
﹡﹆︩ ︧︀︋︣س در ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
ا﹞︡ ︻︡ا﹜️

﹤﹞︡﹆﹞
 ﹟︣ان ا︡﹞ ،︀﹡︀﹞︨︀ز ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︠︣ ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در﹝︐︧﹫︨ ــ︡ن در اوا﹏ د﹨﹥ 90 ﹝﹫﹑دی و ︋︀ ︎︣ر﹡﹌ ︫
 ﹩︀﹨︡﹠ا︗﹥ ︫︡﹡︡؛ ﹁︣ا﹢﹞ ﹤︺﹞︀︗ ﹤︺︨﹢︑ ︳ــ︣ا ︫ ︀︋ ︉︨︀﹠︐﹞ ،︡︡︗ ︀ی﹨︡﹠ــ﹫︺﹩ از ﹁︣ا ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ ︋︀ ︵﹫︿ و︨
 ﹩﹝︡﹇ ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ــ︡﹡︡ ︑︀ ︨ ــ︀ز﹝︀ن وارد ﹋︣ده و ﹝﹢︗︉ ︫ ︨ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︠︣ ا﹡︊﹢﹨﹩ از ا︵﹑︻︀ت را در ﹜︖ ﹤﹋
ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ا︣﹨ .︡﹠﹠﹋ ︀﹀﹠︡ ﹋﹥ ا︗︣ای ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︖︡د ﹁︣ا﹠︡﹨︀ در  ــ︊︣د ﹨︡﹁︀ی ︨ ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹆︩ ﹝﹣︔︣ی در ︎﹫︪
ــ︡ه ︋︀︻︒ ا﹁︤ا︋ ︩︣ه وری و ﹋︀را﹝︡ی ︨︀ز﹝︀ن ︫﹢د، ا﹝︀ ︋︀  ︉ و﹋︀ر﹨︀، ﹝﹢︗︉ ︫︡ ︑︀ ﹡︐︀︕ ︑︽﹫﹫︣ات ا︖︀د︫ ــ ︧﹋
ــ︐﹀︀ده ︋︡ون ︋︣﹡︀﹝﹥ از ا︋︤ار ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ︮︣ف ﹡︷︣ از  ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︷︀﹝﹩ ﹋︀را﹝︡ (︋﹥  ﹎︫︢ــ️ ز﹝︀ن ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︨
د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د ارز︀︋﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︋︤ار در ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩)، ︫︣ا︳ ︻︡م ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝︀︋﹫﹟ ر︫︡ 

 .︡︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ و ا︨︐﹀︀ده را﹨︊︣دی از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣د﹨︡﹠︣ا﹁
 ︀ ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹠︴︊﹅︋  ــ ︣︠﹥ ﹨︀ی︨  ﹫ ــ﹢ر ﹋﹠︐︣ل ا︗︣ای︮  ︷﹠﹞ ﹤ ــ﹩، ﹝︣︑ ﹜﹟ ا︋︤ار︋  ︨︣︋︀︧ ﹤ــ ــ︀ ﹋ از آ﹡︖
︉ و﹋︀ری ا︨️، ﹡︐︀︕ ا﹟ ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ در ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︧﹋ ︣﹨ ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ ︫︡ه در ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︡و
ــ︀زد.  ︉ و﹋︀ر﹨︀ را در ︑︡و ﹟﹉ ﹡︷︀م ︗︀﹝︹ را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ﹝︣︑﹀︹ ︨ ــ ــ︀ز ﹝︡︣ان ﹋︧ ﹫﹡
ــ︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ︠﹢اه دا︠﹙﹩ ︀ ﹝︧︐﹆﹏، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︣︡️ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت  ︨︣︋︀︧ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
ــ︀﹡﹍︣﹨︀ی  ــ︐﹆﹏ از د﹇️ ﹡︪ ــ︐﹀︀ده از ﹁︣ا﹨﹛ آوردن ︑︡﹫︃﹥ ای ﹝︧ و ﹝︐︭︭︀ن ا ﹟﹢زه را ﹋﹠︐︣ل ﹋︣ده و ︋︀ ا︨
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ️ ﹨︀ و د︨︐︀ورد﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ا︨︐﹆︣ار و︋  ﹢د از ﹁︺︀﹜﹫  ︠﹩︋︀ارز ﹉﹝﹋ ﹤ ﹝︣︡︐﹩ و︋ 
ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡. در ﹆﹫﹆️ ا﹟ ارز︀﹝﹡ ︉︗﹢﹞ ︀﹨ ﹩︋︀︀ن ︫︡ن  ــ︐︀ی ︎﹫︪︊︣د ﹨︡﹁︀ی ︨ ا﹟ ا︋︤ار را در را︨
︩ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︨︀ز﹝︀ن ︫︡ه و ︵︣ا ﹩﹉ ﹝︺﹞︀ری ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ︋﹥ روز  ﹛︀
ــ︀ز﹝︀ن را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ادا﹝﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩ ︧︀︋︨︣︀ن در ︑︡و﹟ ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ︑︃︔﹫︣  آن ︨

آن در ︎﹫︪︊︣د ﹨︡﹁︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︎︣دا︠️. 
﹡﹆︩ ︧︀︋︣س در را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت

ــ﹢ی  ︣﹡︀﹝﹥ ای از︨   ︋﹟زه ︻︊︀رت ا︨ــ️ از «︑︡و﹢ ﹟ــ︡ه در ا ︫ ﹤ارا ︿ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت ︵︊﹅ ︑︺︀ر ــ︣ی ﹁﹠ را﹨︊
ــ︀ز﹝︀ن  ــ﹢ ﹋︣دن ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ︻﹞﹢﹝﹩ ︨ ﹝︐︭︭︀ن ا﹝︣ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹨﹞︧
ــ︐﹞︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت»  ــ︡ه در ا︗︣ای ︨﹫︧ ︀ ︋﹠﹍︀ه ا﹇︐︭︀دی، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︣︡️ ︠︴︣﹨︀ی ﹝︡اوم ا︖︀د︫



ــ︀ن ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋︀ری و ︋︣ای  ︣︗ ده و در﹢︋ ﹐︀︋ ︴ــ﹫︹ و ︨ــ ــ﹢﹜﹫︐﹩ و︨ (ISACA, 2002). ا﹟ و︸﹫﹀﹥، ﹝︧

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹋︀را﹝︡ و ﹋﹠︐︣ل ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︋︣︻︡ه ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ ﹇︣ار دارد. 
ــ﹥ ارز︀︋﹩ و ﹋﹠︐︣ل ا︗︣ای ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  ــ︣ از ار﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ا﹝︣ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ را ︋︀زی ﹋︣ده و ا﹇︡ام ︋ ﹍ــ﹩ د﹊
ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︡و﹟ ︫︡ه در ﹨︣ ︮﹠︺︐﹩ ﹝﹩ ﹡﹞ ،︡︀︧︀︋︣س  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و ا﹡︴︊︀ق آن ︋︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی را﹨︊︣دی و ا︨ ︨

﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︨️. 
ــ︀ور ﹝︡︣ان در را﹨︊︣ی  ︪﹞ ،︀﹨︡﹠︣ا﹁ ﹩︋︀︡ه ﹋﹠︐︣ل و ارز﹠﹠﹋ ︹︣ــ ︪︐﹫︊︀ن و ︑︧ ــ︀︋︣س، ﹨﹞﹫︪ــ﹥ در﹡﹆︩︎  ︧
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️؛ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹢اردی ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩، ر︻︀️ ︑﹊︀﹜﹫︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹝︣︡️ ︻﹞﹙﹫︀ت و در 
ــ︣︻️ ︑︽﹫﹫︣ات و ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︋︺﹩ ﹋﹥ ︨︀﹐﹡﹥  ﹠︡د﹨﹥ ا︠﹫︣ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹊︀﹡﹫︤م ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ز︀د︋﹢دن ︨
︉ و﹋︀ری، ﹡﹫︀ز  ︮︣ف ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ﹝﹩ ︫﹢د، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹝︣︡️ ا︋︤ار ا﹟ ︮﹠︺️ در ﹨︣ ﹋︧
ــ︀ز﹝︀ن  ــ︐﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ د﹇﹫﹅ از ﹝︪ــ﹊﹑ت و ا﹡︣ا﹁︀ت ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه در ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی را﹨︊︣دی ﹨︣ ︨ ︋﹥ دا︫
︉ و﹋︀ر﹨︀، در  ــ︀︋︣س ︋︣ای ︀﹝️ و ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹝︡︣ان ار︫︡ ﹋︧ ︧ ﹤﹋ ️دارد. ا﹋﹠﹢ن ︋﹫︩ از ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ﹐زم ا︨ــ
 ﹟︣︐︋ ﹤﹋ ︋︣ر︨ــ﹩ ︫﹢د ︡︀︋ ،﹟آن ︑﹑ش ﹋﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا ️︣︡﹞ ــ︐﹛ را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ــ︐﹆︣ار ︨﹫︧ ا︨

روش ا︨︐﹆︣ار ︨﹫︧︐﹛ را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹋︡ام ا︨️. 
︉ و﹋︀ر، ︋︧﹫︀ر ︨︀ده ︑︣  ︋﹫︀ن ﹨﹞︧﹢︨︀زی ︵︣ح ﹨︀ی را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︧
ــ﹢زه ︋︀زر﹎︀﹡﹩ و   در ︡︡︗ ــ︀ی را﹨︊︣دی ــ﹫︀ری از ا﹡﹢اع ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ ــ︐﹥، ︋︧ از ︻﹞﹙﹩ ﹋︣دن آن ا︨ــ️. در د﹨﹥ ﹎︫︢
 ﹟ــ︣ ﹇︊﹙﹩، ︑﹀︀وت دارد. ا ︢︎︀﹡ و ا﹡︺︴︀ف ﹩﹝︡﹇ روش ﹨︀ی ︀︋ ﹤︀︎ ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ از﹞ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ و︗﹢د آ ﹠﹁
﹡﹢ع ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی را﹨︊︣دی، ︑﹢︗﹥ ا︮﹙﹩ ︋︣ ا︨︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢︻﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ ︎﹢︀ ︋﹢ده و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 
ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و ا﹟ ﹡﹢ع  ــ︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ﹋﹠︐︣ل و ارز︀︋﹩ ا︗︣ای ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨ ︨︣︋︀︧ .︡﹡﹢ــ ︫ ﹩﹞ ﹩︋︀و ارز
ــ︀زار، در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︣︠﹥ ﹨︀ی  ️ ﹨︀ و ﹝﹊︀﹡﹫︤م ﹨︀ی ︋︀ز︠﹢ر ︋ ــ︐﹀︀ده از ︻﹑﹝ ــ︀ی را﹨︊︣دی، و ﹡﹫︤ ︋︀ ا︨ ﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋

﹋︀ری و ︨﹞️ و ︨﹢ی ا﹝﹢ر و ︑﹢﹜﹫︡ات، ︋﹥ ﹝︡︣ان ﹋﹞﹉ ﹝﹩  ﹋﹠﹠︡.

︉ و﹋︀ر ﹡﹆︩ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی در ︋︊﹢د ︻﹞﹙﹊︣د ﹋︧
︑﹆﹫﹆︀ت ا︠﹫︣ ﹡︪︀ن داده ا︨️ ﹋﹥ دو ︗﹠︊﹥  «ا﹡︖︀م ﹋︀ر در︨️ (﹝︣ک ︻﹞﹙﹊︣د) و ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ ︋﹥ رو︫﹩ در︨️ 
 ️﹆︋︀︴﹞ ﹅︣︵ ــ︐﹠︡. ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ از (︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑︴︀︋﹅1)» در ﹡︷︀م را﹨︊︣ی از ا﹨﹞﹫️ ︋︣ا︋︣ ︋︣︠﹢ردار ﹨︧
︉ و﹋︀ر، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ︻︭︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︠﹢د ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ﹋︧
ــ︀ن داده  ︪﹡ 1 ︣﹢︭︑ ع در﹢︲﹢﹞ ﹟ا︨ــ️. ا ﹏﹝︐﹞ ــ﹫︀ر ادا﹝﹥ د﹨﹠︡، ا﹝︀ ︋︡ون ا﹟ ︑︴︊﹫﹅ ﹨﹛، ︫﹊︧ــ️ ︋︧

﹝﹩ ︫﹢د. 



︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ﹫︪︊︣د︋  ︀زآ﹁︣﹠﹩ ︑﹀﹊︣ ﹡﹆︩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در︎  ︣ای︋  ارزش ﹨︀ی ز︀دی در ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ ﹝︡ل،︋ 
ــ︀ر﹋️ دا︫︐﹥  ــ︀ز﹝︀ن و︗﹢د دارد. ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹨︣ دو ︗﹠︊﹥ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی، ﹝︪ ︨ ﹉ را﹨︊︣دی
︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی   ︋︀  ︋︀﹨︡﹠︣ا﹁ ﹅﹫︊︴︑ ﹤ ︊﹢د داده و︋  ︋︀︫︡. ا︋︤ار ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻﹞﹙﹊︣د را︋ 

︨︀ز﹝︀ن ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.
︨︀ز﹝︀ن ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ را﹨︊︣ی ︫︡ه ا﹡︡، ︣︠﹥ ﹨︀ی ﹋︀ری ︠﹢د را ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹝﹆︭﹢دی ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن 

︋︣ای آن ︑︃︨﹫︦ ︫︡ه (﹝︃﹝﹢ر️ ︨︀ز﹝︀ن)، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︐﹫︀︗︀ت ﹇︀﹡﹢ن و ﹝﹆︣را︑﹩، ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
 

︀ر﹢ب ﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ و ︑︴︊﹫﹅ ﹇︀﹡﹢﹡﹩
︉ و﹋︀ر3،  ــ︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︋﹥ و︗﹢دآ﹝︡ه ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹋﹞﹫︐﹥ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ︀﹝﹩2 و ﹝︣︡️ ر︧ـ﹉ ﹋︧ـ ︀ر﹢ب ﹨
ــ︀ز﹝︀ن  ︨ ﹉ ﹩﹛︣︐﹠﹋ ︳﹫﹞ .آ ورد ﹩﹞ ﹜﹨ــ﹢د، ﹁︣ا ــ︀︠︐︀ری را ﹋﹥ در آن ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋︐﹢ا﹡︡ ا︗︣ا ︫ ︨
ــ︀ز﹝︀ن در را︋︴﹥ ︋︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︻﹞﹙﹊︣دی و ا﹜︤ا﹝︀ت ︑︴︊﹫﹆﹩ و︗﹢د دارد،  ــ︐﹀︀ده از ﹡﹍︫︣ــ﹩ ﹋﹥ در رأس آن ︨ ︋︀ ا︨
ــ﹛ ا︠﹑﹇﹩) ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د   ــ︀ز﹝︀ن ﹨︣︋ ﹤﹋ ﹩︀︧ــ︉ ﹨﹛ ﹤︋ ﹜﹨) ﹅﹫︊︴︑ ﹤﹠︤︀ظ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹨ ــ﹢د. ︨ ︫ ﹩﹞ ️︡ا﹨
 ﹤﹠︤﹨ ︉︧ــ ︣ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ ﹋﹥︋  ﹢ده ا﹡︡. ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹢ع︨   ︋︀﹨ ﹩ــ﹢ا ــ﹫︀ری از ر︨ ︧ ــ︀ء︋  ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹝﹠︪

︻﹞﹙﹊︣د ︋﹥ ︑︴︊﹫﹅ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︧️ و ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ا﹡︺︴︀ف ︫﹢﹡︡.
ــ︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡.  ــ︀ ﹝︣︡️ ر︧ــ﹉ را در ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹝︣﹋︤ی ﹇  ﹉︧ــر ﹩︋︀ب ﹨︀، ارز﹢︀ر ﹟ــ ــ﹟، ا ﹫﹠︙﹝﹨
ر︀︋ ︀﹨ ﹉︧︡ در را︋︴﹥ ︋︀ ﹨︣ دو ︗﹠︊﹥ ︀ر﹢ب ﹡︷︀م را﹨︊︣ی و ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ (︋︣ای ﹡﹞︀︩ آن 
ر︧ــ﹉ ﹨︀) در ︗︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹇︣ار داده ︫﹢﹡︡. ︋︣ا︨︀س ﹋﹢زو، ا﹟ ر︧ــ﹉ ﹨︀، در را︋︴﹥ ︋︀ ﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، 

 :︡﹠︐︧﹨ ︣︣ه در ︭︠﹢ص ﹝﹢ارد ز︡﹞ ️ ﹫﹨ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز
︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ و ﹋︀را﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت، ︫︀﹝﹏ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ﹋﹑ن ︻﹞﹙﹊︣دی و ︣ا︨️ از دارا﹩ ﹨︀ در ︋︣ا︋︣   •

︧︠︀رت،
،︣︢︎ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ا︵﹞﹫﹠︀ن︫داده ﹨︀ و ﹎︤ار  •

︑︴︊﹫﹅ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات،  •
﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ︑︭﹢︣ 2 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه، ﹁︣ا︀﹨︡﹠﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹇︣ار ︫︡ه ا﹡︡، 
ــ︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ر︧﹉ ﹨︀ و د︨︐︀ورد﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از  ︋︣ای آز﹝﹢ن ︨﹫︧

و︗﹢د آن ﹋﹠︐︣ل ﹨︀، ﹝﹐ ﹤︨ ﹩︐﹫﹛﹢︧﹥ دار﹡︡ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
،︀﹨ ﹉︧ر ︀︋ ︉︨︀﹠︐﹞  •
ا︔︋︩︣ در ︻﹞﹙﹫︀ت،  •



﹋︀را.  •
 

️ ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︻﹞︀ل ︫︡ه در ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ از ︨﹢ی ﹠﹫﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹇︀﹡﹢ن ︨︀ر︋﹠︤-آ﹋︧﹙﹩ ا︀﹐ت  ︡ود﹞
 ﹤︋ ︀﹨ ﹉︧ر ﹟ا ︩︀﹝﹡ ︤ی را ﹁︣ا︑︣ از﹫ ︘﹫﹨ ،4﹩︐﹞﹑︨ـ ﹤﹝﹫︋ ﹩﹢﹍و ︎︀︨ـ ﹏﹝ ️﹫﹚︋︀﹇ ن﹢﹡︀﹇ ︀ ︡︐﹞
﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹡﹞﹩ ا﹁︤ا︡. ︋﹥ ︮﹢رت او﹜﹫﹥، ︀ر﹢ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ︀﹝️ از ذ﹠﹀︺︀ن ︨︀ز﹝︀ن و︗﹢د دارد، 
︉ و﹋︀ر  ︀ ر︀﹨ ﹉︧﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢﹐ در ﹝︧﹫︣ راه ا﹡︡ازی ﹋︧ ︴﹢ح ︻﹞﹙﹊︣دی را در را︋︴﹥︋  ــ︐﹊﹛︨  ــ︐︣ او﹇︀ت د︨ ︪﹫  ︋﹤﹋

︋﹥ و︗﹢د ︠﹢ا﹨﹠︡ آ﹝︡، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹡﹆︩ ︧︀︋︣س در ︀ر﹢ب ﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
︩ ﹨︀ی  ﹛︀ ــ﹟ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ و ︉ و﹋︀ر﹨︀، ︑︺﹫﹫ ــ ︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹋︧  ︋﹟ــ︀ی ︑︡و ﹊ــ﹩ از ﹎︀م ﹨
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی   ︋︀ ﹥ ︑︊︹ آن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ا︨︐﹆︣ار ا︋︤ار ا ﹟﹢زه ﹝︴︀︋﹅︋  ︀ز﹝︀ن و︋  ﹝﹢︗﹢د در ا︗︣ای ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی︨ 

︉ و﹋︀ر﹨︀ ا︨️.  ﹋﹑ن را﹨︊︣دی ﹋︧
︉ و﹋︀ر﹨︀  ﹡﹆︩ ︧︀︋︣س ︋﹫︪︐︣ ﹝︐﹞ ︩﹆﹡ ﹤︋ ﹏︀﹉ ﹝︪︀ور در ︑︡و﹟ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹋︧
 ︡︀︋ ︀ی ︫︣﹋️ ا︨️ و﹛︣︐﹠﹋ ︀ر﹡︷︣ ﹝︧︐﹆﹏ در ﹝﹢رد ︻﹞﹙﹫︀ت و︸ل ︋︣ر︨﹩ و ا﹢︧﹞ ︧︀︋︣س ﹜﹨ ا︨️. ﹨﹠﹢ز
️ ﹝︡︣ه ا﹡︖︀م د﹨︡. ا﹝︀، ︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹫﹨ ︀︋ ﹅﹁︧︀︋︨︣ــ﹩ و در ︎﹩ ︑﹢ا ︀ر را در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی﹋ ﹟ا

در ﹝﹢ارد ز︣ ﹨﹛ ︋︀ ﹝︣︡️ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠︡:
︑︡و﹟ و ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ار︑︊︀︵﹩ و آ﹎︀ه ︨︀زی،  •

︑﹢︮﹫﹥ ﹡﹊︀ت ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︗︡︡ ﹋︀ری،  •
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت  ﹫︧︐﹞︀ی درد︨️ ا︖︀د و ﹡﹢ه︋  ︴︣﹨︀ و ﹡﹆︀ط ︲︺︿ در ︵︣ح ﹨︀،︨   ︬︠﹫︪︑  •

️ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن. ︨︀﹫︨ ︀︋ ︉︨︀﹠﹞
﹝︡︣ان ︋︩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹨﹞︙﹢ن د﹍︣ ر﹨︊︣ان ︫︣﹋️، ﹡﹍︣ان در︨︐﹩ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ 
 ️︀︻︀ن از ر﹠﹫﹝︵︧ــ︉ ا﹋ ،︣︴︠ ️︣︡﹞ ︋︣ای ﹤﹋ ﹩︀﹨︡﹠ــ︐﹠︡؛ ﹝﹢اردی ﹨﹞︙﹢ن ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ﹁︣ا ︧﹨
︉ و﹋︀ر﹨︀ ︋︀︫︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩  ــ ــ﹢ ︋︀ ﹨︡ف ﹨︀ و ارزش ﹨︀ی ﹋︧ ﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︋﹥ رو︫ــ﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︧
︉ و﹋︀ر ︀ ︋﹠﹍︀ه ا﹇︐︭ــ︀دی، ﹎︀م ﹨︀ی ز︣ در ا﹀︀ی  ــ ــ︀︋︣س در ︑﹠︷﹫﹛ ︀ر﹢ب را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹋︧ ︧

﹫︮ ا︀︋ ︩﹆﹡ ﹟︡ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣د: 
﹎︀م اول: در ︗︣︀ن ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ︧︀︋︣س از رو﹡︡ ︑︡و﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ او ︋︣ رو﹡︡ ︑︽﹫﹫︣ات 
 ︡﹠︣ات ا﹡︖︀م ︫︡ه ︋︀︻︒ ︋﹥ روز︫︡ن ﹁︣ا﹫﹫︽︑ ﹤﹊﹠︤ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹡︷︀رت دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ار ﹤﹞︀﹡︣︋
 ︡﹠از ﹁︣ا ﹩︪︋ ــ︀︋︣س در ︧ ﹤﹋ ️ــ﹢د، ﹋︀﹝ً﹑ ﹐زم ا︨ــ ــ︐︣ا︑︥﹉ و ︑︡و﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ری ︫ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا︨



﹝︤︋﹢ر د︠︀﹜️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ری ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ او ا︵﹑ع داده ︫﹢د. 
﹎︀م دوم: ﹋﹠︐︣ل ﹁︣ا﹠︡ ︑﹢﹜﹫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋︀ر︋︣دی و ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀؛ ﹊﹩ د﹍︣ از ﹝﹢اردی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ 
ــ︀ر﹋️ ︀︋︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︨︐﹆︣ار ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ی دا︠﹙﹩ ﹝﹠︀︨︉  ︪﹞ ﹟︧︀︋︣س در ا .︧︀︋︣س ﹡﹫︀ز دارد ️﹋ــ︀ر ︪﹞
ــ︐﹛ ︋﹊﹠︡. ﹝︪︀ر﹋️ ﹁︺︀ل ︧︀︋︣س  ︧﹫︨ ﹩و ︵︣ا ﹏﹫﹚︑ ﹜﹫︑ ﹤︋ ــ︀زی ︠︴︣، ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹐زم را و ﹋﹞﹫﹠﹥ ︨
ــ︐﹞︀ی ﹋︀ر︋︣دی، ︋︣ای ﹁︣ا﹠︡ را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ا︨️.  در ﹎︣وه ︎︣وژه ﹨︀ی ا︖︀د ︨﹫︧
ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹎︣وه ︎︣وژه ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ﹨︡ف ﹨︀ را ︑︃﹝﹫﹟ و ︨﹫︧︐﹞︀ی ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︀︨︉ را ﹝︧︐﹆︣  را﹨︊︣ان ︫
﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀﹁︐﹟ از ﹋﹫﹀﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ات، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ︑︃﹝﹫﹟ ﹨︡ف ﹨︀ی را﹨︊︣ان ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ﹋﹠﹠︡. ︧︀︋︣س︋ 
﹝︪︀ر﹋️ ︧︀︋︣س در ︎︣وژه ﹨︀ی ا︖︀د ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋︀ر︋︣دی در ﹡﹆︩ ﹝︪︀ور را﹨︊︣ان و ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ی دا︠﹙﹩ 

︫︣﹋️ ا︨️.
﹢د   ︫﹟﹝︴﹞ ︀︑ ︡﹨︀زر﹎︀﹡﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت را ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ﹇︣ار د ︀︡ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی︋  ــ︀︋︣س︋  ︧ :ـ﹢م ﹎︀م︨ 

﹋﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر:
︋︀ ︨︀︠︐︀ر و ﹁︣﹨﹠﹌ ︑︪﹊﹫﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ا︨️،  •

︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︣︠﹢رد ﹝﹠︀︨︊﹩ دارد، و  •
ا﹝﹊︀ن ︑︃﹝﹫﹟ ﹨︡ف ﹨︀ی ︋︀زر﹎︀﹡﹩ را ︋︣ای ︋︩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️.  •

ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، ﹨︡ف ﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︋︣ای ﹁﹠︀وری  ــ︊﹩ ﹢ن ا︨ ــ︀︋︣س، ︋︀ ا︋︤ار﹨︀ی ﹝﹠︀︨ ︧
ــ︀زی و ︑﹙﹫﹏ ︠︴︣﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︊︹ ﹝﹞﹩ ︋︣ای  ــ︐﹥ ﹨︀ی ︎﹫﹢︨︐﹥  و ﹋︧︉ ﹝︀رت در ︀ره ︨ ا︵﹑︻︀ت، ر︫
ــ︀﹩ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀ی ا︮﹑﹩، ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ︣︐︋﹟ روش ﹨︀ی ﹝︺﹞﹢ل در آن  ︨︀﹠︫

ر︫︐﹥ از ﹋︀ر ︋︀︫︡.
︴︣، ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ و  ــ️︠  ︣︡﹞ ــ﹢زش و آ﹎︀﹨﹩ دادن در︋︀ره ــ︀︻︡ت در آ﹝ ︧﹞ ︀ ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︧ :ـ︀رم ︀م﹎

 .︡﹠﹋ ︀﹀د را در را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ا﹢︠ ﹜︨ ،روش ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ﹟︣︐︋
︣ای   ︋︣︴  ︠️︣︡﹞ و ﹩﹇﹢﹆ ،﹩﹡︀︧﹡ــ︀زی ا︵﹑︻︀ت، ﹝﹠︀︋︹ ا ︨ ﹟﹝︀ی ا﹨︡وا ︀  ︋︡︀ ــ︀︋︣س︋  ︧ :﹜︖﹠ ﹎︀م︎ 
ــ︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︣︠﹢ردی ﹨﹞︀﹨﹠﹌ و ﹡﹆︪ــ﹩ ︀﹝︐﹩ در  ــ﹩، ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠︡ ︑ ︨︣︋︀︧ ــ︣دن ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋ ﹌﹠﹨︀﹝﹨

ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀، ا︖︀د ︵︣ح ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی آز﹝﹢ن ر︻︀️ ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
﹢رت ︋︣داری   ︮،️﹋︣ ﹥ ﹋︀ر︋︣د ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در︫  ︀︡ از ︑﹞︀م دارا﹩ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ︪﹛: ︧︀︋︣س︋  ﹎︀م︫ 
 ︀﹨ ️ ︠︀︨︣︀ی ﹋︀ر︋︣دی و ز﹝︐︧﹫ ︣وژه ﹨︀،︨  ﹥ ﹨︣ ﹉ از︎  ︴︣﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ︣ای ︑︪﹫︬ ا﹨﹞﹫️ و︠  ﹋︣ده و︋ 

و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹨﹞﹥ آن ﹨︀ را ︋︣ر︨﹩، ارز︀︋﹩ و در︗﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹠︡. 
 ﹩︋︀و ارز ︀﹨︣︴︠ ﹏﹫﹚︑ ،﹩︨︣︋︀︧ ︤یــ﹢د و ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر دارا﹫︀ی ﹝︤︋﹢ر ︀︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︣︑︉ روزا﹝︡ ︫
ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار﹎﹫︣د. دا﹡︩ ﹝﹀﹫︡، در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹟ ا︵﹑︻︀ت در︨️ در ﹝﹢﹇︹  ر﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ا︨
 ﹟︧︀︋︣س در ︑︡و ﹩︀﹡︀رت، ︑﹢ا︖︑ ︡︡︗ ــ︀︋︣س در ﹡︷︀م ︧ ️﹫﹛﹢︧﹞ ︴︨ ︩︀︨ــ︉ ا︨ــ️. ︋︀ ا﹁︤ا﹠﹞



 ﹟ــ︐︣ی ︎﹫︡ا ﹋︣ده  ا︨ــ️. ا︨ــ︀س ا ــ﹩ از ا﹡﹢اع ︗︡︡ ︠︴︣﹨︀ و ﹋﹠︐︣﹜︀، ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪ ــ︀ت و آ﹎︀﹨ ــ﹅ ا︵﹑︻ و ︑﹙﹀﹫
︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ︗︡︡، رو︫︀ی ︋︣﹎︤︡ه ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، ︑﹢﹜﹫︡ات و︥ه و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︻﹞﹙﹫︀ت ا︨️ ﹋﹥ در ﹨﹠﹍︀م ا︖︀د 
︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋︀ر︋︣دی ︗ ︡︡︀ ارز︀︋﹩ ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ﹊﹩ از ا︋︤ار 
︋︀ارزش ﹝︣︡️ ︠︴︣ و ︧︀︋︨︣﹩ در د︨︐︣س دا︫︐﹟ ︨﹫︧︐﹛ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ و︀︨﹏ و دا﹡︩ ﹐زم را 

در ︫︣ا︡︗ ︳︡، ︋︣ای ︧︀︋︣س ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠︡.
ــ︡  ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹝︡︣ان ار︫ ︧ ﹤﹚﹫ــ ــ︡ه از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ و ارز︀︋﹩، ︋﹥ و︨ ︫ ﹤﹫︑ ــ︐﹠︡ات ︧﹞ ﹤︀م ﹨﹀︐﹛: ارا﹎
ــ︀ز﹝︀ن و ﹝︡︣ان ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︨ــ️ ︑︀ در ︑︡و﹟ ﹡︷︀م ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت از آن ︋︣ه ﹝﹠︡  ︨

.︡﹡﹢︫

﹤︍︀ر﹊ ای از ﹝︡ل ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹤﹡﹢﹝﹡
️ ﹝︡︣ه ﹨︣ ︨︀ز﹝︀﹡﹩، ︢︎︣ش ﹝︧﹢﹜﹫️ در ︋︣﹇︣اری ﹝﹊︀﹡﹫︤م ﹨︀ و ︀︎︩ ︻﹞﹙﹫︀ت  ﹫﹨ ︿︀︸و ﹟︣︑ ﹜﹞ از ﹩﹊
﹥ ﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︫︀ن   ︋︀﹡︀﹞︀ز  ︨﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹏︮︀ ــ︀ن ا︨ــ️ ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︨︣︋︀︧ ﹉﹝﹋ ﹤ ــ︀ز﹝︀ن︋  ا︗︣ا﹩ آن︨ 
︀︩ ︻﹞﹙﹫︀ت،  ــ﹅ دار﹡︡. ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع︎  ︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︑︴︀︋ ــ︀ز﹝︀ن︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︭﹢ب︨  ــ︣ای︋  ــ︡ و ا︗ ﹠︋︀ ﹩﹞ ️د︨ــ

︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ و د﹇️ ﹎︤ارش د﹨﹩ را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡. 
ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️  ︩ ﹨︀ی ﹝﹛ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨ ︋ ﹩﹝︡اوم ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا ﹩︋︀︀ت، ﹋﹠︐︣ل و ارز﹫﹚﹝︻ ︩︀︎ ر از﹢︷﹠﹞
ــ﹥ ﹝﹠︊︹ دارد و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧︉  ︨ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ .ــ﹢د ﹋﹥ ا ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤︋ ﹜﹞ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹢ل ﹝﹩ ︫
ــ﹢﹜﹫️ ا︮﹙﹩  ︧﹞ ﹤﹋ ،︡﹠︣ا﹁ ︣﹨ ️︣︡﹞ ــ﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡. ا ــ﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز دارد، از آن ﹨︀ ا︨ ا︵﹞﹫﹠︀﹡
ــ︐﹆﹏  ــ︀ن دا︠﹙﹩ و ﹝︧ ︨︣︋︀︧ ا﹡︡ از﹢︑ ﹩﹞ ︀ ︣س و︗﹢ ﹋︣ده ــ︀ز﹝︀ن را دارد،︎  ــ﹥ ر﹨︊︣ان︨   ︋︕︀︐﹡ ﹏ــ ﹢︑ ــ︣ای ︋
︎︣س و︗﹢ ﹋﹠︡. ا﹟ ︨﹥ ﹎︣وه ﹨︣ ︋ ،﹉︪﹩ از ا︵﹑︻︀ت ︣︠﹥ ﹋﹠︐︣﹜﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت 
 ،﹟︫︡ه ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا ﹤﹫︑ ،از ﹝﹠︷︣﹨︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ و ︋︣ا︨︀س ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ،﹉︣﹨ آوری ︫︡ه از ︨﹢ی ︹﹝︗

﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︭﹢︣ ﹋︀﹝﹙﹩ از ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︊︹ ︀︋﹩ ︫︡ه و ﹝︧︐﹆﹏ از آن ﹎︣وه ﹨︀ را ا︖︀د ﹋﹠︡. 
️ ﹨︀ی  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ﹋﹫﹀﹫️، ︨﹫︧︐﹞︀ی  ــ﹫︀ری از ﹁︺︀﹜﹫ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀، ﹁︱︀ی ︋︧ ︨
 ︣﹍ا﹝︀ د ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹫﹞ و﹋︀ر ︠﹢د ︉ ︧﹋ ︳﹫﹞ ــ︀ن دا︠﹙﹩ را در ︨︣︋︀︧ و ﹉︧ر ️︣︡﹞ ︀ت، ﹎︣وه ﹨︀ی︀﹊ــ ︫
 ﹏﹫﹝︑ ︀﹡و ︋﹥ دور از روا︋︳ ﹋︀ری ︋﹥ آ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩︋︀ارز ️︗ ︀ی ﹋︀ری﹨ ﹤︠︣ ﹩︋︀و ارز ﹩︪︋ ﹝﹢ارد ا︵﹞﹫﹠︀ن
 ﹤ ︣ای ر︨﹫︡﹎﹩︋  ــ︀ن ا﹡︐︷︀م  ﹤︐﹫﹝﹋ .(﹩︪︋︧︀︋︨︣ــ﹩︋  ︀زر︨ ــ︐﹆﹏،︋  ــ︀ن ﹝︧ ︨︣︋︀︧ ،ــ﹢﹡︡ (︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل ︫ ﹩﹞

﹎︤ار︫︀ی ﹨︣﹉ از آ﹡︀، ﹡︐﹫︖﹥ ︗﹞︹ آوری ا︵﹑︻︀ت و ︑﹆﹫﹆︀︑︪︀ن را ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡. 
ــ︀ز﹝︀ن ا︨ــ️. ر﹊︧︀ ︋﹥ وا︨︴﹥  ارز︀︋﹩ و ﹝︣︡️ ر︧ــ﹉، در ﹇︧ــ﹞️ ﹝﹫︀﹡﹩ ﹝︡ل ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹋﹑ن ︨
ــ︴﹢ح در︠﹢ر ︢︎︣ش، از ︵︣﹅ رو︫︀ی  ︨ ︀︑ ︡︀︋ ︀﹊ــ ︧ر ﹟ا .︡﹠︋︀ ﹩﹞ ︩ــ︣﹋️، ا﹁︤ا ﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︫
︋︊﹢د ︋︪ــ﹩، ﹁︣ا﹠︡﹨︀ را در ﹍﹡ ﹩﹛︣︐﹠﹋ ️﹛︀︡ار﹡︡. ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︩ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︋︣﹇︣ار ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ 



 ︣﹢︭︑) ︡﹠﹋ ︩︀ ︀ز﹝︀﹡﹩ را︎  ﹥ ﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀ت︨  ︣︡﹞ ،﹤︊️ ر﹊︧︀ و د︨︐﹫︀︋﹩︋  ︡ون︫  ︐﹢ا﹡︡︋  ️ ﹝︡︣ه︋  ﹫﹨
.(3

 

﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
 ﹟و﹋︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا ︉ ﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︴﹆﹩ ﹊﹩ از ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹋︧ ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹡︷︀م، ﹝﹑︷︀ت ︻﹞﹙﹊︣دی و ︑︴︊﹫﹆﹩ را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡. از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، از ا︋︤ار ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی 
︉ و﹋︀ری ا︨️، ︣︐︋﹟ ︑︺︊﹫︣ آن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹍﹢﹫﹛، ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︀︋︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ــ ︋︣ای ﹨︣ ﹋︧
﹋﹞﹉ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︑︡و﹟ ︫︡ه ︑︀ ︋﹫︩ از ﹨︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︋︐﹢ا﹡︡ ︨︀︠︐︀ر ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︨︀ز﹝︀ن را ︋﹥ و︗﹢د آورد. 
ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی در ︮︡د ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︻﹞﹙﹊︣د ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︨︀ز﹝︀ن ا︨️ ︑︀ از آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹆︪﹥ 
ــ︡ه و را﹨︊︣د﹨︀ و ﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︨︀ز﹝︀ن را ﹞︀️ ﹋︣ده  ــ︐﹆︣ار ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫ راه ا︨

و ︋︧︳ د﹨︡.

ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
︉ ︢︎︣ی ﹉ دارا ﹩︀ ﹎︣و﹨﹩ از دارا﹩ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︡︡ی ︋︣ای د﹍︣ دارا﹩ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ︑﹙﹆﹩  آ︨﹫
︉ و﹋︀ر از  ︉ ︢︎︣ی آن دارا﹩، ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ ارزش ﹋︧ ــ﹫ ــ﹢د. ︑︃︔﹫︣ ︀ ︫︡ت ﹡︧ــ︊﹩ ر ﹉︧︀︮﹏ از ﹝﹫︤ان آ︨ ︫
 ﹉︧ر ﹩︋︀︋︣ای ارز ﹩︀﹨ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن ا︨️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر روش ︡︡︑ ﹩﹠﹫﹝︑ ﹩﹡︧︠︀رت/آ︨﹫︉ و ﹁︣اوا
﹠ ﹩︀︨︀﹢اد︔﹩  ︣ای︫   ︋︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹞︤﹫﹡︀﹊﹞ ،︀︫رو ﹟و︗﹢د دارد ﹋﹥ ا ﹩ان دارا﹢﹠︻ ﹤ در ﹢زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︋ 
ــ﹢ه آن ﹢ادث و ا︐﹞︀ل ﹝︐﹠︀︸︣ آن و﹇︀︹ را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار  ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹨︡﹁︀﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︋︀﹜﹆
️ ︋﹠︡ی ︫︡ه از  ﹢﹛او ﹩︐︨︣﹁ ﹏﹞︀︫ ،زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت﹢ ︧︀︋︣س در ﹤﹚﹫︨︧ــ﹉ ︋﹥ ور ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ .︡﹨د
 ،4 ︣﹢︭︑ .︡﹨د ﹏﹫﹊︪︑ ﹉︧ــ︐︀ی آن ر ــ︐︣ در را︨ ︪﹫ ︣ای ا﹇︡ام︋  ︀﹥ ای را︋  ﹢ادث ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︎ 
 ﹤︫﹢﹎ ﹤︋ ﹉︤د﹡ ︣︑﹐︀︋ ️﹢﹛︧ــ﹉ ﹨︀ی ︋︀ اوــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ر ــ︀ز﹝︀ن ﹡︪ روش ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی را در ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︨

را︨️ ︋︀﹐ی ﹡﹞﹢دار ﹨︧︐﹠︡. 

﹫︧︐﹞︀ی  ︉ ﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ در ا︗︣ای︨  ︉ ︢︎︣ی ﹨︀ی ﹁﹠︀وری، ︻﹫ ﹥ دا﹡︩ آ︨﹫ ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت،︋ 
︉ و﹋︀ر ﹡﹫︀ز دارد، ﹋﹥ ا﹟ ر︧﹉ ﹨︀ در ﹫︴﹥ و︸ ︿︀︧︀︋︣س  ــ ــ︐﹠︊︀ط ﹨︀ی ﹝︐﹠︀︸︣ ﹁﹠︀وری از ﹋︧ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی و ا︨

﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︨﹥ ﹡﹢ع ز︣ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫﹢د:
︉ و﹋︀ر، ر︧﹉ ﹨︀ی ذا︑﹩- ر﹊︧︀ی ﹝﹢︗﹢د در دوره ︻︀دی ︑ ﹏﹫﹚﹉ ﹁︣ا﹠︡ از ﹋︧  •

ر︧﹉ ﹋﹠︐︣ل- ر﹛︣︐﹠﹋ ﹤﹋ ﹩﹊︧︀ از  ﹉︀د︔﹥ ﹝︱︣، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹡﹊︣ده و ︀ آن را ﹋︪︿ ︀ ا︮﹑ح ﹡﹢ا﹨﹠︡   •



﹋︣د.
ر︧﹉ ﹨︀ی ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه5 - ر﹊︧︀ی ︋︺︡ از ا﹠﹊﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹨︀ در ︑﹙﹫﹏ ﹁︣ا﹠︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.  •

 ﹩︀︨︀﹠︫ ︋︣ای ﹉﹫︑︀﹝︐︧﹫︨ روش ﹉ ﹤﹊﹠︊︀ر︑﹠︡ از ا︻ ︀﹊︧ر ﹟رد ا﹢﹞ ︣ه در︡﹞ ️ ﹫﹨ ا︮﹙﹩ ا︻︱︀ی ︹﹁︀﹠﹞
︡ه ا︨️  ︊﹢د ﹝﹠︀︨︉ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫  ︀ز﹝︀ن در ︑︺﹫﹫﹟ روش︋  ــ︀ن ر︧ــ﹉︨  و ارز︀︋﹩ آن ﹨︀ و︗﹢د دارد؛ دا﹝﹠﹥ ﹡﹢︨
 ﹤﹋ ︡﹠︫︀ ﹥ ا﹡︡ازه ای︋  ︣︠﹩ ر︧ــ﹉ ﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ــ︐﹠︡.︋  ــ︡ه ﹝︴︀︋﹅ ا﹡︐︷︀ر در ︀ل ﹋︀ر ﹨︧ ︫︤﹢︖︑ و در﹝︀ن ﹨︀ی
ــ︡. ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝︣︡︐﹩ ﹨︣روزه،  ــ︐﹥ ︋︀︫ ️ ﹝︡︣ه ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹎︤ارش د﹨﹩ روز﹝︣ه در ︭︠﹢ص آن ﹨︀ دا︫ ﹫﹨ ا︻︱︀ی

︋﹫︪︐︣ ر︧﹉ ﹨︀ را اداره ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د.
︨﹢ا﹐ت ﹋﹙﹫︡ی ︋︣ای ︎︨︩︣ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

ر︧﹉ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه، ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︀ ﹨︣ ︀د︔﹥ ﹝﹞﹊﹟ ﹡︤د ︨︀ز﹝︀ن در︠﹢ر ︢︎︣ش ا︨️؟  •
در آن ︫︣ا ﹤﹋ ﹩︀︗ ،︳﹉ ر︧﹉ ذا︑﹩ ︗︡ی و︗﹢د دارد، آ︀ ر︧﹉ ﹋﹠︐︣ل، در︠﹢ر ︢︎︣ش ا︨️؟  •

ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت  
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹊﹩ از د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ﹝︡︣ان ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده 
️ ﹝︡︣ه در ︭︠﹢ص ︮️ و ﹋︀را﹩ ﹡︷︀م  ﹫﹨ ــ﹢ال ﹋﹙﹫︡ی، ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹐زم را ︋﹥ ا︻︱︀ی ︨ ︡﹠ ﹤︋ دادن از ︎︀︨ــ
ــ︡ ﹋﹥ ﹝︡︣ان ار︫︡ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︑︺︡ات  ︫︀︋ ︡︀︋ ای ﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ︀﹛ا﹢ــ ︨ ﹟ا ﹤︋ را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︡﹨﹠︡. ︎︀︨ــ
ــ︀ز﹝︀ن ︢︎︣﹁︐﹥ و  ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ﹋﹑ن ︨

﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ آن ا﹇︡ام ﹋﹠﹠︡. ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︵﹑︻︀ت ︗﹞︹ آوری ︫︡ه و ﹊︍︀ر﹥ ا︨️. 
 ﹩︋︀︧︀︋︣س ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ارز ﹤﹚﹫︨و ﹤  ︋︡︀ ﹁︣ا﹠︡ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩، ﹊﹩ از ﹝﹢اردی ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︋︐︡ا︋ 
ــ︀﹡﹍︣﹨︀﹩ را ﹁︣ا﹨﹛  ︪﹡ ﹟﹫﹠ ︡﹫︃︑ ︀ ــ︐﹆﹫﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ــ︀﹡﹍︣﹨︀ی ﹝︧ ــ︣د، ︑︀ ا︵﹑︻︀ِت ﹝﹢رد﹡︷︣ در ﹇︀﹜︉ ﹡︪ ــ︣ار ﹎﹫ ﹇
️ ﹝︡︣ه در︋︀ره ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت» ︋︣ای  ﹫﹨ ︣ا﹝﹩ را از ﹋︐︀ب «︑﹢︗﹫﹥ ا︻︱︀ی﹎︀5، د ︣﹢︭︑ .︡ــ ﹠﹋

﹡﹞︀︗ ︩︀﹍︀ه ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ︀ر﹢ب ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ا﹇︐︊︀س ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹩︪︋ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹞﹫﹠︀ن
ــ﹩، در ︎﹩ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ از  ︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︐﹫﹝﹋ ︀ ︀﹨ ︣ه︡﹞ ️ ﹫﹨ ،︡ــ ــ﹠︀د ︫ ︪﹫︎ ﹟ــ︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا ﹝﹨
ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡، از  ــ︐﹠︡. ﹇︧ــ﹞️ ︻﹞︡ه ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ آ﹡︀ در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ ﹝﹢رد ا︨ ــ︐︣ه ای از ﹝﹠︀︋︹ ﹨︧ ︧﹎
ــ︐︣ده ︑︣﹟ ﹝﹠︀︋︹ را در ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡.  ــ︀ز﹝︀ن، ︣︐︋﹟ د︨︐︨︣﹩ و ﹎︧ ــ︀ز﹝︀ن ﹡︪ــ︃ت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝︡︣ان ︨ ﹝︡︣ان ︨



ــ︐﹆﹏ از  ــ︀﹡﹥ ︋﹢ده و ﹝︧ ــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︣︐︋﹟ ا︵﹑︻︀ت را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞︀﹠︡. ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︡︐﹩، ﹋︀ر︫﹠︀︨ ــ﹟، آن ﹨ ︀︋︣ا﹠︋
️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ رو، ا︻︱︀ی ﹟ــ︡. از ا ــ️، ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︐﹢ازن ﹡︊︀︫ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡﹫︧ــ️. ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︡︐﹩ ﹝﹀﹫︡ ا︨
 ﹤﹫︑ ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ر﹡︷︣﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹏ ﹋﹥ از ︨﹢ی︸ر ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹡﹍︀﹨﹩ ﹁︣ا︑︣ از ا︵﹑︻︀ت در ا︠︐﹫︀ر، ︋﹥ ا﹢︊︖﹞
︫︡ه دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ا︸︀ر﹡︷︣ ﹎︧︐︣ه ای از ︧︀︋︨︣︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت (﹨﹛ دا︠﹙﹩ و ﹨﹛ ﹝︧︐﹆﹏ 

️ ﹝︡︣ه ﹋︧︉  ︫﹢د.  ﹫﹨ و︨﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی ﹤︋ ﹩︪︋ ان ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹞﹫﹠︀ن﹢﹠︻ ﹤︋ ︡︀︋ (︨︀ز﹝︀ن
ــ︣ه و ︮︡ا﹇️ ﹁﹊︣ی ︋﹥  ︡﹞ ️ ﹫﹨ ــ﹥ از ا︑︀ق ــ︐﹍﹩ دارد ﹋ ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︧ ــ︀م را﹨︊︣دی ︨ ــ️ ﹡︷ ﹫﹀﹫﹋
️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀را در ︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ ا︨️،  ﹫﹨ ︣﹎ــ﹢د. ا ــ︐︣اج ﹝﹩ ︫ ️ ﹝︡︣ه ا︨ ﹫﹨ ــ︡ه از ︨﹢ی ا︻︱︀ی ﹋︀ر︋︣ده ︫
ــ️، ﹨︣ دو ا﹟ ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀، ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹨︧︐﹠︡. ﹋︧︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹠﹊﹥ ا︵﹑︻︀ت  ــ﹢ار ︋︣ ﹋︀ر ا︨ ︨ ︣﹍︊︀رت د︻ ﹤︋ ︀
︣ای  ️ ﹝︡︣ه ﹨︀︋  ﹫﹨ ︣ای ــ︀︠︐︀ری را︋  ــ﹢د، د﹜﹍︣﹝﹩︨  ︫ ﹩﹞ ️﹁︀ــ︐﹆﹏ در از ︡﹠﹟ ﹁︣د ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ و از دو ︵︣ف ﹝︧
️ ﹝︡︣ه ﹨︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︋﹥ د︨︐﹊﹛ ︨﹥  ﹫﹨ ﹤﹋ ️︨ا︵﹑︻︀ت ﹋﹫﹀﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︑︖︣︋﹥ ﹡︪︀ن داده ا ﹟︣︐︋ ︉︧ــ﹋

﹝﹠︊︹ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ا︐﹫︀ج دار﹡︡ (︑︭﹢︣ 6 را ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡).
︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 

 ﹩︪︋ ︀ز﹝︀ن، ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹎︤ار︫︀ی ﹝︣︡︐﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در را︨︐︀ی ︀ر﹢ب ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︨ 
️ ﹝︡︣ه ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︵﹑︻︀ت ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣︡️ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹋﹞﹉  ﹫﹨ ــ﹞﹠︡ی را ︋︣ای ارز︫
️ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣︀ن دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏  ️ ﹨︀ی ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹨﹞︙﹢ن ﹁︺︀﹜﹫ ﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹁︺︀﹜﹫ ا︵﹑︻︀ت ︑﹫﹥ ︫︡ه︋ 

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹤﹫︑ ازن﹢︐﹞
️ ﹨︀︩ را (︫︀﹝﹏ ا﹝﹠﹫️ ﹁﹠︀وری  ﹁︺︀﹜﹫️ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︣︡️ ا ﹟﹢زه و ﹁︺︀﹜﹫
ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ (﹨﹞︙ــ﹢ن ﹋﹢︋﹫ـ️ ︋︀︐﹋ ،(COBIT)︀﹡﹥ ز︨︣ـ︀︠️ ﹁﹠︀وری  ــ﹏ ا︨ ــ︀ت) در ﹝﹆︀︋ ا︵﹑︻
ا︵﹑︻︀ت6 (ISO 17799 و BS 7799-2) ︋︣ر︨﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. ا︵﹑︻︀ت ﹝︧︐﹆﹏ ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹎︤ار︫︀ی 

️ ﹝︡︣ه را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹫﹨ ﹤︋ ︀وری ا︵﹑︻︀ت، ا︵﹞﹫﹠︀ن﹠﹁ ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن
ــ﹥ ︋︀زوی  ــ︀وره از ﹨︣ ︨ ︪﹞ ️﹁︀(︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، در را︋︴﹥ ︋︀ د﹇️ ﹎︤ارش د﹨﹩ ﹝︀﹜﹩)، در ﹜﹞ ﹩︻﹢︲﹢﹞ ــ﹢رد در ﹝

️ ﹝︡︣ه ﹝︺﹆﹢﹐﹡﹥ ا︨️.  ﹫﹨ ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ ︋︣ای ︧︀︋︣س دا︠﹙﹩ و ،️︣︡﹞ :﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︡﹠︣ا﹁

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
ــ︀ن  ــ︀ز﹝︀ن ا︨ــ️ و ︑︡و ﹟︀ر﹢ب آن ﹡︪ ــ︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹡︷︀م را﹨︊︣دی︨  ــ︀م را﹨︊ ︷﹡
︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ا﹝︣وزی ا︨️. ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت  ﹝﹩ د﹨︡، ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت از ا︋︤ار ﹇︡ر︑﹞﹠︡ و ﹝︡رن در︨ 
︀︋︡ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︻﹞﹙﹊︣دی (︑﹢﹜﹫︡ ارزش) و ︑︴︀︋﹆﹩ (︑︴︊﹫﹅ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩) را در ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ﹋﹑ن ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ 
 ﹩︪︋ ︣د وا﹇︺﹩ (ا︵﹞﹫﹠︀ن﹊﹚﹝︻ ﹩︋︀ب ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل و ارز﹢︀ر .︪︡﹊︋ ︣﹢︭︑



︡ه ا﹡︡ و ﹝︴︀︋﹅ ا﹡︐︷︀ر در  ــ︡ه و ﹝︧︐﹆︫︣   ︫﹩و ︵︣ا ﹏﹫﹚︑ زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت﹢ ــ︐﹩ در ﹥ در︨  ︋︀﹨︡﹠︣ا﹁ ﹤﹊﹠از ا
︀ل ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡) دارد.

 ﹏﹢︑ ای ︋︣ای ﹤︀︎ ︀د ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان︖ا﹇︡ا﹝︀ت ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا
 ️﹫﹆﹁﹢﹞ ︕︧︀ن (︋︣ای ︑︣و﹊ ︀ت ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︵﹢ر﹞︡︠ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︀ی﹁︡﹨ ︀﹞ــ﹢د، ا ــ︀ز﹝︀ن ︫ ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ︨
︨︀ز﹝︀ن) ︋︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. ﹝︡︣ان ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ︀︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر آ﹎︀﹨︀﹡﹥، ︑︴︀︋﹅ و ︻﹞﹙﹊︣د ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻︀ت را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡ (︡︋﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥، آن ﹨︀ ︀︋︡ ﹋﹙﹫﹥ ر︀﹨ ﹉︧﹩ را ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢﹏ ︠︡﹝︀ت ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 

﹝︣︑︊︳ ﹨︧︐﹠︡، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡). 
 ️﹫﹛︀︺﹁ ︡︀︋ ،﹏﹆︐ــ ــ︀ن دا︠﹙﹩ و  ﹤︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧ ︨︣︋︀︧ ﹤ ،ــ︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︨︣︋︀︧ ︣﹍ــ﹢ی د از ︨
 ﹩︐︣︡﹞ ︀ی︭︠︀︫ ﹟︐﹁︣﹎ ︣︷﹡زه را ︋︡ون در﹢ ﹟ا ︿﹚︐﹞ ︀ی︪︋ ︭︭︀ن︐﹞ ︀وری ا︵﹑︻︀ت و﹠﹁ ️︣︡﹞
د﹊︐﹥ ︫︡ه، از ︵︣﹅ ارز︀︋﹩ ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و د︨︐︀ورد﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار د﹨﹠︡.

ــ︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟  ــ︀ز﹝︀ن و︋  ️ ﹨︀ی︨  ︣ا︨ــ︀س وا﹇︺﹫  ︋︡︀ ــ﹢ب ﹡︷︀م را﹨︊︣دی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︋  ︀ر ️ــ ︀﹡ در
️ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣︀ن دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏، ︑︡و﹟ و در ︨︀︠︐︀ر ﹋﹙﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی ︨︀ز﹝︀ن ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋︣دا︫



:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Conformance

2- Committee of Sponsoring Organizations (COSO)

3- Enterprise Risk Management (ERM)

4- Health Insurance Portability and Accountability Act (HI PAA)

5- Residual Risks

6- Information Technology Infrastructure Library



:︹︋︀﹠﹞
• Parkinson M. J.A. , and N.J. Baker, IT and Enterprise Governance, Information 

Systems Control Journal, Volume 3, 2005 

• Information Systems Control Journal, Vol. 2, Information Systems Audit and 

Control Assocation (ISACA), 2002

١٣٩٢︣﹞ ،︀ره٩١﹝ ﹠﹍︀ه و ﹁﹠︀وری ا︵﹑ ︻︀ت، ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ ︻︭︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︫  ︣وش ︻﹙﹫︣︲︀، ﹡︷︀م را﹨︊︣ی︋   ︨•

︑︭﹢١︣- ﹝︡ل ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ︋﹠﹍︀ه
﹡︷︀م را﹨︊︣ی ︋︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️

﹡︷︀م را﹨︊︣ی ︋﹠﹍︀ه
︀﹨ ️ ︡ود﹞ ︀م را﹨︊︣ی ︋︣ای︷﹡

﹩︋︀︧ا﹝﹫﹟ ذ ️﹫﹛﹢︧﹞
﹇︀︋﹙﹫️ ︀﹝️ از ︠﹙﹅ ارزش/ ︔︣وت

︕︀︐﹡ /︣د﹊﹚﹝︻
﹅﹫︊︴︑ /﹅︋︀︴︑

﹩︪︋ ︣ل و ا︵﹞﹫﹠︀ن︐﹠﹋ ،︀﹨ ﹉︧︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، ر﹁︡﹨ -٢ ︣﹢︭︑
﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︨︀ز﹝︀﹡﹩
﹁︣ا﹠︡ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩
د︨︐︀ورد﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩
︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩

︀﹊︧ر
﹩︪︋ ︀ی ا︵﹞﹫﹠︀ن﹨︡﹠︣ا﹁

︑︭﹢︣ ٣- ︀ر︋﹢︀ی ﹡︷︀م را﹨︊︣ی



﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی
﹉︧ر ﹩︋︀ارز

ا︵﹞﹫﹠︀ن  ﹩︪︋︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩
️︣︡﹞ ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن

﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹊︣دی
﹡︐︀︕ ︋﹠﹍︀ه
﹩﹆︋︀︴︑ ︕︀︐﹡

﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن

﹉︧۴- ﹝︡ل ر ︣﹢︭︑
ز︀د

ا︐﹞︀ل
︑︃︔﹫︣ ﹋﹠︐︣ل

ر︧﹉ ﹋﹠︐︣ل
﹜﹋

﹜﹋
︡﹞︀﹫︎
ز︀د

︑︭﹢︣ ۵- ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
️ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹫﹛︀︺﹁

️ ﹎﹫︣ی ︗ ﹜﹫︷﹠︑
﹤︧︀﹆﹞

︑﹠︷﹫﹛ ﹨︡﹁︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩
ارز ︳︨﹢︑ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩︋︀︧︀︋︣س



﹩︪︋ ︀ی ا︵﹞﹫﹠︀ن﹨︡﹠︣ا﹁
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︻﹞﹙﹊︣د

︑︭﹢︣ ۶- ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی
️︣︡﹞

︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩
️ ﹝︡︣ه ﹫﹨

﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧


