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﹝﹆︡﹝﹥ ای ︋︣ آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
︉ و﹋︀ر﹨︀، ر︗ ﹉︧︀﹡﹩ و ﹝﹫︳ ﹡︷︀ر︑﹩ ︨︀ز﹝︀﹡︀ ︋﹥ ︵﹢ر  ︋︀ ︱﹢ر ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت در ﹋︧
و   ،︀﹝︐︧﹫︨ ︑︖︀ری،  د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی   ،︀﹡︀﹞︨︀ز  ﹤﹋ ﹟ا  ︣︑ ﹜﹞ و  ا︨️  ︫︡ن  ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣  ︀ل  در  ﹁︤ا﹠︡ه ای 

ا︋︣داده ﹨︀، در ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ︋﹫︪︐︣ در ﹝︺︣ض ︠︴︣ ﹇︣ار دار﹡︡.
در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ٩ ﹎︀م ا︮﹙﹩ ︋︣ای ﹝︣︡️ ر︧﹉ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹡︴︊︀ق، د﹇️، ︨︣︻️ و ا︨︐﹀︀ده از 
 ﹟︀وری ا︵﹑︻︀ت» در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥  ︫︡ه ا︨️. ︋︀ د﹡︊︀ل ﹋︣دن ا﹠﹁ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹎︋︣ر︨﹩ «آ﹝︀د ️︗ ،︣︐﹝﹋ ︹︋︀﹠﹞
﹎︀﹝ ،︀︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀﹨︩ ر︧﹉ و ︠︴︣﹨︀ی ︱﹢ر ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹋︀﹨︩ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ و ︪﹛︀︀ی 

.︡﹠﹠﹋ ︣︐︋ ﹤﹡را ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ات ﹁﹠︀ورا ﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞ ︩﹠﹫︋ و ️︣︡﹞ ︀وری ا︵﹑︻︀ت را﹠﹁ ️︣︡﹞

﹎︀﹝︀ی ﹎︀﹝︀ی 99 ﹎︀﹡﹥ در آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹎︀﹡﹥ در آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
ا︨︐﹀︀ده از ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن داده ای ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ا︨︐︓﹠︀ و ﹡︷︀رتا︨︐﹀︀ده از ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن داده ای ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ا︨︐︓﹠︀ و ﹡︷︀رت

  ا﹞︡ ︻︡ا﹜️
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︩ روی ﹝︡︣ان ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︪﹛︀︀ی ︎﹫
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︮﹠︺️ درد︨️ ارز︀︋﹩ و ﹝﹏ ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩، ︑︣﹋﹫︊﹩ از ﹝﹆︣رات و ︀ر︋﹢︀ی ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ 
 ،(PCI) ︎﹩ ︨﹩ آی   ،(OMB) او ام ︋﹩   ،(A-123) ای-١٢٣   ،(SOX)  ︦﹊اس اوا ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
ا︤و   ،(COSO) ﹋﹢زو   ،(COBIT)  ️﹫︋﹢﹋  ،(HIPAA) اچ آی ︎﹩ ای ای   ،(GLBA) ︗﹩ ال ︋﹩ ای 
 ،(SSAE 16 SOC 1) ١٦ از اس او︨﹩ ١ ﹩و اس اس ای ا ،(SOC 1) اس او︨﹩-١ ،(ISO)

︩ روی ︧︀︋︨︣︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و︗﹢د دارد ︑︀ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ارز︀︋﹩ و ﹡︷︀رت  ﹨﹞﹢اره در ︎﹫
︠﹢د را در  ﹉︀ر﹢ب ﹝︪︬ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ︧︀︋︨︣︀ن و ﹝︐︭︭︀ن ا﹡︴︊︀ق-  ﹤︧︀︋︨︣︀ن دا︠﹙﹩ 
و  ﹤︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏- ︋︐︣ ا︨️ ︋︣ای ︫﹠︀︧﹞ ﹩︀︨︀﹏ ﹋﹠︐︣ل ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹢زه  ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ︋﹥ 

︋︩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︣ا︗︺﹥  ﹋﹠﹠︡.
ا﹜︊︐﹥ ﹡︀︊︡ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣د ﹋﹥ ﹎︣وه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹎︣و﹨﹩ ︎︣﹋︀ر ا︨️ و ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩ در ا︗︣ای 
︣ای ا﹟ ﹎︣وه ا︖︀د  ﹫︪︐︣ی︋  ﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ ﹝︡ود︐︀ی︋   ︋﹩︀﹨ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹟﹫﹠ ،﹤︖﹫︐﹡د دارد؛ در﹢ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠ 
﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︀ ا ﹟︀ل ﹡﹞﹩ ︑﹢ان از ︧︀︋︨︣﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ا﹟ ﹎︣وه ︮︣﹁﹠︷︣ ﹋︣د؛ ز︣ا ﹨﹞﹢اره ︠︴︣﹨︀ی ︋︧﹫︀ر 
 ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉ ︬﹆﹡ ︀ ︀﹨ ا﹝﹠﹫︐﹩ داده ︬﹆﹡ ﹉ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ﹩︀﹨︣︴︠ زه و︗﹢د دارد؛﹢ ﹟در ا ﹩﹝﹞ ︡ی و︗

﹋︀ر︋︣دی ︀ ︨﹫︧︐﹛ ︻︀﹝﹏ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ آ︨﹫︉ ︻﹞︡ه ای ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن وارد ﹋﹠︡.
﹥ ︑﹞︀م ا︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹟︀، ا︡ه د︨︐﹫︀︋﹩ و ﹀︶ و︲︺﹫️ آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝﹞﹊﹟   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
ا︨️ ﹊﹩ از ﹎︀﹝︀ی ﹝﹛ در ︮﹠︺️ ︧︀︋︨︣﹩ ︑﹙﹆﹩ ︫﹢د. ا﹝︀ ﹁︣ا︀﹨︡﹠﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
️ ︫︡ه و  ︣︡﹞ ︀ی ︠﹢ب ﹝︧︐﹠︫︡︡ه و﹛︣︐﹠﹋ ،︀ی ︋﹥ روز و ﹝︺﹠﹩ دار﹊︧ر ﹩︋︀در︠﹢ر︑﹢︗﹥ از ارز ﹩︖︀︐﹡
﹋﹞︐ ﹟︣︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹝︪﹊﹢ک در ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ای ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ار﹝︽︀ن آورد. ﹝︪﹊﹏ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹎︀﹝︀ی 
︣ر︨﹩   ︋︀ ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ا﹟ د︡﹎︀ه︋   ︋︡﹠︀︫﹢︠︀﹡ ︣︐︪﹫ ﹥ د﹜﹫﹏ د︫﹢ار︋﹢دن،︋  ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︋ 

«آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت» ︋﹥ ﹋﹞︐ ﹟︣︡ ﹝﹩ ر︨︡. 
و   ️﹫﹆﹁﹢﹞  ﹟﹫︋ ︑﹀︀وت  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ︉︨︀﹠﹞ ﹁﹠︀وری  ا︗︣ای  ︉ و﹋︀ر،  ︧﹋︣﹨ ︻﹞﹙﹫︀ت  از  ︋︧﹫︀ری   ︡﹠﹡︀﹞
و   ︀﹛︣︐﹠﹋ ا︵﹑︻︀ت،  ﹁﹠︀وری   ﹉︧ر  ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞  ﹩︺︨  ︀﹡︀﹞︨︀ز  ﹩︱︺︋ د﹨︡.  ﹡︪︀ن   ﹩︋﹢︠ ﹤︋ را   ️︧﹊︫
 ︀﹡ع ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ آ﹢︲﹢﹞ ﹟ا .︡﹠﹠﹋ ️︣︡﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀ی︀ی ا﹡︴︊︀ق ︠﹢د را ︋︀ ا︋︤ار و ﹁﹠︀ور﹨︡﹠︣ا﹁
︋︣ای ا﹟ ﹋︀ر ︨︀︠︐﹥ ﹡︪︡ه ا﹡︡. ا﹝︀ ︧︀︋︨︣︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︋︣ر︨﹫︀ی ︠﹢د، ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
 ﹤﹋  ﹩︀︀ور﹠﹁ از  ا︨︐﹀︀ده  ﹨﹠﹍︀م  در  ا﹡︴︊︀ق  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  و  ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری   ️︣︡﹞  ︩︋ در  ︨︀ز﹝︀ن 
︋﹥ ︵﹢ر ﹨︡﹁﹞﹠︡ ︨︀︠︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡، د︨️ ︎﹫︡ا ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. ﹜︢ا ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︴︨ ﹟ از آ﹎︀﹨﹩، ا︗︣ای 
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 ︀﹫︋︀در ارز ﹩﹡︀︀︫ ﹉﹝﹋ ︧︀︋︣س ﹤︋ ️︨ط ︋﹥ ﹨︣ ﹎︀م ﹝﹞﹊﹟ ا﹢︋︣﹞ ﹩︨وار ️︨︣﹁ ﹏﹫﹝﹊︑ ٩ ﹎︀م و ﹟ا
و ﹋︪︿ ︫﹢ا﹨︡ ﹋︣ده و ﹝︴﹞﹟ ︫﹢د ﹋﹥ ا︋︤ار ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ﹋︀ر ︠﹢د در ا︠︐﹫︀ر دارد.

