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︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹫︎
 1﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ︀︋ 2019 ︀رس﹞ ️︧︪﹡ در (ISA 600) 600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ر﹎︣وه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹋
︋ ﹤︋ (IAASB)︒ در ا﹟ ︋︀ره ︎︣دا︠️ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹋﹠﹢﹡﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 رو﹊︣دی ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫﹢د ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ 

 ﹟د ﹋﹥ ا﹢  ︋﹩︀︪  ︋﹟﹫﹫︺︑ ،︀﹨ ︒  ︋﹟از︗﹞﹙﹥ ا .︡﹠﹠﹋ ﹟و ︑︡و ﹩را ︵︣ا ︀︀︨ــ  ︎︀ ︀رو︫ــ ﹟︣︑ ︉ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ﹝﹠︀︨ــ ︀ا﹨﹞﹫️ در︮   ︋︿︣︑ ︣︴︠
رو︫ــ︀︋ ︀︡ در آ﹡︀ ا︗︣ا ︫ــ﹢﹡︡ ︑︀ ︫﹢ا﹨︡ ︗ ﹩︨︣︋︀︧️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋﹥ د︨️ آ︡. ︋︣ا﹟ ا︨︀س، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در را︨︐︀ی 

:︫︡︀︋ ︣در︋︣دار﹡︡ه ﹝﹢ارد ز ︡︀︋ 600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛د ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹢︊︋
• ﹨﹞︣ا︨︐︀﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)2 و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 330 3؛

• ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ ︋︣ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز، ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹟ از ︧︀︋︨︣︀ن 4︩︋ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر:
- ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︨︴ اد︻︀ ︋︣ای ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، و

- ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و دا﹝﹠﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 330؛ و
 ︤﹋︣﹝︑ .(︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر ِ︣ض﹁ ︩ ﹫︎ ﹏﹊︫ ﹤︋ ︀﹠︑ ﹤﹡) ﹩︧︀︋︨︣ــ ︉︨︀﹠﹞ ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و﹢︫ ️﹁︀︣د در﹊رو ﹟︣︑ ︉ • ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ ﹝﹠︀︨ــ
︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ︋︣ ا﹟ ︋︀︫︡ ﹋﹥ آ︀ در ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨ــ﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︀ از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑﹢︗﹥ ︫︡ه ا︨️ 

.﹤﹡﹢﹍ ،️︨ا ️︊︓﹞ ︨︀︎ ︣﹎و ا ،﹤﹡ ︀
 ﹤﹋ ﹟در︋︀ره ا ،﹟و︗﹢د ا ︀ ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣د.︋  ﹢ی ﹋︀ر﹎︣وه︎  ﹫︪︐︣ ا﹟ رو﹊︣د از︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ از ﹎︧ــ︐︣ش︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر ﹉︧﹉ رو﹊︣د از ︋︀﹐ ︋﹥ ︀︎﹫﹟۵ ︑﹙﹆﹩ ︫﹢د، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ ا︋︣از ︫︡، ز︣ا ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹠﹫﹟ ︋︣دا︫️ ︫﹢د ﹋﹥ ︑︪﹫︬، ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد 
﹢ی  ︡ون ﹨︣﹎﹢﹡﹥ درو﹡︡ادی از︨   ︋،︫︡︀ ــ﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ﹨︣ ز﹝︀ن و ︑︀ ﹨︣ ︗︀ ﹋﹥ ﹐زم︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه از︨  ︀ا﹨﹞﹫️ در︮   ︋︿︣︑ ︀ی﹨︣︴  ︠︀︋
﹢د. ﹋︀ر﹎︣وه ﹝﹢ا﹁﹆️  ﹥ ر﹨︊︣ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه» ﹡︀﹝﹫︡ه︫   ︋﹉︧︣ر ︡ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹝︤︋﹢ر رو﹊︣د «﹝︊︐﹠﹩︋  ﹫︪﹠︀د︫  ︩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د.︎  ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
﹋︣د ﹋﹥ رو﹊︣د ︎﹫︪﹠︀دی ︀︋︡ از ︨﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ر﹨︊︣ی ︫﹢د، و﹜﹩ ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ا︨️ ﹋﹥ ا︫︀ره ︋﹥ آن ︋︀ ︻﹠﹢ان «رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر︧﹉» ︨︀ده ︑︣ 

 ﹉︧︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر﹊رو ﹉︧︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر﹊رو
︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
︨︺﹫︡ ︍︨︣م، ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︱︡ی   
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︠﹢ا﹨ــ︡ ︋﹢د، ز︣ا ︀︎﹥ و ︋﹠﹫︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) و ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣٣٠ ا︨︐﹢ار ا︨️.

 ﹉︧︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر﹊رو ︿﹫︮﹢︑
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︧ــ︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ 
وا︡ ︑︖︀ری، ﹝﹫︳ آن، ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده و 
 ﹩︋︀ارز ،︬﹫︀ری را درک ﹋﹠︡ و در ︎﹩ ︑︪ــ︖︑ ︡︀ی دا︠﹙﹩ وا﹛︣︐﹠﹋
و ︋︣︠﹢رد ︋ــ︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫ــ︡. در 
﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩   ︫﹤ ︀︡ ﹡︐﹢ا﹡﹠︡︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︫ 
 ﹩︀﹫﹁︀ی ︗︽︣ا﹡︀﹊﹞ در ︀︪︋ ﹩︐﹇︋︨︣ــ﹠︡ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، و ﹩︨︣︋︀︧
﹝︐﹙︿ ﹇︣ار دار﹡︡) و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︫ــ︀︡ ︋︣ای ﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩، از 

︧︀︋︨︣︀ن ︪︋︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
« ،︤﹫ ﹤﹍﹢﹡﹥ و ﹥ و﹇︐﹩، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹥ ﹋︧﹩ و در ︀︗ ﹤﹩» را 
﹝﹩ ︑﹢ان و﹫﹎︥︀ی رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر︧﹉ دا﹡︧️، ︋︣ای 

:﹤﹡﹢﹝﹡
• ︋︀︧ ︬﹫︪︑ -︤﹫ ﹤︀ی ﹝﹛، ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑ت ︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︑﹀﹊﹫﹉ ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ و ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑ت  در︮ 
از ︨﹢ی ︪︋︀، ︋︣ای ︑︪﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 

در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه در ︨︴︋︀︧ ︀ و اد︻︀﹨︀.
︉ ︑︣﹟ را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ (︋︣ای  • ﹍﹢﹡﹥ و ﹥ و﹇︐﹩- ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀︨ــ
﹡﹞﹢﹡﹥، آز﹝﹢ن ﹝︐﹞︣﹋︤ در ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨ــ︉)، ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و دا﹝﹠﹥ 
 ︴︨ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︫رو

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه.
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی ﹤﹋ ﹟ا ﹟﹫﹫︺︑ -﹩︀︗ ﹤ و در ﹩︧﹋ ﹤ ﹤﹚﹫︨و ﹤︋ •
︩ و  ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را در︀﹁ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  ︀︧︀︋︨︣ــ︀ن︋  ﹎︣وه︫ 
رو︫︀ی ﹐زم ︋︣ای ﹋︧︉ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩، در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی 

ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️، در ﹋︖︀ ︀︋︡ ا︗︣ا ︫﹢د.
درک وا︡ ︑︖︀ری، ﹝﹫︳ آن و ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ وا︡ ︑︖︀ری

درک واــ︡ ︑︖ــ︀ری، ﹝﹫ــ︳ آن و ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙﹩ اش از ︨ــ﹢ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ،︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا︻︱︀ی
315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه)، ︀︎﹥ و ︋﹠﹫︀ن رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر︧ــ﹉ را ︫﹊﹏ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ت ︠︀ص ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا︷﹑﹞ .︡﹨د ﹩﹞
315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه) در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه در در︗﹥ 
﹡︧ــ️ ︋﹥ ﹝﹑︷︀ت و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ︋︧﹫︀ری ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ﹋﹥ ا︻︱︀ی 
 ،︩  ︋﹉ از ︩﹫  ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹨﹠﹍︀م ︧︀︋︨︣﹩ وا︡ ︑︖︀ری︋ 

︋︀ آ﹡︀ ﹝﹢ا︗﹥ و ︋︣ آ﹡︀ ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥:
• ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︺﹞ــ﹢ل، درک وا︡ ︑︖ــ︀ری و ﹝﹫︳ آن ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︨ــ︀︠︐︀ر 
 ﹩︀﹫﹁︀ی ︗︽︣ا﹡︀﹊﹞ ا︨️ در ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨و﹋︀ر ︉ ﹝︐﹠﹢ع ﹎︣وه و ﹋︧ــ
 ︀﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︐﹀︀وت ︎︣ا﹋﹠︡ه ︋︀︫ــ﹠︡، ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ا︨ــ️. 
 ،︡︤ا﹀﹫︋ ︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ﹟ــ︣وه ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ ا﹎ ️︣︡﹞ ︀یرو︫ــ
﹠︀︹ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︋︀︫ــ﹠︡ (︋︣ای  ︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ در︮  ︋﹥ وــ︥ه ا﹎︣ ﹋︧ــ

﹡﹞﹢﹡﹥، ︫︣﹋️ ︋﹫﹞﹥ ︑︀︋︺﹥6 ︋︣ای وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی)؛
• در︋︀ره درک ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩:

 ︀ ﹤﹡︀﹎︡﹠ ﹩ــ﹉ ﹎ــ︣وه، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑ــ در -
︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡،

- ︋﹫︪ــ︐︣ ا︐﹞ــ︀ل دارد ﹋﹥ از ﹝︣ا﹋ــ︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︐︣ک در ﹝﹫︳ ﹎︣وه 
ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د،

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀دی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹠︪﹫︎ ︦﹢﹠︪﹫︎ (ج)35 ︡﹠︋ -
ِ︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹠︧︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹁︣ا 7(︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) 315
﹝︀﹜ــ﹩ ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥ در ︑﹫ــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡ ︑︖ــ︀ری را درک ﹋﹠︡. 
در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ﹁︣ا ﹅﹫﹀﹚︑ ︡﹠﹊﹩ از ︋︪ــ︀ی 
﹝﹛ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️ و ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د، ﹝︧︐﹙︤م ﹋︀ر﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ی ا︨ــ️، ︋﹥ و︥ه و﹇︐﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︑﹙﹀﹫﹅ ︋﹥ د﹜﹫﹏ و︗﹢د 
 ،︫︡︀ ﹫︙﹫︡ه ︑︣︋   ︎،﹩﹚︡︺︑ ︀ی︐︊︔ ︀ ﹩﹨︀دی ﹝︺︀﹝﹑ت درون ﹎︣و︀ر ز﹝︫
︀ و﹇︐﹩ ﹎︣وه از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︑﹙﹀﹫﹅ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹨︣︍︀﹢ن8) ا︨︐﹀︀ده 
︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹠︡﹎︀﹡﹥ د﹁︐︣ ﹋﹏ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹝︐﹙︿ ار︑︊︀ط   ︨︀  ︋﹤﹋ ︡﹠﹋

دارد.
﹨﹠﹍︀م ︨︣و﹋︀ر دا︫︐﹟ ︋︀ ︨︀︠︐︀ر﹨︀ و ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ︑︖︀ری 
 ︩ ︀︫︡ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ︧︀︋︨︣︀ن︋  ــ︀︡ ﹐زم︋  ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن،︫ 
را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋﹞﹉ ︋ــ﹥ درک ﹐زم ︋︣ای ︑︪ــ﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی 
 ︡﹠ ︀ ﹉ در ︣︴︠ ﹩︋︀︀ی ارز︫︋︀ا﹨﹞﹫️، از ︗﹞﹙﹥ ا︗︣ای رو ︿︣︑

︋︩، وارد ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡.
︋﹥ د﹜﹫﹏ ︀د︫ــ︡ه، ﹋︀ر﹎︣وه ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹝﹑︷︀ت ︠︀ص 
 ︡ــ︀ی دا︠﹙﹩ وا﹛︣︐﹠﹋ ــ︳ آن و﹫﹞ ،︀ری︖︑ ︡ــ﹥ درک وا ﹝︣︋ــ﹢ط︋ 

︑︖︀ری ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
• ︨︀︠︐︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩، ﹝︀﹜﹊﹫️ و را﹨︊︣ی ﹎︣وه؛

• ﹝︡ل ︑︖︀ری ﹎︣وه؛
• ︵︣ا﹩ و ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹋﹠︐︣﹜︀ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹎︣وه؛ و

• ︠︳ ﹝︪﹫︀ و ︫ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ︻﹞﹏ ︧︀︋︡اری ﹋﹥ ﹎︣وه از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده 
.︡﹠﹋ ﹩﹞

﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره ﹝﹑︷ــ︀ت ︠︀ص ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ درک وا︡ ︑︖︀ری، 
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 ︣︐︪﹫︋ ،︀﹡︀ری و ﹎︧︐︣ش آ︖︑ ︡︀ی دا︠﹙﹩ وا﹛︣︐﹠﹋ آن و ︳﹫﹞
︋﹥ ︋︒ ︠﹢ا﹨︡ ︎︣دا︠️.

︑︪﹫︬، ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞︡ود︨︀زی دا﹞ ،︫︡ــ ﹤︐﹀﹎ ﹟︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹝﹨
﹎︣وه ︋﹥ ︑︪︋ ︬﹫︪︀ (و ︑︪︋ ︬﹫︪︀ی ﹝﹛ آن) ﹨﹞﹢اره ︋﹥ 
︀ا﹨﹞﹫️   ︋︿︣︑ ︀ی﹨︣︴  ︠﹩︋︀ارز ،︬﹫︪︑ ︣ای رو﹊︣د ﹝﹠︀︨ــ︉︋ 
در ︨ــ︴ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای رو︫ــ︀ی 

﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ ا﹡ ︣︖﹠﹞ ︀﹨︣︴︠ ﹟﹢ا﹨︡ ︫︡.
︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا﹜︤ام ︋﹥ ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ در ︪︋︀ی 
︉ِ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ︋︣ ︠︴︣﹨︀ی  ﹝﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ﹝﹠︀︨
︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹋﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︲︣وری 
ا︨ــ️، ﹝﹠︖︣ ﹡︪ــ﹢د (︋﹥ و︥ه و﹇︐﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︩ ︋︀ ﹝︀﹨﹫️، ﹡﹢ع و ا﹨﹞﹫️ ﹝︐﹀︀وت ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫︡). 
 ︣ ــ﹢د ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟، رو﹊︣د ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︑﹀︧ــ﹫︫︣ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︪ــ︀ی ﹝﹛ را ︋︡ون ا﹡︖︀م ﹋︀ر ا︲︀﹁ــ﹩ ︀ ﹋︀ر ا︲︀﹁﹩ 

︠﹫﹙﹩ ﹋﹛ روی ︪︋︀ی د﹍︣ ︫︡﹡﹩ ﹝﹩ ︨︀زد. 
﹋︀ر﹎ــ︣وه ︋︣ ا﹟ ︋︀ر ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ رو﹊ــ︣د ﹝︊︐﹠﹩  ︋︣ ر︧ــ﹉ ︋︣ای 
︉ ︑︣ ا︨️ ︣ا ﹋﹥ ا︻︱︀ی  ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹝﹠︀︨
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︑﹞︣﹋︤ ︋︐︣ی ︋︣ ︑︋︀︧ ︬﹫︪︀ی ﹝﹛، ﹎︣وه ﹨︀ی 
 ︿︣︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︠︴︣﹨︀ی︑ارد ا﹁︪︀ در ︮﹢ر﹢﹞ ︀ ،ت﹑﹞︀︺﹞
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝︣︋﹢ط را دار﹡︡. ا﹟ رو﹊︣د، ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
۶٠٠ را ︋︀ ا︮﹢ل ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) 
︋﹫︪︐︣ ﹨﹞︣ا︨︐︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︋︣︠﹩ ︪﹛︀︀ و ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه در 

د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩٩ ﹝﹩ ︎︣دازد.
︋︣ا︨ــ︀س رو﹊ــ︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉، ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
﹝︧ــ﹢ل ︑︪ــ﹫︬، ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد ︋︀︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ️ ﹋﹥ ا︻︱︀ی﹫﹡ ︀﹠︺﹞ ﹟︡︋ ﹟ا ،﹟︧ــ︐﹠︡. ︋︀ و︗﹢د ا﹨
﹎ــ︣وه ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹋﹞﹉ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋ــ︩ در ارز︋ ︣︴︠ ﹩︋︀︣ه 
 ،︳و ︫︣ا ︀︐﹫︺﹇وا ﹤︋ ﹤︐︧︋ ︡︀︫ ﹤﹋ ️︋︀ور ا︨ــ ﹟︀ر﹎︣وه ︋︣ ا﹋ .︡﹡︣﹫﹎
 ︣︴︠ ﹩︋︀︀ی ارز︫ا︗︣ای رو ﹤︋ ﹉﹝﹋ در ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ️﹋︪︀ر﹞
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︀︫ــ︡. ︋︣ای ︉︨︀﹠﹞ ︩︋ ︡﹠ ︀ ﹉ در
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دا﹡︩ ︋﹫︪︐︣ی از ﹝︧ــ ﹏︀﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝﹙﹩ ︫︀ن 
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ︣︑ ︣︴︠ ﹤︋ ︡︀︫︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ 
 ﹉ ،︫︡ ﹤︐﹀﹎ ﹟︣وه ﹝﹠︖︣ ︫﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹎
.︡﹠︫︀ ﹠﹞ ︹︀︐﹙︿ ﹇︣ار دا︫︐﹥︋   ︮︀ ︀﹨و﹋︀ر ︉ ︀︡ در ﹋︧  ︫︩  ︋︡﹠ ︀
︎︦ از آ﹡﹊﹥ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︠︴ــ︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در 

 ﹟︣︑ ︉ ︨ــ︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹎︣وه را ارز︀︋ــ﹩ ﹋︣د﹡︡، ︀︋︡ ﹝﹠︀︨ــ
را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و دا﹝﹠﹥ رو︫︀ ︋︣ای ︋︣︠﹢رد 
︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه را 
﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣٣٠ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ و در ︮﹢رت 
﹜︤وم، از ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹋﹞﹉ ︋﹍﹫︣﹡︡. ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︩ ︑︣﹟ رو︫ــ︀ی ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه  ︋︣︔و ا ﹟︣︑︀را﹋
را در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︧︐﹙︤م د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ از 
︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای روش ﹨︀ی  راه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫ــ︡.︋ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ د︻︀وی و اد︻︀﹨︀ی ﹆﹢﹇﹩، ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩ ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹢ارد ا﹁︀︪﹩ در︋︀ره د︻︀وی و 
 ︴︨ ︣وه در﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︀︫ــ︡، از ︨ــ﹢ی ا︻︱︀ی ﹩﹇﹢﹆ اد︻︀﹨︀ی
 ︡زه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹞︣﹋︤ از ︨ــ﹢ی وا﹢ ﹟ــ︣ا ا︣وه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ز﹎

︑︖︀ری ﹝︣︡️ ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه  ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ︡︀︋﹥ ﹋︧ــ﹩ 
 ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀ط ︋﹥ ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ارز﹢︋︣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫
︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹎︣وه را در︀﹁️ ︠﹢ا﹨ــ︡ ﹋︣د. ︑︭﹞﹫﹛ 
 ﹤ ا﹨︡ ﹋︣د و﹢︠ ️﹁︀را در ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︧ــ﹩ ︫﹢ا﹋ ﹤ ﹤﹋ ﹟در︋︀ره ا
 ﹟﹊﹝﹞ ،︳ــ︣ا ﹥ وا﹇︺﹫︐︀ و︫  ︧ــ︐﹥︋  ــ﹢د،︋  ︀︡ ا﹡︖︀م︫  ز﹝︀﹡﹩ ا﹟ ﹋︀ر︋ 
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن از ︨﹢ی ︀ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨️ از ︨ــ﹢ی ا︻︱︀ی
ا﹡︖︀م ︫﹢د. ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ا﹟ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹝﹢︔︣ ︋︀︫﹠︡، 

︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 
• ︮﹑﹫️ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡︀ی ︧︀︋︣س ︋︩؛ 

• ا ﹤﹋ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ــ︀ ﹨︣ د﹜﹫﹏ د﹍︣ی 
ا﹜︤ا﹝﹩ ︋︀︫︡؛ و

• ا﹟ ﹋ــ﹥ آ︀ وا ︧︡︀︋︨︣ــ﹩ دا︠﹙﹩ و︗ــ﹢د دارد ﹋﹥، ︋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
.︡﹠﹋ ︩︀︎ ︀ی دا︠﹙﹩ را﹛︣︐﹠﹋

︉ ︋﹢دن ︫﹢ا﹨︡  ارز︀︋﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀﹀﹋ ،︩︋️ و ﹝﹠︀︨
️ ︫︡ه  ﹁︀در ﹩︨︣︋︀︧

﹋︀ر﹎︣وه ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︋︒ در︋︀ره ︋︊﹢د ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣﹩ 600 ︎︣دا︠️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︗﹢د ︀ ﹡︊﹢د 
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩︋︀را ارز ﹩︐﹫﹝﹨︀ی ︋︀ا︋︀︧ــ ︡ه﹡︀﹞ ︀ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞︡ه︪︋

﹨﹫︘ روش ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪︐︣ی روی آ﹡︀ ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه ا︨️.

