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در ١٥ ژو﹟ ٢٠١٩، ︗︀ن ︧︀︋︡اری ︠︊︣ ا︗︣ا﹩ ︫︡ن ﹡︧﹥ ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه و ︑︽﹫﹫︣︀﹁︐﹥ آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای 
 ﹤ارا ﹩﹍﹡﹢﹍ ︎︣وژه ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ ︨︀︠︐︀ر ﹟ای (︫︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐﹆﹑ل) را ا︻﹑م ﹋︣د. ا ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران
ا﹟ آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︗️ ا﹁︤ا︩ ︫﹀︀﹁﹫️ و ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی، در ︨︀ل ٢٠١٤ آ︾︀ز ︫︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی، ︎﹫︀ده ︨︀زی ا︔︋︩︣ و ﹋︀ر︋︣د 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫︧︑ را ﹩﹡︀︗ ا︠️ آن در ﹝﹆﹫︀س﹢﹠﹊
در ︎﹩ ︋﹥ روزر︨ــ︀﹡﹫︀ و ︑︽﹫﹫︣ ︨ــ︀︠︐︀ر، ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀د﹠﹩ ﹋﹥ ﹡﹞︀د ا﹟ آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︋﹢ده ا﹡︡، ﹨﹞︙﹠︀ن ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ا﹡︡ 

(︋︩ ١١٠ ︋﹥ ︋︺︡ را ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︴︀﹜︉ ﹋︀ر︋︣دی ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹫︡). ا﹟ ا︮﹢ل ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
• در︨︐﹊︀ری- رورا︨️ و ︮︀دق ︋﹢دن در ﹨﹞﹥ روا︋︳ ︣﹁﹥ ای و ︑︖︀ری (R١١١٫١)؛

 ️﹫﹨ ﹩﹇﹑︠ا ﹟﹫آ ️︀︻︀ی ﹝﹢ردی در︋︀ره ر﹫︨︋︣ر ️﹫﹨ ﹩﹇﹑︠ا ﹟﹫آ ️︀︻︀ی ﹝﹢ردی در︋︀ره ر﹫︨︋︣ر
︣ای ︧︀︋︡اران ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ︣ای ︧︀︋︡ارانا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

ی ا  ﹤﹁︣ د﹨︀﹎︡︀ی 

٢۵٢۵ آ︋︀ن  آ︋︀ن ١٣٩٨١٣٩٨

ا ﹩﹡︀︗ ﹜﹚﹇ ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︀﹡﹌ (Johnny Yong) ﹝︡︣ ﹁﹠﹩ وا︡ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از  ﹩﹡︀︗ ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︡اران (IFAC) و ﹝︀﹡﹢ج ﹁︡﹡﹫︦ (Manoj Fadnis) ︻︱﹢ ︎﹫︪﹫﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ 

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران (IFAC SMPC) ﹡﹍︀︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
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 ︀ ︳︣ان. ا﹎︣ ︫︣ا﹍︀روای د﹡ ︣﹫︔︀︑ ︀ ︹﹁︀﹠﹞ ︀ری ︋﹥ ︻﹙️ ︗︀﹡︊︡اری، ︑︱︀د︖︑ ︀ ای ﹤﹁︣ ︀ی︑وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩- ︨︀زش ﹡﹊︣دن در ﹇︱︀و •
را︋︴﹥ ای ︋︣ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ا︔︣ ﹡︀روا ﹝﹩ ﹎︢ارد، ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ︀︊﹡ (PA)︡ آن ﹁︺︀﹜﹫️ ︣﹁﹥ ای را ا﹡︖︀م د﹨︡ 

(R112.1 & R112.2)؛
• ︮﹑﹫️ و ﹝︣ا﹇︊️ ︣﹁﹥ ای- ﹋︧︉ و ﹀︶ دا﹡︩ و ﹝︀رت ︣﹁﹥ ای ﹐زم ︋︣ای ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹟ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س 

 .︣﹫︠ ︀ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹤︐︧︀︫ ای ﹤﹁︣ ︀ر ︠︡﹝︀ت﹊︊︀︮ ︨︀ز﹝︀ن ︀ ای ﹋﹠﹢﹡﹩ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط، ﹁︣د ﹤﹁︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹁﹠﹩ و
︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ︡︗ ︀︋ ︡︀︋️ و ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ا﹇︡ام ﹋﹠︡ (R١١٣٫١)؛

️ آ﹝︡ه از روا︋︳ ︣﹁﹥ ای و ︑︖︀ری (R١١٤٫١)؛ • رازداری- ا︐︣ام ︋﹥ ﹝︣﹝︀﹡﹥ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ د︨
• ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای- ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط و ︎︣﹨﹫︤ از ﹨︣ ر﹁︐︀ری ﹋﹥ ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ دا﹡︡ ︀︋ ︀︡ ︋︡ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︉ و﹋︀ر،  ﹤﹁︣︀ ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ︫︣﹋️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ در︨︐﹊︀ری،  ︋﹥ ا︻︐︊︀ر ︣﹁﹥ ︫︠︡﹥ وارد ﹋﹠︡. ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ﹡︀︊︡ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ در ﹨﹫︘ ﹋︧

وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩ ︫ ﹟︧ ︀︣ت ︣﹁﹥ آ︨﹫︉ ﹝﹩ ز﹡︡ ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ آ︨﹫︉ ︋︤﹡︡، و ︋﹠︀︋︣ا ﹟﹠﹫﹟ ر﹁︐︀ری ︋︀ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀د﹟ ﹡︀︨︀ز﹎︀ر 
.(R١١٥٫١) ️︨ا

﹠﹫︀د﹟ ﹡﹫︧️، و﹜﹩ ︋﹥ ا︮﹢ل وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩ و در︨︐﹊︀ری ﹝︣︋﹢ط ا︨️ و ︫︀﹝﹏ ا︨︐﹆﹑ل ﹁﹊︣ی  ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹊﹩ از ا︮﹢ل︋ 
و ا︨ــ︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹨﹠﹍︀م ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩، ︋︣ر︨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ و ︨ــ︀︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︧︀︋︡ار 

︣﹁﹥ ای و ﹝﹢︨︧﹥ را ︋﹥ ر︻︀️ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀د﹟ و دا︫︐﹟ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡.
﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران، در ︠﹑ل ﹋︀ر ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︣ای ︧ــ︀︋︡اران (IESBA) در ز﹝﹫﹠﹥ ︋︀ز﹡﹍︣ی آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩، ﹡︷︣﹨︀︩ را در ا﹟ ︋︀ره ︋﹥ ا︵﹑ع  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋ 
︣ای ︑﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا︸︀ر﹡︷︣ ︗️ ارا﹥ در ﹡︪︧︐︀ی ﹁︭﹙﹩ ﹨﹫️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︸︀ر﹡︷︣ ر︨﹞﹩  ﹨﹫️ ر︨ــ︀﹡︡ه ا︨ــ️.︋ 
︩ ﹡﹢︦ ︎﹫︪ــ﹠︀دی، ﹝﹠︀︋︹ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︮︣ف ︫︡ه ا︨ــ️. ﹋﹞﹫︐﹥ در ︀ر﹢ب ︋︪﹩ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری ︠﹢د، ︑︺︡ادی از  ︋︣ای ︎﹫
ا﹟ ا︨ــ﹠︀د را در﹡︷︣ ﹇︣ار داده ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢اری ︫ــ︀ن ︋︀ ﹝︀︵︊︀ن ︗︀﹡﹩ و︗﹢د دارد؛ ︋﹥ و︥ه ا︨﹠︀دی ﹋﹥ ︋﹥ ر︻︀️ ا︮﹢ل 
ــ︀︣ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ار︑︊︀︵﹩ ﹡︡ار﹡︡، ︣ا ﹋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️   ︨︀ ︣دا︠︐﹥ ا﹡︡ و︋   ︎﹟︀د﹫﹠︋
︑﹀︀و︑︀﹩ ︋︀ ﹨﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︪﹢ر︑﹩ ﹡︀د﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︣︋︐︀﹡﹫︀ و ا︣﹜﹠︡ (CCAB) ︎﹫︩ از ا﹟ ︋︣ای ︧︀︋︡اران 
︩ داو︵﹙︊︀﹡﹥ و در  ــ︀︾﹏ در︋   ︫،﹩︣ان ︾﹫︣ا︗︣ا︡﹞ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ︀︾﹏︋  ︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩، وا︡ ︑︖︀ری،︫   ︠︳﹫﹞ ــ︀︾﹏ در ︣﹁﹥ ای︫ 

︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ر﹨﹠﹞﹢دی ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️.
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹨﹠︡ (ICAI) ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︧﹫﹏ آ﹝﹢زش و ﹋︀رآ﹝﹢زی ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩، دو ︋︣ر︨﹩ 
﹝﹢ردی را ︋︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫︐﹥ ﹋﹥ ︋﹥ رازداری و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹋﹥ ز︀﹨ ﹤︠︀︫︣﹩ از 

ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀د﹟ ﹨︧︐﹠︡، ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د:
رازداری

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︡، ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀﹩ از آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︫﹟︀ل ٢٠٠٩ ︑︡و ︊︣ه ﹨﹠︡ ﹋﹥ در︨  آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران︠ 
ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران در ︨︀ل ٢٠٠٥ را ﹨﹞︣اه ︋︀ ︑︽﹫﹫︣﹨︀﹩، در︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︋︀ ا︗︣ا﹩  ︫︡ن آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه 
 ﹤︧﹡ ﹟︣︑︡︡︗ ︀︋ ﹩︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹨﹠︡ ﹎︀﹝﹩ ︻﹞﹙﹩ ︋︣دا︫︐﹥ ︑︀ دو︋︀ره ︋︣ ﹨﹞﹍︣ا ﹟﹝︖﹡٢٠١٩، ︫﹢رای ا ﹟در ژو ﹤︐﹁︀︣﹫﹫︽︑ و

آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︑﹞︣﹋︤ ﹋﹠︡.
︋︣ ا︨︀س آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹨﹠︡، ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ︀︋︡ در ﹨︣ ︫︣ا︴﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀︮ ﹤﹡︀﹞︣︊﹊︀ر 

دیدگاه های حرفه ایدیدگاه های حرفه ای
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:︣ز ︳در ︫︣ا ︣﹍﹞ ،︡﹠﹋ ︶﹀ را
• و﹇︐﹩ ︀︮︊﹊︀ر ︋﹥ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣﹝︀﹡﹥ ر︲︀️ داده ︋︀︫︡؛

• و﹇︐﹩ ﹊﹞﹩ از ︨﹢ی داد﹎︀ه در ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی دارای ︮﹑﹫️ ︮︀در ︫︡ه ︋︀︫︡؛
• و﹇︐﹩ ﹉ ا﹜︤ام ﹎︤ار︫﹍︣ی در ﹇︀﹡﹢ن ﹝︴︣ح ︋︀︫︡ (﹝︀﹡﹠︡ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︊︀رزه ︋︀ ︎﹢﹜︪﹢﹩)  ︀﹅ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ا﹁︪︀ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

اــ﹟ ﹝﹆︣رات ﹝︺︀دل ︋︀ آن د︨ــ︐﹥ از ﹝﹆︣رات ﹝﹢︗﹢د در آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای 
︧︀︋︡اران ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ رازداری ﹝︣︋﹢︵﹠︡.

رازداری ﹊﹩ از ا︮﹢ل ﹝﹛ در را︨ــ︐︀ی ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ــ️، ز︣ا ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋︀ ︻﹙﹛ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای 
 ﹏﹫︧︑ ︧︀︋︡ار ﹤ ︀︊﹊︀ِر ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای،︋  ︀ز﹝︀ن︮   ︨︀ ی ﹁︣د﹢ ــ︡، ︗︣︀ن آزاد ا︵﹑︻︀ت از︨  ا︫ــ︀ص ︔︀﹜︒ ا﹁︪︀ ﹡﹢ا﹨︫︡ 

︫﹢د.
در ا﹟ ︭︠﹢ص، ︧ــ︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ︫︣﹋︐︀ (﹋﹥ ﹝︣︗︹ ا﹡︐︷︀م ︐﹋︫︣ ﹩︪︋︀ در ﹨﹠︡ ا︨️) ﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︫︐﹥ و در ︎﹩ 
﹉ ا︠︐﹑ف، ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ اش در ار︑︊︀ط ︋︀ ︧ــ︋︀︀ی ︀︮︊﹊︀ر را ا﹁︪︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︨ــ︍︦ ︀︮︊﹊︀ر ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹡︱︊︀︵﹩ ا﹡︖﹞﹟ 
︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹨﹠︡ داد︠﹢ا︨ــ️ داده و اد︻︀ی ﹡﹆︰ ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ رازداری ︑﹢︨ــ︳ ︧ــ︀︋︣س ︋︀︋️ ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت 

️ آ﹝︡ه ︋︡ون ﹝﹢ا﹁﹆️ ︣︮ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ را ﹝︴︣ح ﹋︣ده ا︨️. ︋﹥ د︨
﹋﹞﹫︐﹥ ا﹡︱︊︀︵﹩ ا﹟ داد︠﹢ا︨️ را ︋︣ر︨﹩ ﹋︣د و ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹆︰ ﹝﹆︣رات رازداری، ﹎﹠︀﹨﹊︀ر ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡. ﹋﹞﹫︐﹥، 
︣ آن ا︨ــ︀س، ﹉ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران  ︀︵︣ ﹡︪ــ︀ن ﹋︣د ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︀ده ای در ﹨﹫︘ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (در ﹨﹠︡) و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥︋  ︋﹥ ︻﹑وه︠ 
 ،﹟︀︋︣ا﹠︋ .︫︡︀︋ ︀︐﹋︫︣ ️︊︔ ︤ارش ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن﹎ ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︣ده ا︨️، ﹝﹙︤م ︋﹥ ارا ﹤﹋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︠︊︣ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︮﹢ر
︣ای  ــ︡ ﹋﹥ ١) ︧ــ︀︋︡ار ر︨﹞﹩ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت را در ︗︣︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ︣﹁﹥ ای ﹋︧ــ︉ ﹋︣ده ا︨️، ٢) ا﹟ ا︵﹑︻︀ت را︋   ︫︹﹡︀﹇ ﹤︐﹫﹝﹋
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ︫︣﹋︐︀ ا﹁︪︀ ﹋︣ده ا︨️، ٣) ا﹁︪︀ ︋︡ون ﹝﹢ا﹁﹆️ ︀︮︊﹊︀ر ︋﹢ده ا︨️ و ۴) ﹨﹫︘ ا﹜︤ا﹝﹩ در ﹨﹫︘ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ا﹟ ا﹁︪︀ 

و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️.
 ﹩﹊ ️﹫﹛︀︺﹁ ︋︣ای .︫︡︀︋ ﹤﹡︀﹞︣﹞ ︀ر د︨︐︨︣﹩ دارد ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︧﹫︀ر﹊︊︀︮ ︀دی از ا︵﹑︻︀تز ﹜︖ ﹤︋ ﹩﹝︨︧ــ︀︋︡ار ر
از ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه و ﹀︶ ا︻︐︊︀ر و آ︋︣وی ︣﹁﹥، ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ا︵﹑︻︀︑﹩ ر﹁︐︀ر 

︫﹢د ﹋﹥ ﹁﹆︳ ︋︣ای ︑︧﹫﹏ ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹥ و︸ ︿︀︣﹁﹥ ای ﹋﹥ ︋︣ای آن ا︨︐︡ام ︫︡ه ا﹡︡، ارا﹥ ︫︡ه ا︨️.
ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای

ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤﹝﹨ دوش   ︣︋ را  ︑︺︡ی  ︣﹁﹥ ای  ر﹁︐︀ر  ا︮﹏   ،︡﹠﹨ ︠︊︣ه  ︧︀︋︡اران  ا﹡︖﹞﹟  ︣﹁﹥ ای  ر﹁︐︀ر   ﹟﹫آ ا︨︀س   ︣︋
﹝﹩ ﹎︢ارد ︑︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط را ر︻︀️ ﹋︣ده و از ﹨︣ ا﹇︡ا﹝﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ دا﹡︡ ︀︋ ︀︡ ︋︡ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ 
 ﹤﹚︧﹞ ،﹤﹠﹫﹞ز ﹟︣ر︨﹩ ﹝﹢ردی دوم ا︨️. در ا ︀ ﹞ ،﹤﹁︣﹢ر︋  ﹠︀︋︣ا﹟، ر﹁︐︀ر ﹝︐﹠︀︨︉︋   ︋.︡﹠﹠﹋ ︤﹫﹨︣ ︫︡﹥ وارد ﹋﹠︡،︎   ︠﹤﹁︣ ا︻︐︊︀ر
︧﹫︀ری از ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی (از ︗﹞﹙﹥ ﹨﹠︡)، ︧︀︋︡ار  ︀︊﹊︀ر ر﹁︐︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡. در︋  ﹢ل︮   ︎︀  ︋﹤﹡﹢﹍ ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡ار ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا

:︡︀︋ ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡ار .︡﹠﹋ ︤︀ر وار﹊︊︀︮ ︀ی ﹝︖︤ای︋︀︧ از ﹩﹊ ﹤︋ ︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د﹊︊︀︮ را ﹋﹥ از ﹩﹛﹢︎ ︣﹨ ︡︀︋ ای ﹤﹁︣
• از ﹠﹫﹟ دارا﹠︑ ﹩︀﹫︀ در را︨︐︀ی ﹝﹆︭﹢دی ﹋﹥ ︋︣ای آن در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه، ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡؛

• ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︣ای ︧︀︋︡اری دارا﹫︀ و ﹨︣ درا﹝︡ ︀ ︨﹢دی ﹋﹥ ︋︣ای ا︫︀︮﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︀︮︉ آن ︋︀︧︀ ﹨︧︐﹠︡، آ﹝︀ده 
︋︀︫︡ (در ︋︣︠﹩ ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ آ︨︐︀﹡﹥ ای ︑︺︣︿ ︫︡ه ︋︀︫︡ ︑︀ ︖﹛ ﹋︀ر ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اری 

︨﹢د و ︨﹢د ︑﹆︧﹫﹞﹩، ﹋﹞︐︣ ︫﹢د)؛ و
.︡﹠﹋ ️︀︻را ر ﹩︀﹫دارا ﹟﹫﹠ ︧︀︋︡ارِی ︡اری و﹍﹡ ﹤︋ ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط﹢﹇ ﹤﹫﹚﹋ •
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دیدگاه های حرفه ایدیدگاه های حرفه ای

در ا﹟ ﹝﹢رد، ﹊﹩ از ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︀︮︊﹊︀رش ︑﹢︮﹫﹥ ﹋︣د ︑︀ در ﹞ ️﹋︫︣ ︡﹠﹙﹩ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︀︊﹊︀ر و ﹨﹞︧ــ︣ش︨  ︀ ﹡︀م︮  ︀︊﹊︀ر ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹋︣ده و︋  ︣ درا﹝︡︮  ﹥ ﹝︀﹜﹫︀ت︋  ﹥ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︣︋﹢ط︋  ︑︱﹞﹫﹟ ﹋︣د ﹋﹥︋ 
︠﹢ا﹨ــ︡ ﹋︣د. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ︀︮︊﹊︀ر ︵﹩ ﹉ دوره ز﹝︀﹡﹩،  ﹉﹢ا﹜﹥ ︋︀﹡﹊﹩، و︗﹥ ﹡﹆︡ و  ﹉﹉ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۶۶۵ ﹨︤ار رو︎﹫﹥ 

(﹝︺︀دل ︡ود ٩۴٠٠ د﹐ر ا﹝︣﹊︀) ︋﹥ ︧︀︋︡ار داد.
 ﹩︗︢اری ﹡﹊︣ده و ﹨﹫︘ و﹎ ﹤︀﹞︣ ــ︣﹋︐﹩︨  ︣د ﹋﹥ ︧ــ︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ا﹟ ﹝︊﹙︼ را در ﹨﹫︘︫   ︋﹩ ︀︊﹊︀ر︎  در ز﹝︀ن ︑︀﹫︡ ﹋︀ر،︮ 
︋︣ای ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ درا﹝︡ ︋﹥ اداره ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨﹠︡ ﹡︍︣دا︠︐﹥ ا︨ــ️. ︋︀ و︗﹢د در︠﹢ا︨︐︀ی ︎﹩ در︎﹩ ︀︮︊﹊︀ر، ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ا︨﹠︀د 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ر︨ــ﹫︡ ︎︣دا︠️ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ درا﹝︡ ︋﹥ ﹝︣︗︹ ﹝︣︋﹢ط را ارا﹥ ﹡﹊︣د. در ﹡︐﹫︖﹥، داد︠﹢ا︨ــ︐﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ 

.︫︡ ﹤︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹨﹠︡ ارا ﹟﹝︖﹡ا﹡︱︊︀︵﹩ ا
﹋﹞﹫︐﹥ ا﹡︱︊︀︵﹩ ︎︦ از ︋︣ر︨ــ﹩، ︋﹠︀ ︋︣ ﹝︀ده ١٠ از  ︩︋﹉ ︗︡ول دوم ﹇︀﹡﹢ن ︧ــ︀︋︡ار ︠︊︣ه ﹋﹥ از ︨ــ︀ل ١٩۴٩ در ﹨﹠︡ 
﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ا︨ــ️، ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای را ︋﹥ د﹜﹫﹏ ر﹁︐︀ر ﹡︀در︨ــ️ ︣﹁﹥ ای، ︺﹠﹩ ﹡﹍﹥ ﹡︡ا︫︐﹟ و︗﹥ ﹡﹆︡ در︀﹁︐﹩ از ︀︮︊﹊︀ر در 

 ﹉︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥، ﹎﹠︀﹨﹊︀ر ︑︪﹫︬ داد.
︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن در ﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه و ︑︽﹫﹫︣︀﹁︐﹥ از ︨﹢ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق 
︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران، در ︋﹠︡ آر١/١١۵ (R١١۵٫١) (ذ︋ ﹏︩ ﹁︣︻﹩ ١١۵) و ︋︩ ٣۵٠، ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای 

️ داری ︋︣ای دارا﹫︀ی ︀︮︊﹊︀ر ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️. ︧︀︋︡اران و ا﹝︀﹡
﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی

ر︻︀️ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ و در︨︐﹊︀ری ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ و︀﹫﹎︥﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ از ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود. ︋︣ر︨﹫︀ی ﹝﹢ردی 
ا﹡︖﹞﹟  ا﹡︱︊︀︵﹩   ﹤︐﹫﹝﹋  ﹤﹋ ﹝﹢ردی  ︋︣ر︨﹩  دو  و   ︡﹠﹛︣ا و   ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︧︀︋︡اری  ﹡︀د﹨︀ی  ﹝︪﹢ر︑﹩   ﹤︐﹫﹝﹋ ︨﹢ی  از  ﹝﹠︐︪︫︣︡ه 
 ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹡﹢﹍ ﹩﹇﹑︠︀ی ا﹫﹨در ︻︀﹜﹛ وا﹇︺﹫️، دورا ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹤︐﹊﹡ ﹟︀داور ا ،ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋︣ده ︀﹡︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹨﹠︡ ︋﹥ آ
 ︹︋︀﹠﹞ ︣﹁﹥ ای  ︧︀︋︡اران  ︋︣ای   ︿﹚︐﹞ راه ﹨︀ی  از  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝﹢ارد   ﹟ا  .︡﹠︀﹫︋  ︩﹫︎ ︣﹁﹥ ای  ︧︀︋︡ار  ︋︣ای  ا︨️ 

︨﹢د﹝﹠︡ی ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡:
• ز﹝﹫﹠﹥ ای ︋︣ای ︋︒ درون ﹎︣و﹨﹩ ︋︀ ﹨﹞﹊︀ران ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︋︊﹫﹠﹠︡ در ﹠﹫﹟ ︫︣ا ︡︀︋ ﹩︴﹥ ﹋︣د. ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︋﹥ و︥ه 
 ︧︡︀︋︡اری ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ︻﹢ا ﹤︋ ︫︡ه ا﹡︡ و ﹤︀ی ﹝﹢ردی ︮︡ق ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ا︨﹠︀د ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︪﹢ر︑﹩ ارا﹫︨︋︣ای آن د︨︐﹥ از ︋︣ر
︀︮﹏ از ﹁︣وش و ︑︱︀د ﹝﹠︀﹁︹ ︀︮︊﹊︀ران ﹝︣︋﹢ط ا︨️ (︋︣ر︨﹫︀ی ﹝﹢ردی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ دورا﹨﹩ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای ︧︀︋︡ار 

︣﹁﹥ ای ︫︀︾﹏ در ﹝﹫︳ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ را ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡)؛ و
• ا︨︐﹀︀ده ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︴﹙︉ ﹋﹞﹉ آ﹝﹢ز︫﹩ در ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ ر︨﹞﹩ ︀ د﹍︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ ﹝︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن 
 ︒︋ ︣﹝︐︧﹞ ︡ه ︋﹥ ︵﹢ر﹠︀ی ا︠﹑﹇﹩ آ︪﹛︀ و﹋︀ر در ﹎︢ر ز﹝︀ن، در︋︀ره ︉ ︧﹋ ︳﹫﹞ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ︫︡ن

﹝﹩ ︫﹢د و ا︪﹛︀ ﹟︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︀︨︉ درک ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
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