︣ا ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ دارد؟
﹊﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ د﹐﹏ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، و︗﹢د ﹁︨︣️ ︵﹢﹐﹡﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات 
ا﹡︴︊︀ق دا︠﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ در ︀﹋﹞﹫️ ﹇︀﹡﹢ن و د﹢ا﹡︧︀﹐ری ︸︀﹨︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی 
د︨︐﹫︀︋﹩  در  ︨︀ز﹝︀ن  و   ﹤︐﹁︀  ︩﹨︀﹋ د﹢ا﹡︧︀﹐ری   ﹟ا  ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د   ︉︗﹢﹞ ︨︀ز﹝︀﹡﹩   ︣﹨ دا︠﹙﹩  و  ﹡︷︀ر︑﹩ 
︋﹥ ا﹨︡اف ︠﹢د، ︋︐︣ ا﹇︡ام ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ا﹜︤ا﹝︀ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ از دارا﹫︀ و ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ︫︣﹋︀ی 

︻﹞﹢﹝﹩ و ︫︬ ︔︀﹜︒ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀﹁︷️ ﹎︣دد.
︉ و﹋︀ر﹨︀ روز︋﹥ روز ﹡﹫︀ز ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت  ︧﹋ ،﹩﹡︀︗ وا﹇︺﹫️ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ار︑︊︀︵︀ت ﹟ا
︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در ︀ل ︀︲︣ ︋︧﹫︀ری از ︻﹞﹙﹫︀ت روزا﹡﹥ ︠﹢د را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ ا︋︤ار ︋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ر︨︀﹡﹠︡. 
 ﹩﹚﹋ ا﹨︡اف   ﹤︋ د︨︐﹫︀︋﹩  ︋︣ای   ︀﹡︀﹞︨︀ز  ،︀︐﹫﹛︀︺﹁ ︎﹫︙﹫︡ه ︫︡ن  و  ﹋︀ر﹨︀  ﹎︧︐︣د﹎﹩   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  ﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ︀﹨︡﹠︣ا﹁  ﹩︠︣︋ ا﹎︣   ، در﹡︐﹫︖﹥،  ﹋︣ده ا﹡︡.  ︎﹫︡ا  ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری   ﹤︋ ز︀دی  وا︋︧︐﹍﹩  ︠﹢د،  را﹨︊︣دی  و 
در  د﹡﹫︀  را   ︹︀︖﹁  ﹟ا  .︫︡︀︋ ﹁︀︗︺﹥ ︋︀ر  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ آن  ︻﹢ا﹇︉  ︫﹢د،  ا﹡︖︀م  ا︫︐︊︀ه  ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری  در 

︫︣﹋︐︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︑︀ر﹎️ (Target) و ︨﹢﹡﹩ (Sony) ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده ا︨️.
﹨︡ف از ا︗︣ای «آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت» ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︡ون ﹡﹆︬ 
︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡. آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ از ︗﹞﹙﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، 

﹝﹢︔︣︑︣ ︻﹞﹏ ﹋︣ده ︑︀ ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︻︐﹞︀د︢︎︣ و د﹇﹫﹅ ا︨︐︣اج ︫﹢﹡︡.
︣ای ﹝︡ارک ا︨︐︣اج ︫︡ه از ﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ و ﹎︤ار︫︀ی «آ﹝︀د﹎﹩ ﹁﹠︀وری  ﹫︪︐︣ی را︋   ︋﹤︗﹢︑ ︡︀︋ ﹩﹞ ︀﹡︀﹞︨︀ز
 ﹟ا  .︡﹠﹠﹋ ا︵﹑︻︀ت»  ﹁﹠︀وری   ﹩︨︣︋︀︧» آ﹝︀ده ︫︡ن  ︮︣ف  ︋﹫︪︐︣ی  ز﹝︀ن  و   ﹤︐﹁︣﹎ در﹡︷︣  ا︵﹑︻︀ت» 
︉ و﹋︀ر رخ داده و ︨︀ز﹝︀ن  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ا﹇︡ام ﹝﹢︔︣ی در ز︐︠︀︨︣︀ و ار︑﹆︀ی ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋︧

﹝︧﹫︣ ︑﹢︨︺﹥ را در︎﹫︩ ﹎﹫︣د.
آ﹝︀ده ︨︀زی ﹝︡︣ان ︨︀ز﹝︀﹡﹩

﹁︣ا﹠︡ و ﹁﹠︀وری دو ︋︩ ا︮﹙﹩ ︨︀زو﹋︀ر ︑﹢︨︺﹥ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡. ︨