ︫︩ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︡اری ︗︀ن 
️ و﹎﹢  در ﹎︤ار︫ــ﹩ ﹋﹥ ︨ــ︀ل ︑ 2006﹫﹥ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡، ︠﹢ا︨︐︀ر ﹎﹀
﹊︀ف  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀︨ــ︐﹟ از︫  ️ ﹎︢اران و ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋  ﹫︀︨ــ  ︨︀︋
ا﹡︐︷︀ر﹨3︀ ︫︡ه و در︠﹢ا︨ــ️ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ ︑︀ د﹍︣ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹋︪︿ 
︑﹆﹙ــ︉ ﹝︀﹡﹠︡ ا︗︣ای دوره ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ داد﹎︀﹨ــ﹩ در ﹝﹢رد ﹨﹞﹥ 
 ﹟︀م، ﹝︡﹡︷︣ ﹇ــ︣ار ﹎﹫︣﹡︡. در ا︻ ﹩﹞︀ــ ــ︣﹋︐︀ی︨  ︣︠﹩ از︫   ︋︀
﹎︤ارش آ﹝︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥: ”... ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده از 
︣ای ︑︺﹫﹫﹟ و﹇﹢ع ︀ وا﹇︹ ﹡︪︡ن ︑﹆﹙︉ ﹨︧︐﹠︡؛  ا︋︤ار ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛︋ 
﹝﹍︣ ا︀﹞︨︣ ︀ ︀︐﹋︫︣ ﹤﹋ ﹟﹥ ﹎︢اران ︀︲︣ ︋︀︫﹠︡ ︋︣ای ﹋﹠︐︣ل 

︑﹞︀﹝﹩ ︑︣ا﹋﹠︪︀ی ︫︣﹋️، ︋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︎﹢ل ︋︡﹨﹠︡“4 . 
﹥ و︗ــ﹢د آ﹝︡ن ﹨﹫︘ ︑︽﹫﹫︣ی   ︋︒︻︀ ️ و﹎﹢﹨︀︋  ﹀﹎ ﹟ــ﹥ ا︣﹎
در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪ــ︡ه ا︨️، ︋︀ و︗﹢د ا﹟، ا﹎︣ 
 ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ︿︣︺︑ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︧︀︋︨︣ــ﹩ داد﹎︀﹨﹩ را ﹡﹢︻﹩ از
ــ﹢ا﹨︡ در  ﹥ د︨ــ️ آوردن︫  ︣ای︋  در آن از ﹁︣ا﹠︡ی ︑﹊︣اری︋ 
﹝﹢رد ︑﹆﹙︉ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︎︦ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀، 
 ︩︋︣︔︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ا را﹨﹊︀ری ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز
︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹋︪ــ︿ ︑﹆﹙ــ︉ را ر﹁︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︨ــ︐﹀︀ده 
از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨ــ︀ی ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫ــ﹏ داده ﹨ــ︀ (﹋﹥ رو︫ــ︀ی 
 ﹟5 ﹨﹛ ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡)، ا﹤﹡︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹉ را
︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در ﹝﹢رد ︑﹞︀﹝﹩  ا﹝﹊︀ن را︋ 
 ︣︢︎︀﹡ ﹩﹠﹫︋ ︩ ️ ︫ــ︡ه ︫ــ︣﹋️، رو﹥ ﹨︀ی ︎﹫ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︔︊
 ﹩︀﹨ زه﹢ ﹩︣ر︨ــ  ︋﹤ ︥و﹨︪ــ﹩،︋  را ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ﹎︤ارش︎ 
﹝﹩ ︎ــ︣دازد ﹋ــ﹥ در آ﹡︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋ــ︣اورده ﹋ــ︣دن ا﹜︤ا﹝︀ی 
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ان از﹢︑ ﹩﹞ ،﹩︨︣︋︀︧ ︡︡︗ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

داده ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹣︔︣︑︣﹟ ︫﹊﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د. 

درک ︮﹠︺️ و ﹝﹫︳ ﹋︀ری ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
﹉︧ر ﹩︋︀ارز

 ︳﹫﹞ از ︮﹠︺️ و ︡︀︋ ︧︀︋︨︣︀ن ،︡︡︗ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹅︊︵
﹋︀ری ︨ــ︀ز﹝︀ن از ︗﹞﹙ــ﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙ــ﹩ آن، درک ﹋︀﹝﹙﹩ 
 ﹟︧ــ﹉ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ار ﹩︋︀ــ︀ی ارز﹨ ﹤د︨ــ️ آور﹡︡. رو ﹤︋
﹝﹢ارد ا︨ــ️: ︎︣س و︗﹢ از ﹝︣︡️ و د﹍︣ ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ﹝︪︀﹨︡ه 
و ︋︀زر︨ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︃﹫︡ ︎︀︨ــ︀ی داده ︫ــ︡ه و رو﹥ ﹨︀ی 
 ﹩︀﹨ داده ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹏﹫﹚︑ ︋︣ای .﹩﹚﹫﹚︑
از ︮﹠︺️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در د︨︐︣س ︻﹞﹢م ︋︀︫﹠︡، ﹝﹩ ︑﹢ان 
از ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د. در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︀︮︊﹊︀ر 
 ﹫︲﹢︑ ︀ ︣︐︋ ﹤︧︀﹆﹞ ︋︣ای ︡︀︫ ،ط ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐︺︡دی دارد﹢︴︠
﹝︽︑︣︀︀ ︋︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹋﹙﹩، ︋﹥ د︨ــ️ آوردن ا︵﹑ع از ︗︤﹫︀ت 
﹝﹫︤ان ﹁ــ︣وش و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹨︣ ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡، ︲︣ورت دا︫ــ︐﹥ 

 .︫︡︀︋
︎︣س و︗﹢ از ﹝︣︡️ در ﹝﹢رد ︨﹫︧︐﹛ ︧︀︋︡اری، ︫︣وع و 
︔︊️ ا﹡ــ﹢اع ﹝︐﹙︿ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ و ﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ در آ﹡︀ ︋﹥ ︋︣اورد 
﹡﹫︀ز ا︨️، از رو﹥ ﹨︀ی ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ آ﹠︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︑︣از 
آز﹝︀︪ــ﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹝﹠︊︹ آ﹝︀ده ︨ــ︀زی ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
ا︨ــ️، ︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ﹎︤ارش ︑﹀︭﹫﹙﹩ د﹁︐︣ ﹋﹏ را از ا︋︐︡ای 
︨ــ︀ل ︑︀ ﹜ ﹤︷︧︀︋︨︣﹩ در︀﹁️ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر درک ︗︣︀ن 
︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ﹨︀ی  ﹡ــ﹢ع  از   ﹩︀﹨ ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨ــ︀، 

︧︀︋︨︣﹩ داد﹎︀﹨﹩ را ا﹡︖︀م د﹨︡. 
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ــ﹩ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار︀﹨ ﹤رو ﹟﹫﹠
﹇︡ر︑﹞﹠︡  ﹎ــ︤ارش،  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ﹤︧ــ﹡ و   (IDEA)︀﹨ داده
︫ــ︡ه و ا︵﹑︻︀ت ز︀دی ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ درک ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ 
︀︮︊﹊︀ر ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︑﹞︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی دوره 
را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣ا︨︀س ︧︀ب و ﹝﹠︊︹ د﹁︐︣ روز﹡︀﹝﹥ ︠﹑︮﹥ ﹋︣د. 
︋︣ر︨﹩ ︨ــ ﹤︋ ،︕︀︐﹡ ︹︧︣︀︋︣س ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹟ ﹝﹢ارد 

را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡: 
• ﹥ ﹡﹢ع ︔︊︐︀﹩ و︗﹢د دار﹡︡،

 ︀ ︀دی ︔︊️ روز﹡︀﹝﹥ ︋﹥ ︮﹢رت د︨ــ︐﹩ و︗﹢د دارد︡اد ز︺︑ ︀آ •
︠﹫︣ و ︋﹫︪︐︣ ﹥ ﹡﹢ع ︑ ﹩︀︋︀︧️ ︑︃︔﹫︣ آن ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡،