︫︊︀﹨︐︀ و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ا︮﹙﹩
︀︐﹨︀︊︫

رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 



۴

١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

  ١
٠٣

ره 
︀﹝︫

︑﹞︣﹋︤ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ رو﹊︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 
﹋﹠﹢﹡﹩ دارد، و﹜﹩ ﹝︋︀︪️ ︋︣︠﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹨﹞︙﹠︀ن ︎︀︋︣︗︀︨️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥:
﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩   ︫﹤ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹨﹞︙﹠︀ن د︨︐﹫︀︋﹩︋   ︮﹩︨︣︋︀︧ ︡ف﹨ •
و ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋︣ای ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ آ︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، 
از ︑﹞︀م ︗﹠︊﹥ ﹨ــ︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد 

 .﹤﹡ ︀ ︡﹡︫︡ه ا ﹤﹫︑ ،ا︨︐﹀︀ده
.︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀ ︩ ا︨︀︨﹩ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد︋  • درک وا︡ ︑︖︀ری و ﹝﹫︳ آن︋ 
 ﹟﹫︋ ﹤﹢ار︑︊︀ط دو︨ــ .︀﹡و ﹝︪ــ︀ر﹋️ آ ︀︪ــ︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ار︑︊︀ط •
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ︵﹢ل دوره و ا︻︱︀ی ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن
از ا﹨﹞﹫️ ا︨︀︨ــ﹩ در رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋︣︠﹢ردار ا︨️. ﹝︪︀ر﹋️ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ︋︧﹫︀ر ︋︀ا﹨﹞﹫️ در︪︋ از ﹩﹊ ︀ن﹠︙﹝﹨ ︩︋ ︧︀︋︣س
﹎︣وه ︋︀﹇ــ﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡، از︗﹞﹙﹥، در ز﹝︀ن ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ارز︀︋﹩ ︠︴︣ در 
 ،︬﹫︪︑ ︣وه ︋︀︫︡ و ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ر︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ر﹨︊︣ی ا︻︱︀ی﹢︮

ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹨︣ ز﹝︀ن ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︋︀︫︡.
︀﹨︣﹫﹫︽︑

﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡ــ﹥ ﹋﹥ ︎﹫ــ︩ از ا﹫︲﹢︑ ﹟ داده ︫ــ︡، رو﹊︣د ︗︡ــ︡ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
ر︧ــ﹉، ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︑︪ــ﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ در ︨︴ ﹎︣وه و ︑︺﹫﹫﹟ 
︴︣﹨︀ی   ︠︀ ︣︠﹢رد︋   ︋﹩﹍﹡﹢﹍ ︀ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫︡ه ﹋︀ر︋  ︑﹠︀︨ــ︉ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د︋ 
︀د︫ــ︡ه، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 را ︋﹥ رو﹊︣د ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ﹡︤د﹉ ︑︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹡﹥ رو﹊︣د 
﹠︀︨ــ︪︋ ﹩︀︀ و  ﹥ ﹝﹢︗︉ آن، دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر در در︗﹥ اول از راه︫   ︋﹤﹋ ،﹩﹡﹢﹠﹋

︑︺﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝﹛ ﹝︺︀﹝﹑ت، ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀، و ﹝﹢ارد 
ا﹁︪︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︑︪﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی 
︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ا﹟ ︨ــ︴، ︋﹥ ︗︀ی ︫﹠︪︋ ﹩︀︨︀︀، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︋﹥ ﹀︶ ا﹜︤ام ︫﹠︀︨ــ︋ ﹩︀︪ــ︀ی ﹝﹛ ﹡﹫︀زی ﹡︊︀︫ــ︡. ︋﹥ ︋︀ور ﹋︀ر﹎︣وه، 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨ــ︉ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋﹥ ا︗︣ای رو︫︀ی ﹝﹠︀︨︉ 
 ﹜﹞ ︣وه ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑ت، و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی﹎ ،️﹫﹝﹨︀ی ︋︀ا︋︀︧ ︡ه﹡︀﹞ روی
 ،︣︴  ︠︀ ــ︡ ︑︖︀رید﹜﹫﹏ ا﹡︡ازه وا ﹤ ــ︡ ﹋﹥︋  ﹢ا﹨︫︡  در ﹝﹊︀﹡︀ــ﹩ ﹝﹠︖︣︠ 
 ︀︋ .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩﹆﹚︑ ﹜﹞ ،﹩﹡﹢﹠﹋ ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹅︊︵
 ﹩︀︪︋ ﹩︀︨︀﹠︫ ︀ر﹎︣وه ﹝﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ا﹇︹، ﹨﹠﹢ز﹋ ،﹟و︗﹢د ا
﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︀ن ﹝﹛ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ﹝﹀﹫︡ ا︨️ و در ﹨﹞﹫﹟ 

