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درک ︢︎︣ی آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری در ︗︀ن ︑︽﹫﹫︣﹨︀: د︡﹎︀ه  ﹤︧︨﹣﹞ ﹉︧︀︋︡اری
 ﹟︀دی در ا︀ی ز﹛︀︨ ای ︋︣ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ﹤﹊﹠︧︀︋︡اری و ︮︣﹁﹠︷︣ از ا ﹤︧︨﹣﹞ ﹉ از ﹋︀ر ﹋︣دن در ﹟﹞ ﹩︭︫ــ ﹤︋︣︖︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه  ️ ﹡﹢رده︋  ﹥ ﹡︀︀ر د︨  ︋︀﹡آ ﹜﹞ ︀ری از ا︨︐︺︡اد﹨︀ی﹫︧ ︡﹨﹫︀ و ا︻︐︊︀ر﹨︀ ﹨︧︐﹠︡،︋  ﹢ده ا﹡︡، ︀ ﹨﹞︙﹠︀ن در ︗︧︐︖﹢ی ﹝﹀︀﹨﹫﹛︋   ︋﹤﹁︣
ا︨️. ا﹎︣ آ﹡︙﹥ د﹍︣ان ︋﹥ ︫﹞︀ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ را ︋︀ور ﹋﹠﹫︡،  ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹩︐ ︡︀︫︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و ︧︀︋︡اران ︑︀زه ﹋︀ر ﹁﹆︳ ︋︀ ا︻︡اد، داده ﹨︀ 

و ﹝︀︨︊︀ت ︨︣و﹋︀ر دار﹡︡. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا ︀︑ ﹤﹚︧﹞ ﹟︡ودی ﹫︮ ا︨️، ا﹝︀ ﹝︓﹏ ﹨﹞﹫︪﹥، وا﹇︺﹫️ ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ا︨️.
 ﹤﹋ ︀﹡ای آ ﹤﹁︣ ﹩﹍︐︧︀︫ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ︀ص و︫ن ا﹢﹞︣ا﹫︎ ︀﹞ ﹤﹁︣ ﹤﹋ ا︨️؛ ا﹝︀ ﹝﹟ ︋︀ور دارم ﹤﹚︧﹞ ﹉ «دا︫ــ︐﹟ «ذ﹨﹟ ︠﹢ب ︋︣ای ا︻︡اد

︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︑︖︣︋﹥ ︻﹞﹙﹩ ︑﹆﹢️ ︫︡ه، ︋﹠︀ ﹎︣د︡ه ا︨️. ﹝﹞︐︣ از ﹨﹞﹥، ︑﹢ا﹡︀﹩ ا︫︀ص در ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
• آ﹎︀﹨﹩ ︋︪﹩ و ︠﹑︮﹥ ﹋︣دن ﹝︀︧﹏ ︎﹫︙﹫︡ه ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ﹝︪﹢ر︑﹩  ︀︧︀︋︡اری ︋﹥ راه ﹚︀ی ﹝︺﹠︀دار؛

•  ﹟︐﹁︀﹆﹫﹆️ و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑﹀﹊︣ ا﹡︐﹆︀دی؛ و
︩ ﹋︪﹫︡ن ﹡︐︀︕ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن و ﹨﹞﹊︀ران. ﹛︀ ﹤︋ ︋︣ای ﹏︀﹝︑ و ﹩︐︨︨︣ ،️︻︀︖︫ ︪︀ن دادن﹡ •

ا︖︀د ا﹞ ﹟︀ر︑﹞ ︩︨︣︎ ︡﹠ ،︀﹛ ︋︣ای ︫︀︾﹑ن در  ﹤︴﹫︀د﹎﹫︣ی و ︑﹢︨︺﹥ ︧︀︋︡اری، ︡︎︡ ﹝﹩  آورد:
ا﹞ ﹟︀ر︑ ﹩﹞ ﹤︺︨﹢︑ ﹏﹊︫ ﹟︣︐︋ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹍ ︀︀︋﹠︡؛ ︋﹥ و︥ه در ︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ ار︑︊︀ط ز︀دی ︋︀ ﹇︱︀وت و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای دار﹡︡؟

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹡︐ ︕︀︀د﹎﹫︣ی در ︑﹢︨ــ︺﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ از ︨﹢ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری ﹋﹥ 

﹩︭ ︭﹩﹝︖﹞﹢︻﹥ د︡﹎︀ه ﹨︀ی︫  ﹝︖﹞﹢︻﹥ د︡﹎︀ه ﹨︀ی︫ 
︑︣︗﹞﹥: ﹝︺︭﹢﹝﹥ ا﹝﹫︣ی   

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  

﹝︖﹞﹢︻﹥ د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹫﹨ ﹩︭︫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری1، 
د︡﹎︀ ه ﹨︀ی ا︻︱︀ی ﹨﹫️ و ﹝︪︀وران ﹁﹠﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︪﹛︀︀ی ا︔︣﹎︢ار ︋︣ ︀د﹎﹫︣ی و ︑﹢︨︺﹥ 

︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︑︀زه ﹋︀ر و ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︫︀︾﹏ را ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹝﹩ ﹎︢ارد.
 ،(Greg Owens) ︤﹡︀ن: ﹎︣گ او﹝﹞ ︡ه﹠︧﹢﹡

︻︱﹢ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری
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︉ ︫︡ه ︵﹩ ︀د﹎﹫︣ی و ︑﹢︨︺﹥ ا︨️، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه  ﹤﹝﹨ :︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︐﹊﹡ ﹉﹫︤ ︋﹥ ﹡︪︀ن دادن ﹝︀رت  ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹝︀ر︑︀ی ﹋︧
︋︧︐﹍﹩ دارد.

﹥ ﹝︣︋﹫﹍︣ی ﹨﹞︣اه ︋︀ ︫ــ︽﹏ ︋︀︫ــ︡، ︀ آ﹝﹢زش ︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︀د﹎﹫︣ی در ﹉ ︨ــ﹠︀ر﹢ی ﹝︪ــ ،︬︀د﹎﹫︣ی وا﹇︺﹩ ﹨﹠﹍︀م و﹇﹢ع 
رو︡اد﹨︀ی ︾﹫︣﹝﹠︐︷︣ه ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡. ا﹎︣﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹢ردی ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه ﹍﹢﹡﹍﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی دا﹡︩ ﹞ ︀︀ر︑︀ ﹨︧ــ︐﹠︡، ا﹝︀ ﹁﹆︳ 
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹉ رو︡اد وا﹇︺﹩ ا︑﹀︀ق ︋﹫﹀︐︡، ﹝︖︊﹢ر ﹝﹩ ︫﹢﹛ ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩ را ︋︣ای رو︀رو﹩ ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر ︋︊﹠︡﹛ و در ﹝︧﹫︣ 

 .﹜﹫︪︡﹡︀﹫︋ ︀ن، ︋﹥ راه و روش ﹝﹢رد﹡︷︣﹝︀ن﹝رو ︩ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ︪﹛︀︀ی ︎﹫
﹝︀رت وا﹇︺﹩ ا﹟ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ دا﹡︩ را ﹀︶ ﹋﹠﹫﹛، ︋﹙﹊﹥ ︫︀﹝﹏ ︑﹢ا﹡︀﹩ ︑︽﹫﹫︣ ر﹁︐︀ر ︋︣ای رو︀رو﹩ ︋︀ ︫︣ا︳ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا︨️.

﹨︖﹢م ︻︭︣ د︖﹫︐︀ل ︋︀︻︒ ︫ــ︡ه ︋︧ــ﹫︀ری از ا﹁︣اد ا︡﹡︀﹫︋ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︪ــ﹠︡ ﹋﹥ ﹝︀ در دوره ای ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋ــ﹥ «﹝︐﹏ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀» ︋﹥ ︵﹢ر 
﹨﹞﹫︪﹍﹩ ︋﹥ ︫﹫﹢ه ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︀ ︫﹊﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡.

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن در ︠︳ ﹝﹆︡م ︑︽﹫﹫︣ ﹨︧︐﹠︡. ﹊﹩ از ︎﹫︀﹝︡﹨︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹁﹠︀وری، ا﹨﹞﹫️ ︀د﹎﹫︣ی 
و ︑﹢︨︺﹥ ﹝︧︐﹞︣ ﹡﹫︤ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

️ آ﹝︡ه ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣﹎︤ ︑﹢︨︺﹥ ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞2︣، ︋︣ای ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای در  ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ د︨
 ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹩︮﹢︭  ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︀ ا︫︀ص︠   ︋،﹤︣﹫ ︩ ︑︖︀رت،︠  ︣ای ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀﹡︪︀ن، در︋  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋ 
︣ای ︑︖︡︡﹡︷︣ در  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢ز︫﹩︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ︑︀ ا﹟ ا﹡︡ازه ﹝﹛ ﹡︊﹢ده ا︨ــ️.︋ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢ز︫﹩ ︫ــ﹞︀ره  ﹤︺︨﹢︑ ﹤︋ ﹤﹋ (IES 7) 7︣﹁﹥ ای ﹝︧ــ︐﹞︣ ﹝﹩ ︎︣دازد، ︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ ︣﹁﹥ ︋︧﹫︀ر 

ا﹨﹞﹫️ دارد. 
︉ ︫ــ︡ه ︵﹩ ︨︀﹜︀ی آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹞ ﹟︀ر︑︀ در ﹝﹫︳ ﹋︀ری  ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹁︣ا﹎﹫︣ی ﹝︀ر︑︀ و ر﹁︐︀ر ﹋︧
﹋﹥ ﹨﹞﹫︪ــ﹥ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا︨ــ️، ︋︣ای ︨ــ﹠︖︩  ﹩﹍﹡﹢﹍﹀︶ ﹋﹫﹀﹫️ در ︣﹁ــ﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣ای ار︑﹆︀ی ا︻︐﹞︀د ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹨﹞﹥ 

﹁︺︀﹜﹫︐︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹫﹛، ﹝︺﹫︀ری ﹝﹛ ا︨️.
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک و ﹨﹞﹍︣ا﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹫︡ا︩ ﹝︣ا﹋︤︠   ︎﹏﹞︀ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹡︀︫ــ﹩ از ︗︀﹡﹩ ︫ــ︡ن،︫ 
️ ﹎︢اری ا﹡︐﹆︀﹜﹩، ﹁︣ار ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، و ا﹡︐﹆︀ل ︨ــ﹢د ︋﹥ آن  ︋﹥ ﹨﹞ــ︣اه ا﹇︊︀ل ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ا︠﹑﹇﹩ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹇﹫﹞
 ﹏﹝︻ ﹩﹚﹞ ︀﹞ا ،︡﹠︪︡﹡︀﹫︋ ﹩﹡︀︗» ﹤﹋ ️︨ای ︫︡ه ا ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ︀دی ازی ﹝︣ز﹨︀، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ن ﹡﹫︀ز ︋︣ای ︑︺︡اد ز﹢︨

︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ا︨️. ﹛︀ ︧︀︋︡اری آ﹝﹢زش ︡ا﹡︡از، از د ﹜︪ .«︡﹠﹠﹋
 ︩﹛︀ ﹤︋ را ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︣د︫︀ن﹊رو ﹩﹝ر دا﹢︵ ﹤︋ ﹤﹁︣ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩؛ ︑︽﹫﹫︣ ︋︀︻︒ ︫︡ه ︫ــ︀︾﹑ن در ا رد﹢﹞ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹫︪︐︣، ا︔︋︪︣︐︣ و ﹋︀را︑︣ ︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡.︋  ︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای︋   ︋︀︑ ︡﹠︪﹊︋

و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩3 از ︻﹢ا﹝﹏ ز︢︎ ︣﹫︔︃︑ ︣︣﹁︐﹥ ا︨️:
︡︖︑ -1︡﹡︷︣﹨︀ و ︋﹥ روزر︨ــ︀﹡﹫︀ی ا︖︀د︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︐︪︫︣︡ه از ︨﹢ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩، ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن دادن ︋﹥  ا︔︋︪︣ــ﹩ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در ︗︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه ︗︀﹡﹩ ︨︀زی و ︎﹫︙﹫︡ه 

﹝﹩ ︫﹢د،
،(﹩︪︋ ︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م﹞ ﹟﹫︋ ︹︵︀﹆︐﹞ ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ﹏﹞︀︫) ﹤︐﹁︀ ︩ ا﹁︤ا ﹩︪︋ 2- ا﹡︐︷︀م

3- ا︨︐﹀︀ده ﹊︍︀ر﹥ ︑︣ از ﹁﹠︀وری در رو﹊︣د﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، و 
4- ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋﹫︪︐︣ در ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ی ︧︀︋︡اری.

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران   ٢۴
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︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︎﹫︀﹝︡، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ د︐﹫﹨ ︣﹍︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︑︡و﹠﹍︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و در ﹇︀﹜︉ ﹋︀ر﹎︣وه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای4، ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ راه ﹨︀﹩ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︫︀﹝﹏ 

 .︡﹠﹠﹋ ︶﹀ ای ︠﹢د را ︑﹢︨︺﹥ داده و ﹤﹁︣ ︧︡︀︋︨︣︀ن، ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︑︣د
﹡︀﹎﹀︐﹥ ﹡﹞︀﹡︡ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری ﹨﹞︙﹠︀ن ﹊﹩ از ︋︤ر﹎︐ ﹟︣︀﹜︪ــ︀ ︋︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ﹋︀ر﹋﹠︀﹡︪︀ن ا︨️. ﹝﹟ 
︌ ︑︀پ ︋﹥ ﹡︧︊️ ︋︤رگ  ﹛ ﹉ ،﹏︾︀︫ ︫︣وع ﹋︣دم. در آن ز﹝︀ن ﹝︀ در ﹎︣وه ﹤﹁︣ ﹟︧ــ️ ︨︀ل ︎﹫︩ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢دم را در ا﹫︋
 ️﹁︀ای در ﹤︴﹆﹡ ︣﹍︎︀ ﹉ ﹤﹚﹫︨︀︨ــ️ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹋︀ر﹝︀ن را ︋﹥ و︖﹠﹛ و ﹡﹊︐﹥ ︗︀﹜︉ ارا ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ︐︣ک ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣د

 !﹜︣د﹋ ﹩﹞
ا﹝︣وزه در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری، ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︋︀  ﹉︪ــ﹛ ا﹡︡از و ز︋︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︗︡︡ ا︨️، ︨︣و﹋︀ر دار﹡︡. 
 ﹟﹊﹝﹞ ،︀﹡ا︨️ ﹋﹥ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩ آ ︣︑︡︡︗ ︀ی︑︀ر﹞ ﹤︺︨﹢︑ ﹏﹞︀  ︫︀︪﹛︀ ،︧︀︋︡اری ︋︣ای ︫︀︾﹑ن در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی

:︫︡︀︋ ︣ا︨️ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹢ارد ز
• ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︧︀︋︡اری ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹉ ﹡︣م ا﹁︤ار ︑︀زه ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥؛

︦ ︋﹩ آرال (XBRL) ︋︣ای ﹝︣ا︗︹ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩؛ ﹊ز﹡﹩ داده ﹨︀ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا ︉ ︧︣︋ •
• ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن و در ︨︣ا︨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی؛

• ﹊︍︀ر﹥ ︨︀زی ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از ﹉ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩؛ و
• ارا﹥ ا﹡︡رز در︋︀ره ︫﹊︀﹁︀ی ا﹝﹠﹫️ ︀︨︊︣ی در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩.

﹝︀ر︑︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت5 ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉﹢زه ﹝﹛ و ︎﹫﹢︨︐﹥ از ︑﹢︨︺﹥ ︣﹁﹥ ای، ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝︀ ︋︀﹇﹩ 
ــ︀︡ ﹝︀ (و ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀﹡﹞︀ن)  ﹥ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹁﹠︀وری را ﹋﹥︫  ︀︡ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋   ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ای ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اران .︡﹡︀﹞ ︡﹨ا﹢︠
﹨︣ روز ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، درک ﹋﹠﹠︡، ︋﹙﹊﹥  ﹤︋ ︡︀︋﹊︍︀ر﹍﹩ داده ﹨︀، ﹎︤ار︫︀ و ︑︭﹢︣﹨︀ی ا︖︀د︫︡ه ﹡﹫︤ ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ 

.︡﹠︫︀︋
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹋﹥ ﹞ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︩﹛︀︀ر︑︀ی ﹝︐︽﹫ــ︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت  از ﹡︷︣ ﹝﹟، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 ﹩︀در ︫﹠︀︨ــ ﹤﹁︣ ﹤﹝﹨ ﹤︋ ﹉﹝﹋ ︋︣ای ︣︊︐︺﹞ ﹩︀﹠︊﹞ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹡︀د﹎﹫︣ی را ﹝﹢از ﹩﹡﹢﹠﹋ ︕︀︐﹡ ︋︣ای ﹝︣ور ﹏︀﹝︑ ︀︋ ︣اه﹝﹨

﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ و آ﹠︡ه ︀د﹎﹫︣ی را ︵﹩ ا﹟ دوره ︑︽﹫﹫︣ ︫﹍︣ف، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- IAESB
2- CPD
3- IAASB
4- PSWG
5- ICT
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