• ︋︀︧ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹜︖︀ی وام،
️ ︫ــ︡ه ︧ــ︋︀︀ی  • آــ︀ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ری ا︲︀﹁﹩ ﹋﹥ از ا﹇﹑م ︔︊
،︣﹫︠ ︀ ︡﹡و︗﹢د دار ﹩﹠︐﹁︀︀ی در︋︀︧ در ،︡﹠︐︧﹫﹡ ﹩﹠︐﹁︀در
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 ﹩﹠︐﹁︀︀ی در︋︀︧ ︫︡ه ️ • آ﹫﹨︡︋ ︀︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹋﹥ از ا﹇﹑م ︔︊
﹡﹫︧︐﹠︡، در درا﹝︡﹨︀ و︗﹢د دار﹡︡ ︀ ︠﹫︣، و

 ︣﹨ ﹤ • آــ︀ ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی د﹁︐︣ ﹋﹏ ︑︣از ا︨ــ️ و ﹥ ︑︺ــ︡اد ﹝︺︀﹝﹙﹥︋ 
︧︀ب ﹝︣︑︊︳ ا︨️؟ 

︫﹊﹏ 1 ﹝︓︀﹜﹩ از ا﹟ ﹡﹢ع ﹎︤ارش و ﹡﹢ه ا︨︐﹀︀ده از آن ︋︣ای 
﹝︧︐﹠︨︡︀زی رو︑ ﹤﹙﹫﹙﹩ ارز︀︋﹩ ر︧﹉ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 

﹢ا﹨︡  ︀ ا﹡︖ــ︀م ﹠﹫ــ﹟ ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ د﹇﹫﹆ــ﹩︠  ︧ــ︀︋︣س︋ 
︀︡ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه  ️ ︫ــ︡ه ای را ﹋﹥︫  ︊︔ ﹜﹞ ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ ️ا﹡︧ــ﹢︑
︬ ︑︣ی  ︪﹞ ︀ی د﹇﹫﹅ ︑︣ و︪︨︣ ︀︫﹠︡، ﹋︪︿ ﹋︣ده و︎   ︋﹉︧ر
︋︍︨︣ــ︡ ︑︀ درک ︋︐︣ی از ﹝﹫︳ ﹋︀ری ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ د︨️ آورد. 
﹝﹆︀︧﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ︠﹑︮﹥ ︨ــ︀زی ︋︀ ︠﹑︮﹥ ﹝︪︀︋﹥ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ 
︋﹥ ︧︀︋︣س ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︑︀ در ﹝﹢رد ︑︽﹫﹫︣ات ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ 
︐﹢ا﹡︡ ﹝︡وده  ﹫︪ــ︐︣ی ﹋︧ــ︉ ﹋︣ده و︋  ــ︀ل، ا︵﹑︻︀ت︋   ︨﹩︵
 ︣︑ ﹉﹢﹋ ،︋︣ای ︨ــ︀ل ︗︀ری در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د ︡︀︋ ﹤﹋ اردی را﹢﹞

 .︡﹠﹋
ا﹟ ︵﹢ر ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ در ︧︀︋︨︣ــ﹩، ا︮ــ﹏ ا﹨﹞﹫6️ 
ــ︣ف اول و آ︠ــ︣ را ﹝﹩ ز﹡︡. ا︮ــ﹏ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹆︡ار آ︨ــ︐︀﹡﹥ ای 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹋︀رش را ︋︀ آن آ︾︀ز ﹋ــ︣ده و ︋︣ ﹝︊﹠︀ی آن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤و رو ﹉︧ر ﹩︋︀︣د ︑︀ ︋︣ای ارز﹫﹎ ﹩﹞ ﹜﹫﹝︭︑
 ،︿︣︑ ﹩﹠︐﹁︣︢︎ ﹤﹠﹞︡وده ای را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. دا﹞ ﹤ ،︣︐︪﹫︋
﹝︊﹙︽﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︀﹡︡ه  ﹉︧︀ب ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︠︐﹑ف دا︫︐﹥ 
︋︀︫︡؛ ︋︡ون آن ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︫ــ﹢د. ︋︀ و︗﹢د ا﹟ ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗ ︧︡︡︀︋︨︣﹩ را︋︴﹥ 

﹥ ﹨﹠﹍︀م   ︋︡︀  ︋︣︀د﹆﹞ ﹟ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د ﹡︡ارد، ا ﹟در ا ﹩︭︪ــ﹞
︣ ﹝︊﹠︀ی ﹇︱︀وت ﹋ّ﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩  ︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︋  ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︋ 
︧︀︋︣س و ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار دادن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ِن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، 

 .︡﹡﹢︫ ︡﹠︐︧﹞ ︡︀︋ ︉︨︀﹠﹞ ﹏﹐د ،︀﹎︣︋د و در ﹋︀ر﹢︫ ﹟﹫﹫︺︑
از آ﹡︖︀ــ﹩ ﹋﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫ــ﹏ داده ﹨︀ در ︑︺︡اد داده 
ورودی ︋ــ︣ای ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝︡ود︐ــ﹩ ﹡ــ︡ارد، ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀ و 

 ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ︡﹠﹡داده ﹨︀ی ︗﹞︹ آوری و د︨︐﹥ ︋﹠︡ی  ︫ــ︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا
﹥ ﹨﹠﹍︀م  ︀ا﹨﹞﹫️ ا﹡﹀ــ︣ادی و ︀ ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠ــ︡ و︋  ا﹇ــ﹑م︋ 
︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی ︋︣ای را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︧ــ︐﹠︡ا︑﹩ در ا︠︐﹫︀ر 
︧ــ︀︋︣س ﹇︣ار د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︊﹠︀ــ﹩ ︋︣ای ﹇︱︀وت 

︧︀︋︣س ︋︀︫﹠︡. 

 ︀ در ︋﹫︀﹡﹫﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ٩٩ ︉﹚﹆︑ ﹉︧ر ﹩︋︀ارز
٢٤٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا

ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ ﹨﹠﹍︀م ﹁︣ا﹠︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ︫︀﹝﹏ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار 
︀︫ــ︡.  ︴︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︐﹞︀ل ﹝﹩ رود ︑﹆﹙︉ رخ داده︋   ︠﹟دادن ا
 ،︉﹚﹆︑ ﹉︧ر ﹩︋︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ارز ︋︣ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ا︪︨︣︎ ﹟︀ را ︋︍︨︣ــ︡ ﹋﹥ ﹥ ا︫︐︊︀﹨﹩ ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨️ رخ د﹨︡ و ﹝ ️︣︡︴﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︻﹞︡ی در ﹨︣ 
﹉ از ︪︋︀ی ﹝﹛ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︖︀د 

 .︡﹠﹋
 ︉﹚﹆︑ «︒﹚︓﹞» ﹤ ︻﹢ا﹝﹏ ︀د︫︡ه ر︧﹉ ︑﹆﹙︉ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︋ 
﹥ ︲﹙︹ ﹁︪︀ر ︀ ا﹡﹍﹫︤ه، ﹁︣︮︐︀ و ︑﹢︗﹫﹥7  ﹝︣︋﹢︵﹠︡ ﹋﹥ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه︨ 

︫﹊﹏١- ﹎︤ارش ︠﹑︮﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت دوره

︨﹠︡ ﹝︣︗︹︨﹠︡ ﹝︣︗︹︑︺︡اد ︑︣ا﹋﹠︩︑︺︡اد ︑︣ا﹋﹠︩ا﹇﹑م ︋︡﹨﹊︀ر - ︗﹞︹ا﹇﹑م ︋︡﹨﹊︀ر - ︗﹞︹ا﹇﹑م ︋︧︐︀﹡﹊︀ر - ︗﹞︹ا﹇﹑م ︋︧︐︀﹡﹊︀ر - ︗﹞︹

د﹁︐︣ ﹋﹏: ︠﹑︮﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐ ︉︧ ︣︋ ︀︧︀بد﹁︐︣ ﹋﹏: ︠﹑︮﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐ ︉︧ ︣︋ ︀︧︀ب

︫︣ح ︧︀ب︫︣ح ︧︀ب
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ا︨️. ︧︀︋︣س ﹐زم ا︨ــ️ ا﹁︤ون ︋︣ ︎︣س و ︗﹢﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 
︀︋ ﹜︐︡ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢﹡︡، ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ﹨ــ︀ی د﹇﹫﹆﹩ ︋︣ای ﹋﹞﹉ 
︋﹥ ︑︪ــ﹫︬ ︑﹆﹙︉ ︋︀﹜﹆﹢ه ︨︀︎ ︀ ︋﹥ ︑﹞︀م ︻﹢ا﹝﹏ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه 
ر︧﹉، ا﹡︖︀م د﹨︡. رو﹥ ﹨︀ی ز︣ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و 
︲﹞﹫﹞﹥ ﹨︀ی آ﹡︀ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا﹡︡. ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ 

:️︨︀﹨ ﹤رو ﹟ا ︩︋︣︔︋︣ای ا︗︣ای ا ﹩﹝﹞ ا︋︤ار
•  ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ روا︋︳ ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل ︀ ︾﹫︣﹝﹠︐︷︣ه  ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه 

در رو﹥ ﹨︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ او﹜﹫﹥،
 ،﹏︭﹁ ︀ درا﹝︡﹨︀ ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ( ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹝︀ه ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑  •

︀ ︋︣ا︨︀س ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ و ︾﹫︣ه)، 
•  ︑︖︤﹥ و ︑﹞/﹤﹠︤﹨ ﹩﹊﹫﹊﹀︑ ﹏﹫﹚︀رج و ﹁ ️︨︣﹆﹢ق،

•  ︫﹠︀︨ــ︀﹩ و ︋︣ر︨ــ﹩ ︔︊︐︀ی د﹁︐ــ︣ روز﹡︀﹝﹥ ﹋ــ﹥ در ا﹡︐︀ی 
 ︣﹍و ︋︣ر︨﹩ د ﹩︀︨︀﹠︫ دوره ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︔︊️ ︫︡ه ا﹡︡ و

︔︊︐︀ی ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل،
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︣ر︨﹩ و ︣ای︋  ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋   ︋﹩︀︨︀﹠  ︫ •

،﹩︀﹠︋︣︀ت ز﹫︤︗
•  ا︗︣ای آز﹝﹢ن ا﹡﹆︴︀ع ز﹝︀﹡﹩ در ا﹡︐︀ی دوره،

ــ︀ دوره ﹨︀ی  ــ︀ل ︗︀ری︋  •  ﹝﹆︀︧ــ﹥  ︑︺ــ︡اد ﹝﹢︗﹢دی ﹋︀﹐ی︨ 
 ︣﹍د ︀ د︨ــ︐﹥ ﹝﹢︗﹢دی ﹋︀﹐، ﹝﹊︀ن ︀ ﹤﹆︊︵ ︋︣ا︨︀س ﹟﹫︪﹫︎

 ،﹩﹝︀ی دا︐︊︔ ︀︋ ︣ده ︫︡ه﹝︫ ︡اد︺︑ ﹤︧︀﹆﹞ ︀ ︀﹨︀ر﹫︺﹞
•  ا︨ــ︐﹀︀ده از رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹉ را︀﹡﹥ ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ 

︋﹫︪︐︣ ﹁︨︣️ ︑︺︡اد ﹝﹢︗﹢دی ﹋︀﹐ی ︻﹫﹠﹩، 
•  ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︴︀︋﹅ ︋﹫﹟ ﹁︨︣️ ﹁︣و︫﹠︡ه ︋︀ ﹁︨︣️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋﹥ 

،︀﹠﹀﹚︑ ︀ره﹝︫ ︀ ︀﹫﹡︀︪﹡ ﹅︋︀︴︑ ﹩︀︨︀﹠︫ ر﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ﹤﹡︀را ﹉﹝﹋
•  ا﹡︖︀م ︗︧ــ︐︖﹢ی را︀﹡﹥ ای ا︨﹠︀د ﹁︨︣ــ️ ﹆﹢ق ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
︫﹠﹫﹡︀︪﹡ ﹩︀︨︀︀ی ︑﹊︣اری، ﹨﹢️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ﹝︃﹝﹢ران ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 

و ︋︀︧︀ی ︋︀﹡﹊﹩،
•  ︑︖︤﹥ و ︑﹀﹫﹀︑ ﹏﹫﹚︀ی ﹁︣وش و ︋︣﹎︪️ از ﹁︣و︫︀ ︋︣ای 

﹋︪︿ ا﹜﹍﹢﹨︀ ︀ رو﹡︡﹨︀ی ︾﹫︣﹝︺﹞﹢﹜﹩، و
•  ︋︣ر︨ــ﹩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︋ــ︤رگ و ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل (﹋﹥ ︋﹥ ا︨ــ︐︣اج 

داده ﹨︀ ﹡﹫︀ز دارد).
︧︀︋︡اران  ا﹡︖﹞﹟   ﹤︋ وا︋︧︐﹥   8﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋  ︤﹋︣﹞
ر︨ــ﹞﹩ ا﹝︣﹊︀(AICPA)، را﹨﹠﹞︀ی ︻﹞﹙﹩ ︋︣ر︨﹩ ︔︊︐︀ی 
د﹁︐︣ روز﹡︀﹝﹥ را ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹋︣ده ا︨ــ️. ا﹟ را﹨﹠﹞︀ ﹁︨︣ــ️ 16 
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︎︣س و︗﹢ی ﹇︀︋﹏ ا﹡︖︀م ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار

داده ﹨︀ ا9️︨ (︗︡ول 1).

︨︀︎ ︋﹥ ارز︀︋﹩ ر︧﹉: ︵︣ا﹩ رو﹊︣د 
﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟و ︑︡و ﹩︨︣︋︀︧

ر︧ــ﹉ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀ ر︧ــ﹉ ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
(RMM)،  ︋﹫︪ــ︐︣ او﹇︀ت ︵︊﹅ را︋︴﹥ ﹨︀ی ز﹞ ︣︀︨ــ︊﹥ 

﹝﹩ ︫﹢د: 
را︋︴﹥ 1

(CR) ︣ل︐﹠﹋ ﹉︧ر × (IR) ﹩︑ذا ﹉︧ر = ️ ر︣︑ ﹉︧︿ ︋︀ ا﹨﹞﹫
را︋︴﹥ 2

(DR) ︿︪﹋ ︡م︻ ﹉︧ا﹨﹞﹫️ × ر ︀  ︋︿︣︑ ﹉︧ر = ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر

︔︊︐︀ی د︨︐﹩ را ︎﹫︡ا ﹋﹟︔︊︐︀ی روز﹡︀﹝﹥ ای را ﹋﹥ ︑︣از ﹡﹫︧︐﹠︡، ︎﹫︡ا ﹋﹟

از ︔︊︐︀ی د﹁︐︣ روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ﹋﹟ (︋﹥ ︮﹢رت ︑︭︀د﹁﹩ ︀ از ر﹇﹞︀ی ︋︀﹐)︫﹊︀﹁︀ در ︑﹢ا﹜﹩ ︻︡دی ︋﹫﹟ ︔︊︐︀ی د﹁︐︣ روز﹡︀﹝﹥ را ︎﹫︡ا ﹋﹟

︔︊︐︀ی روز﹡︀﹝﹥ ︠︀ص را ︎﹫︡ا ﹋﹟ (︋︣ا︨︀س ﹝︀ه، روز ︀ ︫﹞︀ره ︔︊️)︔︊︐︀ی روز﹡︀﹝﹥ ︋︀ ر﹇﹛ ︋︀﹐ را ︎﹫︡ا ﹋﹟

︑﹞︀م ︔︊︐︀ی ︀وی ︧︀ب(﹨︀ی) ︠︀ص را ︎﹫︡ا ﹋﹟︔︊︐︀ی ︋︀︧︀ی ︑﹊︣اری ا︐﹞︀﹜﹩ را ︎﹫︡ا ﹋﹟

︑﹞︀م ︔︊︐︀ در ﹝︡وده ﹝︪︭﹩ از ︋︀︧︀ را ︎﹫︡ا ﹋﹟︔︊︐︀ی روز﹡︀﹝﹥ ﹎︣د︫︡ه را ︎﹫︡ا ﹋﹟

︣ ا︨︀س ﹡︀م ﹋︀ر﹝﹠︡ان ﹡﹞︀︩ ︋︡ه ︔︊︐︀﹩ ﹋﹥ د︣︑︣ از ︑︀ر ا︮﹙﹩ ︔︊️ ︫︡ه ا﹡︡ را ︎﹫︡ا ﹋﹟ا︵﹑︻︀ت ︔︊︐︀ی د﹁︐︣ روز﹡︀﹝﹥ را ︋

︔︊︐︀ی ︋︀ ︫︣ح ﹫︲﹢︑ ︀︀ی ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل (︾﹫︣ا︨︐︀﹡︡ارد) را ︎﹫︡ا ﹋﹟︑﹞︀م ︔︊︐︀ی زده ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹉ ﹋︀ر﹝﹠︡ ︠︀ص را ︎﹫︡ا ﹋﹟

ِ︣ ﹋︡﹨︀ را ︋︣ا︨︀س «﹡﹢ع ︔︊️ روز﹡︀﹝﹥» ﹡︪︀ن ︋︡ه در روز﹨︀ی ︑︺︴﹫﹏ آ︠︣ ﹨﹀︐﹥ زده ︫︡ه ا﹡︡ را ︎﹫︡ا ﹋﹟﹝﹆︀د ﹤﹋ ﹩︀︐︊︔

︗︡ول ١- ﹁︨︣️ ︎︣س و︗﹢ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︖︣﹥ و ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀
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︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋︡ رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︫︀ن 
(﹝︀﹨﹫ــ️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ︡ود آز﹝﹢﹡︀﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨ــ️ ا﹡︖︀م 
د﹨﹠︡) را ︋︣ا︨ــ︀س ر︧ــ﹉ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡. ا﹎︣ 
ر︧﹉ ذا︑﹩ و ر︧ــ﹉ ﹋﹠︐︣ل ︀︎﹫﹟ ︋︀︫﹠︡ (︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨︐﹫︀︋﹩ 
ــ﹢﹡︡)، رو﹥ ﹨︀ی   ︫︩︀﹞ــ︡ آز︀  ︋︀﹛︣︐﹠﹋ ،﹟ــ﹫︀ ︋﹥ ر︧ــ﹉︎ 
︀ ا﹟ ﹨︡ف ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡  ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉︋ 
︑︭﹞﹫﹛ ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ر︧ــ﹉ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹫︮ ا︨ــ️. ا﹎︣ 
ر︧ــ﹉ ذا︑﹩ و ﹋﹠︐︣ل ︀︎﹫﹟ ﹡︊︀︫ــ﹠︡ ︀ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹊﹩ از 
︻﹢ا﹝﹏ ر︧ــ﹉ ︑﹆﹙︉ ︫﹠︀︨ــ ،︡﹡﹢︫ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ︋︣ای 

 ︀﹨ ﹤رو ﹟ــ﹥ ﹋﹠︡ و اارا ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ،︣︐︀ی ︋﹫︪ــ﹨ ﹤ا︗︣ای رو
︉ ︨︀زی ︫﹢د.  ︀︋︡ ︋︣ای ﹨︣ ︀︮︊﹊︀ر ﹝︐﹠︀︨

﹝︓︀ل ز︣ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان در اوا﹏ ﹋︀ر از 
︣﹁﹥ ︗﹢﹩ و ر︧ــ﹉  ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣د و در ز﹝︀ن︮ 

︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ را ﹋﹞﹫﹠﹥ ﹋︣د10.
︫ــ︣﹋️ ︋﹫ــ﹌  ﹋︀﹫﹠ــ︀ (Big Kachina Inc.)﹊﹩ از 
ــ︺︊﹥ دارد و   ︫︡﹠ ﹤﹋ ️ــ︤ات اداری ا︨ــ﹫︖︑ ︠︣ده ﹁︣و︫ــ︀ن
 12 ️﹋︫︣ ﹟︀ی ا﹫︀ل ﹎︧︐︣ش ا︨️. ﹋﹏ دارا در ️︻︨︣ ﹤︋

 ﹩﹠︐﹁︀︀ی در︋︀︧ ن د﹐ر ا︨️ ﹋﹥ 148ر914ر9 د﹐ر آن﹢﹫﹚﹫﹞
ا︨️. ﹎︤ارش ︨ــ﹠﹩ ︋︀︧︀ی در︀﹁︐﹠﹩ ﹋﹥ از ︨﹢ی ︀︮︊﹊︀ر 
︑﹫﹥ ︫︡ه، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︋﹫︩ از 252 ﹨︤ار د﹐ر ︧︀ب ﹝︺﹢ق 
 ﹤︐︫︢﹎ ︣︐︪﹫︋ ︀ ︫ــ︀ن 120 روز ︡ و︗﹢د دارد ﹋﹥ از ︑︀ر ︨︣ر︨﹫
ا︨️. ﹡︧ــ﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹟ ﹎︤ارش ︑﹀︭﹫﹙﹩ در︀﹁️ ︫︡ و 
︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︑︭﹞﹫﹞﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︋︣ر︨﹩ 
﹝︀﹡︡ه ︑︺︡اد ︋﹫︪ــ︐︣ی از ︋︀︧︀ی در︀﹁︐﹠﹩ ︋︡ون ﹜︀ظ ﹋︣دن 
︧ــ︀︋︀﹩ ﹋﹥ 120 روز ﹢︺︑ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ︀﹅ ا﹁︐︀ده ︋﹢د﹡︡، ﹋﹞﹉ 

﹋︣د. ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه در ︫﹊﹏ ︪﹞ 2﹢د ا︨️.

︧︀︋︣س ︑﹢ا﹡︧️ در ﹋﹞︐︣ از 20 د﹇﹫﹆﹥، ﹝︣ا﹏ ز︣ را ا﹡︖︀م 
د﹨︡:

1- از ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹡︷︀ر︑ِ﹩ ︧ــ︋︀︀ی در︀﹁︐﹠﹩ درک ︋︐︣ی ︎﹫︡ا 
،︡﹠﹋

2- ︗﹞ــ︹ ﹋﹏ ︎︣و﹡︡ه را ︧ــ︀ب ﹋﹠ــ︡ و ﹝︀﹡ــ︡ه آن را ︋︀ ﹎︤ارش 
﹡︷︀ر︑﹩ ︀︮︊﹊︀ر و ﹝︀﹡︡ه د﹁︐︣ ﹋﹏ ︑︴︊﹫﹅ د﹨︡،

3- ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑︀ر ︨︣ر︨﹫︡، ﹎︤ارش ︨ــ﹠﹩ را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡ 
(ا﹡︖︀م ﹝︖︡د ﹝︀︨︊︀ت)،

﹩﹠︐﹁︀︀ی در︋︀︧ ﹩﹠︨ ٢- ﹎︤ارش﹏﹊︫

︨︣ر︨﹫︡ ﹎︫︢︐﹥ ﹁︣و︫﹍︀ه︑︺︡اد ︑︣ا﹋﹠︩︨︣ر︨﹫︡ ١٢٠ روز︑︺︡اد ︑︣ا﹋﹠︩﹝︀﹡︡ه - ︗﹞︹در︮︡

ارزش ︠︀﹜︬
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4- ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی ︋︀ ︑︀ر ﹝︺﹢ق و ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ی ︗︡︡︑︣ را ︗︡ا، 
︠﹑︮﹥ ︨︀زی، و ︋︣ا︨︀س ﹨︣ ﹁︣و︫﹍︀ه ︑﹀﹊﹫﹉ و ︨︍︦ در︮︡ 
︧ــ︋︀︀ی ︋︀ ︑︀ر ﹝︺﹢ق را ︋︀ ︗﹞︹ ﹋﹏ ︋︣ا︨︀س ﹨︣ ﹁︣و︫﹍︀ه 

﹝﹆︀︧﹥ ﹋︣ده، و
5- در ﹝﹢رد را﹨︊︣دی ﹝﹣︔︣ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎︀︨ــ ︋﹥ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ 

﹋﹠︐︣ل و ذا︑﹩، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹋﹠︡.
 ﹏﹞︀ ︣ ﹝︊﹠︀ی ﹝﹫︤ان ا﹨﹞﹫️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه،︫  ﹫︪ــ︐︣︋  آز﹝﹢﹡︀ی︋ 
ِ︡ ︧ــ︋︀︀ی  ﹫︃︑ ای ︋︣ای ﹤﹡﹢﹝﹡ ︣اج︐ارد ا︨ــ️: ا︨ــ﹢﹞ ﹟ا
﹋﹛ ر︧ــ﹉ ︑︣ و ︨ــ︍︦ ︑︴︊﹫﹅ و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋ــ︣ای ا﹇﹑م 

 .︣︑ ﹩﹝︡﹇
﹡︣م ا﹁ــ︤ار  ﹋︀راــ﹩  و  ﹇ــ︡رت  ︋ــ︡ون  ︧ــ︀︋︣س 
︑︖︤﹥ و︑﹙﹫ــ﹏ داده ﹨︀،  ︡︀︋︧ــ︋︀︀ی ﹝﹠︐︉ را از 
﹝﹫︀ن ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ آ﹝︀ری ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋︣د و ︋︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ 
 از ︑︀ر ﹤﹋ ﹩︀︋︀︧ از ﹩︫︀﹡ ︣︢︎︀﹡ ت ا︗︐﹠︀ب﹑﹊︪﹞
︨︣ر︨﹫︫︡︀ن ز﹝︀ن ز︀دی ﹎︫︢︐﹥، ﹨ ﹤﹠︧︤︀︋︨︣﹩ را 

ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ داد.
︀︊﹊︀ر  ︣ای︮   ︋︀︋︀︧ ﹏﹋ ︣ر︨ــ﹩ 100 در︮︡ی از آ﹡︖︀ ﹋﹥︋ 
﹨︤﹠ــ﹥ ︋︧ــ﹫︀ر ︋︀﹐﹩ را در ︋ــ︣ ︠﹢ا﹨︡ دا︫ــ️، ا︮﹏ ا﹨﹞﹫️ 
 ︣﹍ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ و د︑ر﹢ ﹊ــ﹩ از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝﹛ در ︧︀︋︨︣ــ﹩︮ 
﹫︨︣︋︀︧︀︨ــ️. در ︋︣︠﹩ از رو︫ــ︀ی ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫ــ︣ی، ﹝︀﹡﹠︡ 
﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︋︣ا︨︀س وا︡ ︎﹢﹜﹩، ︋︀ ا﹜︤ام ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ︠︴︀﹨︀ی 
﹇︀︋﹏ ︑﹞﹏ و ︠︴︀ی ﹝ــ﹢رد ا﹡︐︷︀ر ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︣ای 

ا︨︐﹀︀ده از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی، از ا︮﹏ ا﹨﹞﹫️ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د11.
در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︑︺︡اد ︧ــ︋︀︀ ز︀د ︋︀︫ــ︡، ︑﹠︀ روش ﹋︀را﹝︡ 
︋ــ︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︑﹉ ︑﹉ ا﹇﹑م ﹝﹛، ا︨ــ︐︣اج 

داده ﹨︀ ا︨️. 
﹢دن و ا﹡﹆︴︀ع   ︋﹫ ︣ای آز﹝ــ﹢ن︮  ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫ــ﹏ داده ﹨︀︋ 
︉ ︑︣ ا︨️. ︋︀ و︗﹢د ا﹟ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن  ︨︀﹠﹞ ︀رو︫ــ ︣﹍ز﹝︀﹡﹩، از د
﹡ــ︡ارد ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ا﹡︖︀م آز﹝﹢ن ﹋︀﹝﹏ ︋ــ﹢دن، داده ای را ︎﹫︡ا ﹋︣د 
﹋﹥ در ︀︎﹍︀ه داده ﹡︊︀︫ــ︡، ︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ︑︀ر︀ را ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︪︬ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀ه ﹨︀ در 
︗﹞︺﹫️ آ﹝︀ری ﹡︪ــ︀ن داده ︫︡ه ا︨️. در آز﹝﹢ن ا﹡﹆︴︀ع ز﹝︀﹡﹩ 
﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀، ︎︣دا︠︐︀ی ︋︺︡ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︑︀ 
 ️︊︔ ﹫︮ ﹩﹡︀﹞در دوره ز ︀︐︠︎︣دا ﹟ا ︀د ﹋﹥ آ﹢︫ ︬︪ــ﹞

 .︣﹫︠ ︀ ︡﹡︫︡ه ا

 ﹉︧ر ﹩︋︀︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه ارز﹡ ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹏︣ا﹞
از ︨﹢ی ︧ــ︀︋︣س ︋︀︫ــ﹠︡ و ﹝︪ــ︬ ﹋﹠︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀﹨︩ 
ر︧ــ﹉ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ︋﹥ ﹥ ︫﹊﹙﹩ از آز﹝﹢﹡︀ (رو﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫︪ــ︐︣) ا︨ــ︐﹀︀ده ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. در ﹝︓︀ل ︀د︫︡ه، 
 ️︑ ︀ی ﹝︺﹢ق، ا︔︊ــ︀ت ارزش︋︀︧ــ د﹜﹫ــ﹏ در︮︡ ︋︀﹐ی ﹤︋
 ︀) ﹩﹠︐﹁︀︀ی در︋︀︧ ︬﹛︀︠ ﹩︀﹝﹡ ︩ ︑︃︔﹫︣ ر︧﹉ ︋︀﹐ی ︋﹫
 ﹤﹋ ﹩︀︖﹡︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل) ا︨️. از آ﹛︀︴﹞ ذ︠﹫︣ه ﹩︀﹝﹡ ﹜﹋
 ﹩︨︣︋︀︧︧︀ب ذ︠﹫︣ه ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل و ﹝︴︀﹜︊︀ت 
و︮﹢ل ︫︡ه ︎︦ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ را ﹡﹫︤ ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، ︫﹢ا﹨︡ 

﹝︣︋﹢ط ﹡﹫︤ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ آن ﹋︧︉ ﹝﹩ ︫﹢د.
 ︀︋︀︧ ︀ت ﹝︀﹡︡ه﹫︤︗ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ا﹡︖︀م آز﹝﹢ن
(︋︣ر︨﹫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪ــ︐︣) و ︀ د﹍︣ آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا در 
︨︀︎ ︋﹥ ر︣︑ ﹉︧︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️  از ︨﹢ی ﹋︀ر﹝﹠︡ان ︋︀ ︑︖︣︋﹥ 
 ﹩︀﹡﹢﹞آز ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، در ︣︐﹝﹋
﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ ا﹡︖︀م ︫﹢﹡︡ ︋﹙﹊﹥ ﹁︣ا﹠︡ ︗﹞︹ آوری داده ﹨︀، ورود 
داده ﹨︀ ︋ــ﹥ ﹡︣م ا﹁ــ︤ار ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ داده ﹨ــ︀ و ︠︣و︗﹩ آن ﹋﹥ 
 ︿︣︺︑ ﹩﹠︫رو ﹤︋ ︡︀︋ ،︧︡ــ︀ب ﹝﹩ آ ﹤︋ ︀﹎︣︋︪ــ﹩ از ﹋︀ر︋

 .︡﹡﹢︫
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ وارد ﹋ــ︣دن و ،️﹁︀︋︣ای در ︀︐﹋︫︣ــ ﹩︠︣︋
داده ﹨︀ ﹨﹠﹍︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩، از ﹝︐︭︭ــ︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ روش، ︧︀︋︣س ︀︲︣ در ﹝﹫︳ ﹋︀ر ﹋﹥ 
 ﹤ ︡ی ﹋︀ر︺︋ ﹤﹚︣﹞ آز﹝﹢ن را ︋︊﹫﹠︡ و ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د ︕︀︐﹡ ︡ــ︀︋
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︀ر ﹝︪﹊﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︨︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤اررا د ︫︡︀︋
داده ﹨︀ ︋ــ︀ ︋︣ر︨ــ﹩ از ﹋﹏ ︋﹥ ︗ــ︤ء ﹝﹆︡ار ︠﹑︮﹥ ︫ــ︡ه ای ﹋﹥ 
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ا︨ــ️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را در ا︠︐﹫︀ر  ︨︣︎
︧ــ︀︋︣س ﹇︣ار د﹨ــ︡ ︑︀ ﹡︐﹫︖﹥ آز﹝ــ﹢ن را ︑ ︡﹫︃︀ ا︨ــ︐︓﹠︀﹨︀ را 

.︡﹠﹋ ﹉﹫﹊﹀︑
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︋﹥ را︐ــ﹩ ︋ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار 
 ︣﹍﹚﹫﹚︑ ﹩﹠︺ ،ــ﹏ داده ﹨︀ و ﹝﹣﹜﹀﹥ ا︠︐﹫ــ︀ری آن﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑
﹝︀﹜﹩ ﹨﹢︫﹞﹠︭︠︀︫ ،12︡︀ی را︕ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹆︀د︣ ﹝﹠﹀﹩، ﹝﹢ارد 
︑﹊︣اری، ﹝﹆︀د︣ ﹎︣د ︫︡ه و ︑﹢︲﹫︀ی ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل در داده ﹨︀ی 
︋︀︧︀ی در︀﹁︐﹠﹩، د﹁︐︣ ﹋﹏، ︋︀︧︀ی ︎︣دا︠︐﹠﹩، ﹝﹢︗﹢دی 
 ︀﹡﹢﹞آز ﹟از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا .︡﹠﹠﹋ ︩︀﹞ــ︀ی ︔︀︋️ را آز﹫و دارا ﹐︀﹋
از ﹇︊﹏ آ﹝︀ده ︫ــ︡ه ا﹡︡، ز﹝︀ن آ﹝﹢زش ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده از 

 .︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ︀﹡آ
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 ﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی﹨ ﹤رو
رو﹥ ﹨ــ︀ی ︑﹙﹫﹙ــ﹩، ︑﹞︀م ﹝ــ﹢ارد، از ﹝︀﹡︡ه ︨ــ︀ده ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ و ﹡︧︊︐︀ی ﹝﹆︀︧ــ﹥ ای ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ﹨﹞︊︧︐﹍﹫︀ی ︎﹫︙﹫︡ه، 
︨ــ︣ی ﹨︀ی ز﹝︀﹡﹩ و ︑﹙﹫﹏ رو﹡︡ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د  و ا﹁︤ون ︋︣ 
ا﹠︀، ︫ــ︀﹝﹏ ︋︣ر︨ــ﹩ ︪ــ﹞﹩ ︔︊︐︀ ︋︣ای ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ا﹇﹑م 
︋︤رگ و ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ﹨︣ ﹝ــ﹢رد، ﹨︡ف در ا︋︐︡ا 
ــ︍︦ ا﹡︖︀م آز﹝﹢ن ︀ د﹍︣ رو﹥ ﹨︀ و ﹝﹆︀︧ــ﹥  ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︐︷︀ر و︨ 
﹡︐︀︕ ︋︀ ا﹡︐︷︀ر او﹜﹫﹥ ا︨ــ️. ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ︫ــ︀﹝﹏ 
︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ︧︀︋︣س در ﹝﹢رد 
 ︡﹫︃︑ و ﹫︲﹢︑ ︎ــ︦ از ،︀︣ا﹋﹠︪ــ︑ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︀ ︧ــ︀ب ︡ه﹡︀﹞

د﹐︑︣︀︽﹞ ﹏︀ ا︨️.
︋︣ر︨ــ﹩ د﹁︐︣ ﹋﹏  ︀︧ــ︋︀︀ی ﹝︺﹫﹟ ︋︀ ﹨︡ف ﹋︪ــ︿ ا﹇﹑م 
︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از  ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ ︋︧﹫︀ر 
︣ر︨﹩ از ﹋﹏   ︋︦︍ ﹑︮﹥ ︨︀زی ︗︤﹫︀ت و︨  ﹝﹣︔︣ ا︨️ و ا﹝﹊︀ن︠ 
 ﹩︀︪︨︣︎ ︀ ︀﹫﹡︤ء، ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹡﹍︣ا︗ ﹤︋

را در ﹝﹢رد ︠︴︀﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︋︣﹝﹩ ا﹡﹍︤﹠︡، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ️︀د︫ــ︡ه ﹋﹥ ﹇︀︋﹙﹫ــ در ︗︡ول 2، دو ﹝︓︀ل
داده ﹨︀ ︋︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︔︋︪︣ــ﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ارا﹥ ارزش 

ا﹁︤وده ︋︣ای ︀︮︊﹊︀ر را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡، ارا﹥ ︫︡ه ا︨️. 

ا﹎︣ رِ︧﹉ ︻︡م ﹋︪︿، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ا︐﹞︀ل ︑︪﹫︬ ﹡︡ادن 
︀︫︡، ا︨︐﹀︀ده از رو﹥ ﹨︀ی  ︴︀ی ﹝﹛ از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︣س︋   ︠﹉
︑﹙﹫﹙ــ﹩ ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ ا︤︗ ﹤﹋ ﹟﹫ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ی را در ﹋︀﹡﹢ن ︑﹢︗﹥ 
︧ــ︀︋︣س ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡، ︋﹥ ﹋︀﹨︩ آن ر︧ــ﹉ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
 ︣︐ ﹥ درک︋  ا︗ــ︣ای رو﹥ ﹨︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ ﹨﹠﹍︀م ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉︋ 

 ﹩︪︋ را ﹝﹩ ︑﹢ان ﹏﹝︻ ﹟︀ر ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د و ا﹊︊︀︮ از ﹋︀ر
از ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︧︀ب آورد. ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده از رو︫︀ی 
 ﹤︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ و در ︎︀︨ــ ︀ی﹨ ﹤ــ﹩ در ﹇︀﹜︉ رو﹚﹫﹚︑
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای  ﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹨﹞︀ن داده ﹨︀ را︋  ر︧ــ﹊︀ی︫ 
﹥ ︧︀︋︣س  ︑﹀﹊﹫﹉ ﹋︣د ﹋﹥ و︗﹢د ﹝﹆︀د︣ ﹋﹞︐︣ در د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹨︀،︋ 
 ﹩︀روا︋︳ را ﹝︪︀﹨︡ه ﹋﹠︡ و ︻﹙️ ﹡︀﹨﹠︖︀ر ﹩︐را ﹤ ا︗︀زه د﹨︡ ︑︀︋ 

را ﹋﹥ ﹫︲﹢︑ ︡︀︋ داده ︫﹢﹡︡، از د﹍︣ ﹝﹢ارد ︑﹀﹊﹫﹉ ﹋﹠︡. 
در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران و 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ د︫﹢ار︀﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده 
از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی رخ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︋︣︵ــ︣ف ﹋﹠﹠︡. ا﹎︣ ﹝﹫︤ان ︠︴︀ در 
﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ︋︣ای آز﹝﹢ن ﹝︐ــ﹢ا ︋︀﹐︑︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹢رد 
﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه  ︀︫︡، ︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻﹙️ ︑﹀︣︀ی︫  ا﹡︐︷︀ر︋ 
را ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫ــ﹏ ﹋ــ︣ده و ︋﹥ ﹨﹠ــ﹍︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی در ﹝﹢رد 
﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︣اورد ︠︴︀﹨︀، از آن ا︵﹑︻︀ت ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠13︡. ︋﹥ ︵﹢ر 
︣دا︠︐︀ی  ︴︀ در داده ﹨ــ︀ی︎  ︧ــ﹫︀ر ز︀دی︠  ﹝︓ــ︀ل، ا﹎︣ ︑︺︡اد︋ 
﹡﹆︡ی از ︨﹢ی وارد﹋﹠﹠︡ه داده ︑ ،︡﹡﹢︫ ﹏﹫﹚︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
﹡﹞﹢﹡﹥ و ︗︀﹝︺﹥ آ﹝︀ری وارد︫ــ︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ وارد﹋﹠﹠ــ︡ه داده را 
︠﹑︮ــ﹥ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ در ﹝ــ﹢رد ︑︃︔﹫︣ ︠︴︀﹨︀ی ﹋︪︿ ︫ــ︡ه ︋︣ 

︎︣دا︠︐︀ی ﹡﹆︡ی، ︋︐︣ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. 

آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩
﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙ــ﹩ روی ﹎︣وه ﹨ــ︀ی ﹝ــ﹛ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ ︫ــ︀﹝﹏ 
﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹋﹠︐︣﹜︀ی د︨ــ︐﹩ و ︠﹢د﹋︀ری ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن 
﹝﹩ د﹨﹠ــ︡ د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی ﹝︣︡️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. در ︋﹫︪ــ︐︣ 
︫ــ︣﹋︐︀ی ا﹝︣وزی، ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋ــ︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩، 

﹩﹚﹫﹚︑ ﹤رو﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︣﹫︔︃︑︀ر﹋ ︉ ︀︮ ارزش ︋︣ای

︠﹑︮﹥ ︨ــ︀زی ﹋﹏ ︎︣دا︠︐ــ︀ی ﹡﹆︡ی 
️ ﹋﹠﹠︡ه و  ﹁︀ــ﹩ ︨ــ︀ل ︋︣ا︨ــ︀س در︵
﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ︠﹑︮﹥ ﹝︪︀︋﹥ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥

︋﹥ ︧︀︋︣س ا﹝﹊︀ن ︑︪ــ﹫︬ ︎︣دا︠︐︀ی ﹝︀زاد و ︎︣دا︠️ 
︣ ﹝︊﹠︀ی  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︗︡︡ را ﹝﹩ د﹨︡. ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  ﹁︀︋ــ﹥ در

ا︨︐︓﹠︀، را﹨﹊︀ر ﹝﹣︔︣ی ︋︣ای ︑︪﹫︬ ︑﹆﹙︉ ا︨️.

در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︎︣دا︠︐︀ی ﹝︀زاد ︋﹥ در︨︐﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا﹡︡ و﹜﹩ 
 ﹩︡ه ︋﹢ده ا﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋︀را︀﹁ ﹩︋ ︊ــ﹊︀ر︀︮ ︋︣ای

﹁︣ا﹠︡ ︎︣دازش را ︎﹫︪﹠︀د داد.

﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹨︣ وا︡ ﹝﹢︗﹢دی 
︿﹚︐﹞ ︀ی﹛︀︨ ﹟﹫︋ ﹐︀﹋

ــ︀﹜︀ی دوم و  ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ا﹡︖︀م آز﹝﹢ن ﹝﹢︗﹢دی ﹋︀﹐ در︨ 
︣ ﹝︊﹠︀ی  ︀ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ و︋  ︨ــ﹢م ︧︀︋︨︣﹩. ا﹁︤ا︪ــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
دا﹡ــ︩ ︧ــ︀︋︣س از رو﹡︡﹨ــ︀ی ا﹇︐︭︀دی و د﹍ــ︣ ︻﹢ا﹝﹏ 

︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹇﹫﹞️، ﹝﹆︀︧﹥ ︫﹢د.

︋︀ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹇﹑م ﹝﹢︗﹢دی، ﹎︤ار︫︀ی و︥ه ای 
 ﹉﹝﹋ ︀﹡︀ران ﹇ــ︣ار داد ﹋﹥ ︋﹥ آ﹊︊︀ را ﹝﹩ ︑ــ﹢ان در ا︠︐﹫︀ر︮ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡︀﹨﹠︖︀ر ︀ــ︀ ︠︴︀﹨︀﹩ را در داده ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢دی 
﹋︀﹐︪︀ن ︋︊﹫﹠﹠︡ ﹋﹥ ︀︫︡ ا︨︀︨﹩ ﹡︊︀︫﹠︡ و﹜﹩ ﹨﹞︙﹠︀ن ︋︣ای 

ا﹡︖︀م ا﹇︡ا﹝︀ی ︻﹞﹙﹩ ارز︫﹞﹠︡ ﹨︧︐﹠︡.

︗︡ول ٢- ﹇︀︋﹙﹫️ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ داده
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︋﹥ و︥ه در ــ﹢زه ا︠︐﹫︀ر﹨︀ و ︑﹀﹊﹫﹉ و︸︀︿ (از ︵︣﹅ ر﹝︤︻︊﹢ر 
 ﹅︣︵ ︀ی د︨︐︨︣ــ﹩) و در︨︐﹩ و ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن (از﹛︣︐﹠﹋ ︣﹍و د
﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋﹙﹩ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹝﹢رد ﹋﹠︐︣ل ︑︽﹫﹫︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ و 
﹋﹠︐︣﹜︀ی ︎︣داز︫﹩ در ﹨﹞﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر︋︣دی ﹝﹛)، ︑︃︔﹫︣ در︠﹢ر 
︑﹢︗﹩ ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️؛ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ︋︣ای ا﹟ ﹡﹢ع 
رو﹥ ﹨︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ از داده ﹨︀ی ︨﹫︧︐﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د، 
آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀︋ ︀︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ ا︑﹊︀ی ︗︤﹫︀ت ا﹡︖︀م ︫﹢﹡︡. 
 ﹡︣م ا﹁︤ار ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ در ︑︧﹫﹏ آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ ﹝﹀﹫︡ ا︨️؛ ﹢ن 
 ﹤︊︨︀﹞ ︣︷﹡ ︀ن و د﹇️ ﹝﹢رد﹠﹫﹝︵ا ︴︨ ︀ی﹠︊﹞ ︣︋ ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ را
️ آ﹝︡ه را ﹝︀︨︊﹥ ﹋﹠︡ ︑︀ در  ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨ــ︴ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ د︨
 ﹤︊︨︀﹞ 3، روش ﹏﹊︫ .︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︧︀︋︣س ﹤︋ ︕︀︐﹡ ︨︡︀زی﹠︐︧﹞

ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︋︣ا︨︀س ︮﹀️ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︨ــ︐︣اج   ︋﹩﹀﹚︐﹞ ــ︀ی ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫ــ︣ی︣︵ ،﹟ــ﹫﹠︙﹝﹨
﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︑︭︀د﹁﹩، ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹝﹠︷﹛ ︀ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︑︭︀د﹁﹩ 
︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︫︡ه، و︗﹢د دار﹡︡. ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︑︭︀د﹁﹩ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︫︡ه در 

 ﹩︧︀︋︣س «آز﹝﹢ن ︋︀ ﹨︡ف دو﹎︀﹡﹥14» را ︵︣ا ﹤﹋ ️︨ر︑﹩ ﹝﹀﹫︡ ا﹢︮
﹋﹠︡؛ ــ﹢ن در ا﹟ روش، ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︑︭︀د﹁ــ﹩ ا﹇﹑﹝﹩ را از ﹨︣ 
︵︊﹆﹥ ︋︣ا︨ــ︀س ﹇︱︀وت ︧ــ︀︋︣س در ︭︠﹢ص ا﹟ ﹋ــ﹥ ﹥ ا﹇﹑﹝﹩ 
 ︀ ﹊﹏ 4 آز﹝﹢ن︋  ــ﹢﹡︡، ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡.︫  ︀︋ــ︡ از ﹨︣ ﹎︣وه ا﹡︐︀ب︫ 
︣ای درا﹝︡﹨︀ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ در آن ︧︀︋︣س  ﹨︡ف دو﹎︀﹡﹥︋ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︑﹊︢︎︀︣ی ﹝︺︀﹝﹑ت ﹁︣وش و ︔︊︐︀ی ﹝︣︋﹢ط در د﹁︐︣ 
﹋﹏ را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ان ︋ــ﹥ ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی د﹁︐︣ ﹋﹏ 

ا︻︐﹞︀د و از ︑︖︤﹥ و︑﹚﹫﹚︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ درا﹝︡ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣د. 

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︣ا﹠︡ی ︑﹊︣ار︫﹢﹡︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹞︣ ︋﹥ 
️ آ﹝︡ه ﹡﹫︀ز  ﹥ د︨ــ ــ﹢ا﹨︡︋  ︣ر︨ــ﹩︫  ︣ای︋  ﹇︱︀وت ︧ــ︀︋︣س︋ 
 ︀﹨ ﹤رو ﹟ــ﹥ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ا ﹤﹋ دارد ︑ــ︀ وی ︋︐﹢ا﹡︡ ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د
︋︣ای ﹋﹞﹫﹠﹥  ︫ــ︡ن ر ﹉︧︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹁﹩ ﹨︧︐﹠︡. ﹡︣م ا﹁︤ار 
 ︀ ﹩︐د︨ــ ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ﹤ــ﹏ داده ﹨︀ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹫﹚︑و ﹤︤︖︑

︫﹊﹏٣- روش ﹝︀︨︊﹥ ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︋︣ا︨︀س ︮﹠︺️ در ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ داده - 
﹡︣م ا﹁︤ار ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ داده ︫︀﹝﹏ ︨︣︋︣گ ارز ﹤︋ ﹩︋︀︧︀︋︣س ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ﹡︐︀︕ آز﹝﹢ن وا﹇︺﹩(︺﹠﹩ ︑︺︡اد ︠︴︀﹨︀ی ﹋︪︿ ︫︡ه) را وارد و ︨︍︦ ﹎︤ار︫﹩ ︋︀ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉ ︀پ ﹋﹠︡.

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︋︣ا︨︀س ︮﹀️

﹤﹡﹢﹝﹡ ﹩︋︀ارز(︀﹀﹛و آ ︀︐︋ ﹉︧︣ل ر︐﹠﹋)︤یر ﹤﹞︀﹡︣︋(︀︐︋ ﹉︧︣ل ر︐﹠﹋)︤یر ﹤﹞︀﹡︣︋

ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥
﹏﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︣اف﹡در︮︡ ﹡︣خ ا

ا﹡︣اف ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر
︀︐︋ ﹉︧ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︣ای ﹋﹠︐︣ل ر ︴︨

︑︺︡اد ا﹡︣ا﹁︀ی ︋︣ا﹡﹩ در ﹡﹞﹢﹡﹥: ٣

(︀︐︋ ﹉︧︣ل ر︐﹠﹋)آ﹝︡ه ️ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ د︨

٥٤: ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥

︀﹁︣ا﹡︀در︮︡ ا﹁︣ا﹡ا

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی: ا﹎︣ ︑︺︡اد ا﹡︣اف ﹝︪︀ده ︫ــ︡ه در ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ︋︀ ا﹡︡ازه ٥٤، ︋﹫︩ از ٣ ︻︡د ﹡︊︀︫︡، ﹝﹩ ︑﹢ان د︨︐﹊﹛ ٨٠ در︮︡ ا︵﹞﹫﹠︀ن دا︫️ ﹋﹥ ﹡︣خ ا﹡︣اف ︗︀﹝︺﹥ 
︋﹫︩ از ١٠ در︮︡ ﹡﹫︧️.

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︋︣ ا︨︀س ︮﹀️
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ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︮﹀﹥ ﹎︧ــ︐︣ده، ︋﹥ ﹋︀﹨︩ و ︎﹢︫︩ 
﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ ر︧ــ﹊︀ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. ا﹟  ﹡︣م ا﹁︤ار ﹊﹩ از ا︋︤ار در 
 ︳﹫﹞ ︧ــ︀︋︡اری و ︀م︷﹡ ︣︐ ︣ای درک︋  ا︠︐﹫︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︀︮︊ــ﹊︀ر، ︑︪ــ﹫︬ ﹡︀﹨﹠︖︀رــ︀، ︠︴︀﹨︀ و 

.︧︡︀ب ﹝﹩ آ ﹤︋ ︀ی ︋︀﹜﹆﹢ه︊﹚﹆︑
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︧︀︋︡اری در ا︗︣ای ︨︧ــ﹥  ﹨︀ی﹣﹞ ﹟︣︑ ﹅﹁﹢﹞
داده ﹨︀، ا﹟ رو﹥ ﹨︀ را در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︀ن ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. 
ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ آ﹝﹢زش و ﹞︀️ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ﹋︀ر﹋﹠︀﹡︪︀ن ﹁︣ا﹨﹛ 
﹋︣ده و ﹡﹫︀ز︫ــ︀ن ︋﹥ ︑﹊﹫﹥ ︋﹫︩ از ا﹡︡ازه ︋︣ ﹝︐︭︭︀ن ﹁﹠﹩ را ر﹁︹ 
﹋︣ده ا﹡︡. آ﹡﹡ ︀﹢ه ا︨︐﹀︀ده از  ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ 
 ︣  ︋،﹅︣︵ ﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹫︡ا﹡﹩ ︫ــ︀ن آ﹝ــ﹢زش داده و از ا ﹤ را︋ 
 ﹟︀ر﹋﹠︀﹡︪︀ن ︾﹙︊﹥ ﹋︣ده ا﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ا﹋ ﹟﹫︀︎ ︴︨ ︀ی︪﹛︀
وا︨︴﹥، و﹇️ ︧︀︋︨︣︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︠﹢د را آزاد ﹋︣ده ا﹡︡ ︑︀ 
︋︐﹢ا﹡﹠︡ روی ﹢زه ﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ی ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ و ︎︣وژه ﹨︀ی ﹝︪︀وره 

︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹞︣ را از آن ︠﹢د ﹋﹠﹠︡. 
 ﹤ ︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ︋︀ ا︗︣ای ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ و ︑﹙﹀﹫﹅ آن︋ 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ص﹢︭ ﹊︀ف ا﹡︐︷︀ر﹨︀ از ︧︀︋︨︣︀ن در︠   ︫﹩﹍︪﹫﹝﹨ ﹏︱︺﹞ ﹏

آ﹡︀ ︋︣ای ﹋︪︿ ︑﹀︣︀ی ︻﹞︡ه در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩،  ﹋﹞﹉ ﹋︣د.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-  ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹫﹨ ﹏﹞︀︫ ﹩︨︣︋︀︧️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹥ ﹁︡را︨﹫﹢ن  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ (IAASB) وا︋︧︐﹥︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨ ،(IFAC) ︧ــ︀︋︡اران ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
 ️﹫﹨ و (AICPA) ︀﹊︣﹞︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا ﹟﹝︖﹡وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ا (ASB)

﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م (PCAOB) ا︨️. 
2- Forensic  

  3- Expectations Gap
 4- Serving Global Capital Markets and the Global
 Economy: A View from the CEO’s of the International
Audit Networks, November 2006, p.12.
5- Computer Assist Audit Techniques (CAAT)
6- Materiality
7- Rationalization
8- The Center of Audit Quality
9- ا﹟ را﹨﹠﹞︀ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ از ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩  ا﹟ ﹝︣﹋︤ ︋﹥ آدرس ز︣ ︎﹫︀ده ﹋﹠﹫︡:
 http://www.centerforauditquality.org/resources/index.htm 
 ︀︪︡ــ︀ن داده ︫ــ︡ه، از ﹝︴︀﹜︺ــ﹥ ﹝﹢ردی آ﹡ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ــ﹟ ﹝﹢رد و ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داده10- ا
:︡﹫﹠﹋ ️﹁︀ا﹡﹫︡ در﹢︑ ﹩﹞ ︣در آدرس ز ﹩︭ ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝︴︀﹜︺﹥︫   ︫﹤︐﹁︣﹎ (IDEA)

 http://www.audimation.com/self-study.cfm
11- آ︡ــ︀، ﹡︣م ا﹁ــ︤ار ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫ــ﹏ داده ﹨︀ی ︵︣ــ︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، 
 ︡︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︋︣ا︨ــ︀س وا ︩︀﹨︀د﹠را در ︎﹫︪ــ ﹩︋︀︣اج و ارز︐ا︨ــ

︎﹢﹜﹩ و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی ﹋﹑︨﹫﹉ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡. 
12- Smart Analyzer Financial  

 13- IFAC, ISA 530 (Redrafted), Audit Sampling, paragraphs
12-13; AICPA, AU Section 350, paragraph 27.
14- AICPA, Audit Sampling Audit Guide, May 1, 2008, p. 9
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ﹩︀﹡﹢﹞︀ی ︋︀ ﹨︡ف دو﹎︀﹡﹥ را ︋﹥ ︮ــ﹢رت آز﹡﹢﹞ــ﹟ ﹝﹠︊︹، آزا
︣ر︨﹩ ا︔ ﹩︪︋︣﹉ ﹋﹠︐︣ل و ا﹟ ﹋﹥ آ ︀﹉ ﹝︀﹡︡ه ︧︀ب ︀ د︨︐﹥ ای  ︋﹥ د﹡︊︀ل︋ 

 .︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ،︣﹫︠ ︀ ︡﹠︐︧﹨ ︡ه﹝︻ ︿︣︑ ︫︡ه دارای ️ از ︑︣ا﹋﹠︪︀ی ︔︊

:︹︊﹠﹞
 Using Data Analysis to Meet the Requirements of Risk Based
 Auditing Standards, A Caseware IDEA Research Report, 2009

︫﹊﹏۴- آز﹝﹢ن ︋︀ ﹨︡ف دو﹎︀﹡﹥
﹫︲﹢︑آز﹝﹢ن ١آز﹝﹢ن ٢︑﹀︀وت︀ر︑ ︫﹞︀ره ︮﹢ر︑︧︀ب﹝︊﹙︼ ﹝︪︐︣یآز﹝﹢ن٣
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