را︨︐︀، ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی را ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹉︧︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر﹊رو ︩︀﹝﹡
 ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞ رو﹊︣د  در︋︀ره   ،٢٠١٩ ︨︀ل   ️︧︪﹡ ︋︣﹎︤اری  ︠﹑ل  در 

ر︧﹉ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ︑﹢︲﹫︀ت ︋﹫︪︐︣ 
 (Power point)  ️﹠﹢︎︎︀ور ︑︭﹢︣ی  ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋
﹝﹑︷︀ت  و  دارد  آ﹝﹢ز︫﹩   ﹩︐﹫﹨︀﹞  ︩︀﹝﹡  ﹟ا  .︫︡ ︠﹢ا﹨︡   ﹤ارا
︧︀︋︨︣︀ن در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ را در ﹎︣وه ﹨︀ی 

︨︀ده و ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡.

﹤﹡﹢﹝﹡ ︦﹢﹡ ︩ ﹫︎
︋︣ای ︑︪︣ د︡﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉، ﹋︀ر﹎︣وه 
︩ ﹡﹢︦ ﹡﹞﹢﹡﹥ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡︪︧ــ️ ﹋︣ده ا︨ــ️  ﹫  ︎﹤و ارا ﹤﹫︑ ﹤ ا﹇︡ام︋ 
﹋﹥ ︀﹝﹡ ﹩﹍﹡﹢﹍︩ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︧︀︋︨︣﹩ 600 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB)
2-ISA 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risk 
of Material Misstatement Through Understanding the 
Entity and Its Environment 

 ﹩︋︀و ارز ︬﹫︧︀︋︨︣ــ﹩ 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) «︑︪ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ از︵︣﹅ درک وا︡ ︑︖︀ری و ﹝﹫︳ آن»

3-ISA 330, The Auditor’s Reponses to Assessed Risks.
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 330 «︋︣︠﹢رد﹨︀ی ︧ــ︀︋︣س ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی 

ارز︀︋﹩ ︫︡ه»
 ︀  ︋«︩ ︩ ︑︣ در︋ــ︀ره ا﹝﹊︀ن ︗︤﹍︀﹠﹩ ا︮︴﹑ح «︧ــ︀︋︣س︋  ﹫ 4- ﹋︀ر﹎ــ︣وه︎ 
 ︦﹢﹡ ︩ ️ و﹎﹢﹨︀﹩ دا︫︐﹥ ا︨️. در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ و ﹝︐﹟ ︎﹫ «د ︣﹍︧︀︋︨︣︀ن» ﹎﹀

︎﹫︪﹠︀دی، ﹋︀ر﹎︣وه ︋﹥ ا︮︴﹑ح «︧︀︋︣س ︀︎ «︩︋︊﹠︡ ﹝︀﹡︡ه ا︨️. 
5.Top-down Approach
6.Captive Insurance Company

︤رگ ︑︀︨﹫︦  ﹥ و︨﹫﹙﹥  ︀ ﹉﹠︡ وا︡ ︑︖︀ری︋  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل︋   ︋﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀︐﹋︫︣
﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ︎﹢︫︩ ر﹊︧︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری را ︋︣ ︻︡ه دار﹡︡.

7.http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Pro-
posed-ISA-315-Revised-Explanatory-Memorandum.pdf 
8.Hyperion
9.https://www.ifac.org/publications-resources/invitation-
comment-enhancing-audit-quality-public-interest
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IFAC, International Standard on Auditing (ISA600), Special 
considerations- Audits of Group Financial Statements 
(including the Work of Component Auditors), Section II: 
Risk-Based Approach to Planning and Performing a 
Group Audit, Agenda Item 6, 2019


