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در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ︋︀ ︵︣ا﹩ و ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ﹝︀﹜﹩ و اداری ︋﹥ ︮﹢رت ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی 
﹊︍︀ر﹥، ﹨﹞︙﹢ن اس ای ︎﹩ (SAP)، ︻﹞﹙﹫︀ت ︧ــ︀︋︡اری در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ آ︨︀ن ︫ــ︡. ا﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ 
ا﹝︣وزه، ︖﹛ ز︀دی از ︑︣ا﹋﹠︪ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣ده و ز︋︪︣ــ︀ی ﹝︐﹙︿ ︨︀ز﹝︀ن  را ︋﹥ ﹨﹛ 
و︮﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︀د︫︡ه، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︋︊﹢د ا︔︋︪︣﹩ و ﹋︀را﹩ آن را 

︩ از︎﹫︩ ︋︀﹐ ︋︣ده ا︨️. ﹫︋
︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار ای ︨ــ﹩ ال (ACL) ﹡︣م ا﹁︤اری ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋ ︳﹫︧ــ﹩ ا︨ــ️ 
و د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︧ــ︀︋︣س را ﹡﹫︤ در ︑﹢ا︋︹ ︠﹢د ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد، ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی آز﹝﹢﹡︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد 
︣ه ︋︣داری در  ︣ای︋  ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥︋  ﹢ده،︋   ︋︣︢︎ ︣م ا﹁︤ار ا﹝﹊︀ن﹡ ﹟ا ︳﹫﹞ رد ر︨﹫︡﹎﹩ در﹢﹞ ︡وا ﹩︨︣︋︀︧
︨ــ︀﹜︀ی ︋︺︡ ﹡﹫︤ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️. ︧︀︋ِ︣س آ︫﹠︀ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ ︨︀ز﹝﹠︡، ︋﹥ ﹋﹞﹉ ا﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ 
ا﹝﹊︀ن ︎﹫︀ده ︨︀زی آز﹝﹢﹡︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ︮﹢رت ︫﹠︀︠️ ﹫︮ از ︋︀﹡﹊︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ 

و ︀ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داده ای ︨﹫︧︐﹛ در د︨️ ارز︀︋﹩، ︠︣و︗﹫︀ی ﹝﹠︀︨︉ را در︀﹁️ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ در ا︣ان و ﹡﹫︀ز ﹎︧︐︣ده ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ا﹟ رو﹊︣د، 
﹢دن ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹥ ﹋﹞﹉ ﹡︣م ا﹁︤ار ای ︨ــ﹩ ال از ﹝﹠︷︣ ﹝﹫︤ان ﹋︀ر︋︣دی︋  ﹝﹢︲﹢ع ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی︋ 
 ﹤︧ــ﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ د﹡︊︀﹜ــ﹥ دار در ﹝︖﹙﹥ ارا﹚︨ ﹉ ︉﹛︀﹇ ︣ان ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و درــ︣ی در ا︑﹢﹫︍﹞︀﹋

﹝﹩ ︫﹢د.

 ا﹞︡ ︻︡ا﹜️
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﹤﹞︡﹆﹞ 
 ︣﹫﹍﹫ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛، ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︣ا﹠︡ی ا︨️ ﹝﹠︷﹛ و︎ 
︋︣ای ︗﹞ــ︹ آوری و ارز︀︋﹩ ︋﹩ ︵︣﹁︀﹡﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ در︋ــ︀ره اد︻︀﹨︀ی 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و و﹇︀︹ ا﹇︐︭︀دی ﹋﹥ ︋﹥ ﹋﹞﹉ آن ﹝﹫︤ان ا﹡︴︊︀ق 
 ﹤︋ ︕︀︐﹡ و ﹎︤ارش ︬︪﹞ ︫︡ه ﹟﹫﹫︺︑ ︩ اد︻︀﹨︀ ︋︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی از︎﹫
 .(﹩︨︣︋︀︧ ︀دی﹫﹠︋ ﹜﹫﹨︀﹀﹞ ﹤﹫﹡︀﹫︋) د﹢︫ ﹩﹞ ﹤ارا ︹﹀﹠︀ص ذ︫ا
در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ ︋︣ای ا︗︣ای ﹨︡﹁︀ و ︎﹫︪︊︣د 
و﹇︀︹ ا﹇︐︭︀دی ︠﹢د، ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹡︣م ا﹁︤اری را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ و 
ا︵﹑︻︀ت ︋︧﹫︀ری از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︀﹜﹩ اداری ︠﹢د را در 
ا﹝︐︧﹫︨ ﹟︀ ︔︊️ و ﹡﹍︡اری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹡︐﹫︖﹥، ︧︀︋︨︣︀ن 
 ︡︀︋ ،︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟در︨ــ︐﹩ اد︻︀﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا ︬﹫︪︑ ︋︣ای
ا︋︐︡ا ︋﹥ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ و ︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ 
﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ︎︣دا︠︐ــ﹥ و ︎ــ︦ از آن اد︻︀﹨︀ را ︋ــ︀ داده ﹨︀ی 
ذ︠﹫︣ه ︫ــ︡ه در ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ﹋ــ﹥ ا﹡︺﹊︀س د﹨﹠︡ه 

﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨️، ا﹡︴︊︀ق د﹨﹠︡. 
﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︫ــ﹞︀ره ﹇︊﹏ ﹡﹫︤ ا︫ــ︀ره ︫ــ︡ه، در ا﹟ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︲﹢ع ︑﹙﹫﹏ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︀ و ︨︍︦ ︫﹠︀︠️ و ︑﹙﹫﹏ ︨︀︠︐︀ر داده ای 

.﹜︣ار داده ا﹇ ︒︋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ را ﹝﹢رد﹨ ﹤︠︣ و ︀﹨︡﹠از ﹁︣ا ﹉ ︣﹨

︀︡﹠﹞︀ز﹫﹡ ﹏﹫﹚︑
︵︊﹅ ﹝︀ده 7 ﹁︭﹏ دوم د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ و ︀ر﹢ب 
﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙﹩ ﹋﹢زو (COSO)، ︫ــ︣﹋︐︀︋ ︀ــ︡ ﹋﹠︐︣﹜︀ی 
︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹋︀ر︋︣دی را 
﹢دن ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ و  ا︻﹞ــ︀ل ﹋︣ده و از ﹋︀﹝﹏، د﹇﹫ــ﹅ و ﹝︺︐︊︣︋ 
 ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩، ا︵﹞﹫﹠︀ن ︣﹍د
 ،﹩︀︨︀﹠︫ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹠︀︨︊﹩ را ︋︣ای ﹜︐︧﹫︨ ︡︀︋ ️﹋︫︣ .︡﹠﹠﹋
︣دازش و ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛  ﹎︣داوری،︎ 

﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ︋﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ﹋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن را در ا﹀︀ی ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︫ــ︀ن︋ 
︑﹁︡﹨ ﹅﹆︀ی ︫ــ︣﹋️ از ︗﹞﹙﹥ ﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، ﹨︡﹁︀ی 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹨︡﹁︀ی ر︻ ،﹩︐︀︀ری ﹋﹠︡. 
در ﹆﹫﹆️، ا﹇︡ا﹝︀ی ﹨︣ ︫ــ︣﹋️ و ︨ــ︀ز﹝︀ن، ﹝︐︪ــ﹊﹏ از 
 ،︀﹡︀ی ﹝︀﹜﹩ و اداری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋ــ︀ ا︗︣ای آ﹨︡﹠ــ﹥ ﹁︣ا︻﹢﹝︖﹞
﹝︃﹝﹢ر️ و ﹨︡﹁︀ی ︨︀ز﹝︀ن د﹡︊︀ل ﹝﹩ ︫﹢د. ﹊﹩ از ﹨︡﹁︀ی 
ا︮﹙﹩ ﹨︣ ︨ــ︀ز﹝︀ن (︫ــ︀﹝﹏ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︠︡﹝︀︑﹩، ︋︀زر﹎︀﹡﹩، 
ــ﹀︀﹁﹫️ ︗︣ــ︀ن ﹝︀﹜ــ﹩ ا︨ــ️. در ﹡︐﹫︖﹥،  ︮﹠︺︐ــ﹩ و …)،︫ 
︣︐﹝﹞﹟ ا﹇︡ام ︧︀︋︨︣︀ن، ارز﹫︮ ﹩︋︀ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و 
︀ز﹝︀ن  ︣ا︨︀س اد︻︀ی آن︨  ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︀﹜﹩︋  اداری ﹝﹠︴︊﹅︋ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹆﹅ ﹝﹩ ︫﹢د. ︑︺﹫﹫﹟  ︣ر︨﹩︮   ︋︀ ا︨️. ا﹟ ا﹝︣︋ 
 ️︠︀﹠︫) ︀﹡︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن و ︫ــ﹠︀︠️ ﹋︀﹁﹩ و د﹇﹫﹅ از آ﹨︡﹠︣ا﹁
︨﹫︧ــ︐﹛)، او﹜﹫﹟ ﹇︡م در ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ا︨️. 
 150 ﹤︪︣﹡ ︡رج در﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︻︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در د︨︐﹢ر﹝﹨
︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︤ ︻﹠﹢ان ︫︡ه ا︨️، ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ︫︀﹝﹏ 5 ﹁︣ا﹠︡ و  ︀︣︠﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول 1 ا︨️.
﹨ــ︣ ﹉ از ا ،︀﹨ ﹤︠︣ ﹟﹊ــ﹩ از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ﹝︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︧︀︋︣س  ︡︀︋﹊﹩ را ا﹡︐︀ب و ﹡﹢ه 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ را ︋︣ر︨ــ﹩ و ﹡︣م ا﹁︤ار﹢﹞ ︡ا︗ــ︣ای آن در وا
︋︣ای ا ﹟︣︠﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا﹡︡ را ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋﹠︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، 
︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی، در او﹜﹫﹟ ﹇︡م 
︠ــ﹢د ︀︋︡ ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ﹋︡ام ﹉ از ا ﹟︣︠﹥ ﹨ــ︀ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار د﹨︡. ︨︍︦ ︀︋︡ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی در د︨️ ا︨︐﹀︀ده 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ︣ه ﹝﹩ ︋︣د را︋ رد ر︨﹫︡﹎﹩ از آن﹢﹞ ︡وا ﹤﹋ ﹤︠︣ ﹟در ا
﹋﹠︡. در ︋﹫︪︐︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹋︪ــ﹢ر، از ﹡︣م ا﹁︤ار دارا﹩ ︔︀︋️ (ا﹝﹢ال) 
︋︣ای ا︗︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ︣︠﹥ دارا﹩ ︔︀︋️  ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. ︎︦ 
از آن، ︧︀︋︣س ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹝﹫︤ان ا︨︐﹀︀ده از ︨﹫︧︐﹛ ا﹝﹢ال را ︋︣ای 

︣︠﹥ ﹨︀ی ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

     -1︣︠﹥ دارا﹫︀ی ︔︀︋️

     ﹤︠︣ -2﹆﹢ق و د︨︐﹞︤د

︀︐﹁︀︣وش، درا﹝︡ و در﹁ ﹤︠︣ -3    

  ︀︐︠و ︎︣دا ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ،︡︣︠ ﹤︠︣ -4    

     -5︣︠﹥ ﹝﹢︗﹢دی ﹝﹢اد و ﹋︀﹐

︗︡ول 1- ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩
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 ﹩︀︪︋ ،︀︐﹋︫︣ و ︀﹡︀﹞︋︧ــ﹫︀ری از ︨︀ز .︡﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ﹤︠︣ ﹟ا
از  ﹉︣︠﹥ را ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی و ︋︪ــ︀﹩ از آن را ﹨﹞︙﹠︀ن 
︋﹥ روش ︨ــ﹠︐﹩ و ︀ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹋﹞﹊﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا﹋︧ــ﹏، 
️ ︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ز︣ا   ﹢رت، ﹋︀ر ︧︀︋︣س︨   ︮﹟ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. در ا
﹊︍︀ر﹍﹩ در ︻﹞﹙﹫︀ت ا︋︐︡ا ︑︀ ا﹡︐︀ی ︣︠﹥ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ و ︧︀︋︣س 

︋ ﹤︋ ︩︋ ︡︀︋︩، ا﹇︡ام ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ︣︠﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹋﹠︡.
 ︡ر ا︗︣ا در وا﹢︷﹠﹞ ﹤ ︺︡، ︑︺﹫﹫﹟ آز﹝﹢﹡︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋   ︋﹤﹚︣﹞
﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ا︨ــ️. ︗︡و﹜︀ی آز﹝﹢﹡︀ی ر︻︀️ و ﹝︐﹢ا ︋︀ 
رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی، ︋︣ا︨ــ︀س ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ 
آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ (ر︻︀️) ﹋﹥ ︵﹩ ︋︪﹠︀﹝﹥ ﹁﹠﹩ ︫﹞︀ره 20225 
﹝﹢رخ 1382/11/7 ﹐زم ا﹐︗︣ا ︫ــ︡ه و از آن ︋︀ ︻﹠﹢ان «︋︣﹡︀﹝﹥ 
 ﹩د. ︵︣ا﹢︫ ﹩︣ا︵ ︡︀︋ ،︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د «﹤︀︎ ︀ی﹫﹎︡﹫ر︨ــ
︗︡و﹜︀ی آز﹝﹢﹡ــ︀ی ر︻︀️ و ﹝︐﹢ا ︋︀ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ︀﹡﹢﹞ه ا︗︣ای د︨ــ︐﹩ آز﹢﹡ ︢ار از﹎ ️﹆﹫﹆ ــ︣ی، در︑﹢﹫︍﹞︀﹋
و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ (﹋﹥ در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار 
ای ︨﹩ ال ا︨️)، در ا︗︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ر︻︀️ و ﹝︐﹢ا ا︨️. 
 ﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋ ه ا︗︣ای آز﹝﹢ن ︋︣ای﹢﹡ ︀﹛︡و︗ ﹟ا ،﹟﹫﹠︙﹝﹨

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︣ی را︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ﹩︨︣︋︀︧ در ﹡︣م ا﹁︤ار
︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، ا﹎︣ ︣︠﹥ دارا ︣︷﹡︡﹞ ️︋︀︔ ﹩︧ــ︀︋︣س ︋︀︫ــ︡، 
 ﹤︠︣ ﹟︀ی ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ا﹝︐︧﹫︨ از ﹩﹚﹞︀﹋ ️︠︀﹠︫ــ ︡︀︋ ا︋︐︡ا او
 ﹩︋︀ی ارز ︀﹞︣﹁ رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ د︨️ آورد. ︋︣ا︨ــ︀س﹢﹞ ︡در وا
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ز﹝︀ن  ︨150 ﹤︪︣﹡ ی دا︠﹙﹩ ﹝﹠︡رج در ︀﹛︣︐﹠﹋ ﹜︐︧﹫︨

︣︠﹥ دارا﹫︀ ی ︔︀︋️ ︋﹥ ︨﹥ ﹁︣ا﹠︡ ا︮﹙﹩ ز︣ ︑﹆︧﹫﹛ ︫︡ه ا︨️:
ا﹜︿- در︠﹢ا︨️  ︡︣︠︀ ا︖︀د دارا﹫︀ ی ︔︀︋️،
ب-  ︡︣︠︀ ا︖︀د دارا﹫︀ ی ︔︀︋️ و ︔︊️ آن، و

ج- ︋︣ه ︋︣داری ﹝﹀﹫︡ و ﹀︀︸️ و ﹡﹍︡اری از دارا﹫︀ ی ︔︀︋️.
ا﹎︣ ﹨﹞﹥ اــ﹟ ز︣﹁︣ا﹠︡﹨︀ ︋﹥ ︮﹢رت ﹊︍︀ر﹥ در وا︡ ﹝﹢رد 
ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︫ــ︡ه ︋︀︫︡، ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی را 
 ﹟︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا︗︣ا ﹋︣د. در ︾﹫︣ ا﹡﹢﹞︣ای ︑﹞︀﹝﹩ آز ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
︀︡ ا︵﹑︻︀ت   ︋︀ ،︡﹡دار ﹩︐﹠ ︣ای ﹁︣ا︀﹨︡﹠﹩ ﹋﹥ رو﹡︨︡  ︮﹢رت︋ 
آ﹡︀ را در ــ﹉ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹋﹞﹊﹩ ︔︊️ ﹋︣د و ــ︀ آن آز﹝﹢ن را از 
ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︠︀رج ﹋︣د. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︗︡ول 
2 آز﹝﹢﹡︀ ی ر︻︀️ و ﹝︐﹢ا ︋︀ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی 

را ︋︣ای ︣︠﹥ دارا﹫︀ ی ︔︀︋️ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︿ه ا︗︣ا﹡︀م آز﹝﹢نرد﹢﹡︀ت﹡﹢ع آز﹝﹢ن﹫︲﹢︑

ر︻︀️﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ ︫﹞︀ره ︨︣︀ل در︠﹢ا︨︐︀ ی ︣︠︡ دارا﹫︀ی ︔1️︋︀

ر︻︀️﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن ر︻︀️ ︑︣︑﹫︉ ︫﹞︀ره ︨︣︀ل در︠﹢ا︨︐︀ ی ︣︠︡ دارا﹫︀ی ︔2️︋︀

ر︻︀️﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن و︗﹢د در︠﹢ا︨️ ︣︠︡ ︋︣ای دارا﹫︀ ی ︔︀︋️ ︣︠︡اری ︫︡ه3

ِ︡ دارا﹫︀ ی ︔︀︋️ ︣︠︡اری ︫︡ه4 ︣︠ ️︨در︠﹢ا ︡﹫︃︑ ︣یآز﹝﹢ن︑﹢﹫︍﹞︀﹋️︀︻ر

ر︻︀️﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن در︠﹢ا︨︐︀ ی ︣︠︡ ﹝︺﹢ق5

ر︻︀️﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن ﹝︖﹢ز﹨︀ی ︣︠︡ ﹝︺﹢ق6

﹝︐﹢ا﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن ︮️ ا﹡︐﹆︀ل ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی ︨﹫︧︐﹛ دارا﹫︀ ی ︔7️︋︀

8﹤︊︀ت رو︔ ️︀︻ی ︔︀︋️ و ر ︀﹫ک دارا﹑︐︨ا︾﹫︣﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی﹎︤ارش روش و ﹡︣خ ا﹢︐﹞

﹝︐﹢ا﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن ﹞ ️︮︀︨︊︀ت ا︨︐﹑ک 9

﹝︐﹢ا﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣یآز﹝﹢ن ︑︴︊﹫﹅ ︨﹫︧︐﹛ ا﹝﹢ال و دارا﹫︀ ی ︔︀︋️ ︋︀ د﹁︀︑10︣

﹝︐﹢ا﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی﹎︤ارش ︮﹢رت ر︤ دارا﹫︀ ی ︋︀ ارزش د﹁︐︣ی ﹋﹞︐︣ از ارزش ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه (ارزش ا︨﹆︀ط)11

︗︡ول2- آز﹝﹢﹡︀ی ر︻︀️ و ﹝︐﹢ای ︣︠﹥ دارا﹩ ︔︀︋️ ︋︀ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی
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﹁ــ︣ض  ﹋﹠﹫ــ︡ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︣︠ــ﹥ دارا﹩ ︔︀︋ــ️ را از ﹡︷︣ 
﹊︍︀ر﹍ــ﹩ ﹡︣م ا﹁︤اری ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ و ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار د﹨﹫﹛. 
در ا﹟ ︮﹢رت از ا︋︐︡ا︣︑ ﹩﹟ ﹡﹫︀ز ا ﹟︣︠﹥ ﹋﹥ در︠﹢ا︨ــ️ 
︣︠︡ ا︨ــ️ ︑︀ ا﹡︖︀م ﹝︀︨︊﹥ ﹨︀ی ا︨ــ︐﹑ک، ︀︋︡ ︋︣ر︨﹩ 
︫﹢د؛ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹟ ﹝︣ا﹏ در ︨﹫︧︐﹛ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د 
و ︋ ︀︪﹩ از آ﹡︀ ︠︀رج از ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡︣م ا﹁︤اری ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
 ،️︋︀︔ ﹩ــ︡ دارا︣︠ ︡﹠در ︮ــ﹢رت ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︋ــ﹢دن ﹁︣ا
وا︡ ا﹡︊ــ︀ر در︠﹢ا︨ــ︐︀ ی ︣︠︡ را ︋﹥ ︮ــ﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
︮︀در ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ︎︦ از ︑︃﹫︡ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ آن از ︨ــ﹢ی ﹝﹆︀م 
︡ ︫ــ︡ه ﹋﹥ ﹊﹛ ﹝︖﹢ز ︣︠︡ را  ﹫︃︑ ︡︣︠ ️︀ز، در︠﹢ا︨ــ︖﹞
دارد، ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︋﹥ وا︡ ︑︡ار﹋︀ت ار︨︀ل ﹝﹩ ︫﹢د 

︑︀ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︣︠︡ آن ا﹇︡ام ︫ــ﹢د. ︎︦ از ا﹡︖ــ︀م ︣︠︡ و 
﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹩ ﹐زم و ︑︃﹫︡ ﹋﹫﹀﹫️ آن ﹋ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︮﹢رت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋︀︫︡، دارا﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋﹥ ا﹡︊︀ر ︑﹢﹏ داده   ︫︡ه 
و ر︨ــ﹫︡ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹡︊︀ر ︮︀در ﹝﹩  ︫﹢د. و﹫﹎︥︀ی ر︨﹫︡ و 
 ︡︀︋ ، ︀﹡ی ﹝﹠︡رج در آ ︀﹫︀ی دارا﹫﹎︥ا﹜﹥ ا﹡︊︀ر، ︫︀﹝﹏ و﹢
در ︨﹫︧ــ︐﹛ ا﹝﹢ال و دارا﹫︀ ی ︔︀︋️ ︫︣﹋️ ︔︊️ ︫﹢د. ︎︦ 
از آن، در ︀︎︀ن ﹨︣ دوره ﹝︀﹜﹩ ︀︋︡ ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی 
︀︀ن دوره ﹇︊﹏،  ﹥ دوره ﹝﹢رد ﹎︤ارش ﹝︀︨︊﹥ و ﹝︊︀﹜︼︎  ا﹝﹢ال︋ 

﹝︪︬ ︫﹢د.  
 ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹏﹫﹚︑ ﹉ ︀︖﹠در ا ،︒︋ دن﹢︋ ﹩﹡﹐﹢︵ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
روی ﹊﹩ از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی دارا﹩ ︔︀︋️ را ﹝︧︐﹠︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹁︣ض 
 ︡︣︠ ️︨در︠﹢ا ️︊︔ ︡﹠︧ــ︀︋︣س ﹇︭︡ دارد ︑︀ ﹁︣ا ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞
︀︡ ﹝﹢رد   ︋︡︣ ــ︣︀ل︠  ــ﹞︀ره︨   ︫،️﹛︀ ﹟در ا .︡﹠﹋ ﹏﹫﹚︑ را
︋︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ا﹟ ︫﹞︀ره ︨ــ︣︀ل ︀︋︡ ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ دا︫︐﹥ 
و ا﹡﹆︴︀ع در ︫ــ﹞︀ره ﹎︢اری آن و︗﹢د ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡. از ا﹠︣و، 
﹝︧︐﹠︡ ز︣ ︋︣ای ︑﹙﹫﹏ ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ ︫ــ﹞︀ره ︨︣︀ل در︠﹢ا︨️ 

︑ ︡︀︋ ︡︣︠﹫﹥ ︫﹢د.
آز﹝﹢ن ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ ︫﹞︀ره ︨︣︀ل

• ﹨︡ف از ا︗︣ای ا﹟ آز﹝﹢ن، ﹋﹠︐︣ل ︎﹫﹢︨ــ︐﹍﹩ ︫﹞︀ره ︨︣︀ل 
در︠﹢ا︨︐︀ ی ︣︠︡ دارا﹩ ︔︀︋️ ا︨️؛

 ﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ ای در ﹤﹞︀﹡︣︋  ﹤﹫︑ ﹤︋ آز﹝﹢ن ﹟︋︣ای ا︗︣ای ا •
﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ﹡﹫︀ز دار﹛ (در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ای ︨ــ﹩ ال) ﹋﹥ در دوره ﹝﹢رد 
ر︨﹫︡﹎﹩، ︫ــ﹞︀ره ︨︣︀ل در︠﹢ا︨︐︀ ی ︣︠︡ از ﹡︷︣ ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ و 

﹡︊﹢د ا﹡﹆︴︀ع در ︫﹞︀ره ﹎︢اری را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠︡؛ و
• ﹡︐﹫︖ــ﹥ ا︗ــ︣ای ا﹟ آز﹝﹢ن، ﹎︤ارش ︫ــ﹞︀ره ︨ــ﹛︀︣︀ ی از 
 ،︡︣︠ ی ︀︐︨ی در︠﹢ا ︀﹛︀︨︣ ا﹁︐︀ده در ﹝﹫︀ن ﹋﹏ ︫ــ﹞︀ره ﹜﹚﹇
در دوره ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ا︨️. ︲︣ور︧️ ︫﹞︀ره آ︾︀ز، ︫﹞︀ره 
︣︡ آز﹝﹢ن ︫ــ︡ه در ﹎︤ارش  ︀︎︀ن و ︑︺︡اد ﹋﹏ در︠﹢ا︨ــ︐︀ی︠ 

درج ︫﹢د.
 ︡︀︋ روش ﹟︋︣ا︨︀س ا ︤﹫﹡ ︣﹍︀ی د﹡﹢﹞آز ︀ و ︀﹨ ﹤︠︣︣ز

﹝﹢رد ارز︀︋﹩ و ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.

︫﹠︀︠️ و ︑﹙﹫﹏ ︨︀︠︐︀ر داده ای
︎︦ از ︑﹙﹫﹏ ﹁︣ا﹠︡ و ︀ ز︣︣︠﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ در ︮﹢ر︑︀ی 
︀﹍︀ه  ﹠︀︨ــ︀﹩ ﹝﹠︀︋︹ داده ای ﹨︣ ﹉ از آ﹡︀ در︎   ︫﹤  ︋️︋﹢﹡ ،﹩﹛︀﹞

︣︐﹝﹞﹟ ا﹇︡ام ︧︀︋︨︣︀ن︣︐﹝﹞﹟ ا﹇︡ام ︧︀︋︨︣︀ن

﹫︮ ﹩︋︀ارز﹫︮ ﹩︋︀ارز

﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و اداری ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و اداری ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︀﹜﹩

︋︣ا︨︀س︋︣ا︨︀س

اد︻︀ی آن ︨︀ز﹝︀ناد︻︀ی آن ︨︀ز﹝︀ن

ا︨️ا︨️
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 ﹩﹝﹋ ︩︋ ﹟ر︨ــ︡. ا ﹩﹞ ﹩︋︀︀ی در د︨️ ارز﹝︐داده ︨﹫︧ــ
︑︭︭﹩ ا︨️ و ︧︀︋︣س ︀︋︡ ﹝︧ــ﹙ ︋﹥ دا﹡︩ ︀︎﹍︀ه داده و 
 ︬︭︐﹞ ﹉﹝﹋ ︀  ︋︡︀  ︋️﹫﹛︀︺﹁ ﹟ا ︀ و ︫︡︀ ︋︀﹡﹊︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩︋ 

﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ا﹡︖︀م ︫﹢د.
 ﹩︭︭︑ ︭ــ︬ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ﹡﹫︤ ︋︀ آ﹝﹢زش ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی︐﹞ ﹤︐︊﹛ا 
 ﹏﹫﹚︑ و ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ،︀︡﹠﹞︀ز﹫﹡ ﹜﹫﹀︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و
﹫︧︐﹞︀ی  داده ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹨︣ ﹁︣ا﹠︡ و ︀ آز﹝﹢﹡︀ ا﹇︡ام ﹋﹠︡.︨ 
﹡︣م ا﹁︤اری ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ذ︠﹫︣ه ︨︀زی داده ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨︣ ﹉ از 
︣︠﹥ ﹨︀، از ︀︎﹍︀ه داده ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ︋﹫︪︐︣ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی 
﹋︀﹝︍﹫﹢︑ــ︣ی ﹝﹢︗ــ﹢د در ﹋︪ــ﹢ر، از ︀︎ــ﹍︀ه داده ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ز︋︀ن 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︎︣س و ︗﹢ ︀ ﹨﹞︀ن اس ﹋﹫﹢ال ︋ (SQL)︣ه ﹝﹩ ︋︣﹡︡. 
 ،(SQL Server)ــ︣ور ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن اس ﹋﹫﹢ال︨ 
 ﹩︀﹝︐︧ــ﹫︨ ،(Access) ︦ا﹋︧ــ ︀ و (Oracle) ﹏﹋اورا
﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹊﹡︀︋ ️︣︡ــ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را ︋︣ ︻ــ︡ه ﹎︣﹁︐﹥ و 
 ﹟و ا﹝﹠﹫️ داده ﹨︀ی ا ﹩︋︀︡اری، ︋︀ز﹍﹡ ،️︊︔ ︀ت﹫﹚﹝︻ ﹩﹞︀﹝︑

﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
︣ر︨ــ﹩،  ︎ــ︦ از ︑﹙﹫ــ﹏ ﹡﹫︀ز در ﹁︣ا﹠ــ︡ و  ︀︣︠﹥ ﹝﹢رد︋ 
 ︡﹠داده ای ﹨︣ ﹁︣ا ︹︋︀﹠﹞ ︡︀ ︧︀︋︣س ︀ ﹨﹞︀ن ︑﹙﹫﹙﹍︣ داده︋ 

 ﹏﹞ ︣ده و﹋ ﹩︀را در ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹡︣م ا﹁︤اری ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︫﹠︀︨ــ
آن را در ︀︎﹍︀ه داده ︑︪ــ﹫︬ د﹨︡. ︋︣︠﹩ از ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
از ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡؛ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
︠︣و︗﹩ ا﹋︧ــ﹏ از ﹎︤ار︫ــ︑ ︀﹫﹥ ﹋︣ده و آز﹝﹢ن را ︋︣ا︨︀س 
︠︣و︗﹩ ︑﹢﹜﹫︫︡ــ︡ه ﹝ــ﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇ــ︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا﹟ ﹡﹢ع 
 ︀︫︣ا ﹎︤ارا︨️. ز ﹉︧د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹨﹞︣اه ︋︀ ر
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ا︨ــ︀س ︑︺︀ر︿ ﹋︀ر︋︣ ︵︣ا﹩ ︫ــ︡ه و داده ﹨︀ی 
 ﹟︣︐︋ ،﹏﹫﹛︠︣و︗﹩ ﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د ﹤︋ ﹤︐﹁︀︣﹫﹫︽︑
︀﹜️ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋ــ﹥ ﹝﹠︀︋︹ 
ا︵﹑︻︀︑﹩ د︨︐︣س دا︫︐﹥ و ︋︣ا︨︀س ﹡﹫︀ز ا︵﹑︻︀︑﹩، داده ﹨︀ 

را ا︨︐︣اج ﹋﹠︡. 
︀ل ﹁︣ض ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨ــ️ داده ﹨ــ︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آز﹝﹢ن 
 ﹤﹋ ﹟︣ض دوم ا﹁ .﹜﹫﹠﹋ ﹩︀︨︀﹠︫ ︀ل را︨︣ ︨ــ︐﹍﹩ ︫﹞︀ره﹢﹫︎
وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ از ﹡︣م ا﹁︤اری ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︀︎﹍︀ه 
ا︵﹑︻︀︑﹩ آن اس ﹋﹫﹢ال ︨ــ︣ور ا︨ــ️. در ﹡︐﹫︖﹥، ︧︀︋︣س 
 ︳﹫﹞ در ️︋︀︔ ﹩ــ︡ ا︋︐︡ا ︋﹥ ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︨﹫︧ــ︐﹛ دارا︀︋
 ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ اس     ﹋﹫﹢ ال ︨︣ور د︨︐︨︣﹩ ︎﹫︡ا ﹋︣ده و ︨︍︦ ا﹇︡ام
داده ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آز﹝﹢ن ︀د︫ــ︡ه ﹋﹠︡. ﹁︣ض ︨﹢م  ا﹟ ا︨️ 

(Amval) ︀ه داده﹍︀︎ ﹩︑︀︻﹑︵1- ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝︧﹙︧﹏ در ︗︡ول ا﹏﹊︫
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﹋﹥ ︑﹙﹫﹙﹍︣ و  ︀︧ــ︀︋︣س ︋︀ اس ﹋﹫﹢ ال ︨︣ور آ︫﹠︀ ︋﹢ده و ﹇︀در 
 ﹤︺︴﹇ ،1 ﹏﹊  ︫.︫︡︀  ︋︳﹫﹞ ﹟داده ای در ا ﹜﹚﹇ ﹩︀︀︨ــ﹠  ︫﹤︋
ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹋ــ﹥ ﹡ــ︀م آن «VchNo» و در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه 
︫﹞︀ره ︨︣︀ل ا︨ــ️ را در ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ دارا﹩ ︔︀︋️ ﹡︪︀ن 

﹝﹩ د﹨︡.
 ﹩﹞︀﹝︑ ︡︀︋ ،︫︡ــ ﹩︀ا︵﹑︻︀︑﹩ ︫﹠︀︨ــ ﹤︺︴﹇ ﹟ــ︀ل ﹋﹥ ا
ا︵﹑︻ــ︀ت اــ﹟ ﹇︴︺﹥ ︋︣ا︨ــ︀س ︑︀ر و ﹝ــ︡وده  ﹝﹢رد ﹡︷︣ 
︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ︗︡و﹜︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ای ︨﹩ ال ﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د. در 
 ﹟ــ﹢د. ا ︀︡ ︑﹊︣ار︫  ︣ای ﹨︣ آز﹝﹢ن،︋  ﹆﹫﹆ــ️، ا﹟ ︻﹞﹙﹫︀ت︋ 
آز﹝﹢ن ︋﹥ ﹉ ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹡﹫︀ز دا︫️، ا﹝︀ ا﹎︣ ︋︣ای آز﹝﹢ن 
﹥ ﹠ــ︡ ﹇︴︺﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ از ﹠︡ ︗ــ︡ول ا︵﹑︻︀︑﹩  د﹍ــ︣ ﹡﹫︀ز︋ 
 ︳﹫﹞ و ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ در ︀﹛︪ــ︀︋﹥ ︗︡و﹞ ︡︀︋ ،︡︋︀︫ــ
ای ︨﹩ ال، ︗︡و﹜︀ و ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را ا︖︀د و ا︵﹑︻︀ت 
را ︋﹥ آ﹡ــ︀ ا﹡︐﹆︀ل داده و ︎︦ از آن ﹝︀︨ــ︊﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ را 
﹡﹢︫︐﹥ و ︠︣و︗﹫︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را در︀﹁️ ﹋︣د. ︫﹊﹏ 2، ﹡﹞﹢دار 
︑︡︊ــ﹏ ا︵﹑︻︀ت از ــ﹉ ︀︎﹍︀ه داده ︋﹥ ﹝﹫︳ ای ︨ــ﹩ ال را 

﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

﹩﹡︀︀︎ ﹟︨
در ا﹟ ︫ــ﹞︀ره، ︋ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹙﹫ــ﹏ ﹡﹫ــ︀ز و ︑﹙﹫﹏ داده 

︎︣دا︠︐﹫﹛.
 در ︫ــ﹞︀ره آ﹠︡ه، ﹝﹫︳ ای ︨ــ﹩ ال را ︋︣ر︨﹩ ﹋︣ده و 
در︋︀ره ﹡﹢ه ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ︋ــ︀ ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار 
﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨ــ︐︣اج داده ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
﹨︣﹉ از آز﹝﹢﹡︀ در ︗︡و﹜︀ی ای ︨ــ﹩ ال، ︋︒ ︠﹢ا﹨︡ 

.︫︡
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︫﹊﹏2- ﹡﹞﹢دار ︑︡︊﹏ ا︵﹑︻︀ت از ︀︎ ﹉﹍︀ه داده ︋﹥ ﹝﹫︳ ای ︨﹩ ال

︑﹢﹜﹫︡ ﹎︤ار︫︀ی
️︋︀︔ ﹩دارا

︑﹢﹜﹫︡ ﹎︤ار︫︀ی
﹁︣وش

︑﹢﹜﹫︡ ﹎︤ار︫︀ی
﹆﹢ق و د︨︐﹞︤د

︑﹢﹜﹫︡ ﹎︤ار︫︀ی
︡︣︠

﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹫︑
️︋︀︔ ﹩دارا 

︀︋ 
 ای ︨﹩ ال

 ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹫︑
﹁︣وش ︋︀
 ای ︨﹩ ال

︑ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹫﹆﹢ق 
و د︨︐﹞︤د 

 ︀︋
 ای ︨﹩ ال

 ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹫︑
︀︋ ︡︣︠
 ای ︨﹩ ال

 ﹤︀︎ ︀ی﹛︡و︗
 ️︋︀︔ ﹩دارا ﹤︠︣
در ﹝﹫︳ ای ︨﹩ ال

 ﹤︀︎ ︀ی﹛︡و︗
︣︠﹥ ﹁︣وش در 
﹝﹫︳ ای ︨﹩ ال

 ﹤︠︣ ﹤︀︎ ︀ی﹛︡و︗
﹆﹢ق و د︨︐﹞︤د در 
﹝﹫︳ ای ︨﹩ ال

 ﹤︀︎ ︀ی﹛︡و︗
︣︠ ﹤︠︣︡ در 
﹝﹫︳ ای ︨﹩ ال

︑︡︊﹏ از ︀︎﹍︀ه ﹨︀ی 
داده ﹝︐﹀︀وت ﹨﹞︙﹢ن 
 ︀ اس ﹋﹫﹢ال ︨︣ور و
اورا﹋﹏ ︋﹥ ︗︡و﹜︀ی 

ای ︨﹩ ال

︀︎﹍︀ه داده ﹨﹞﹊︀ران ︨﹫︧︐﹛

︀︎﹍︀ه داده را﹢رز

︀︎﹍︀ه داده ︀ر﹎﹢ن

︀︎﹍︀ه داده ...


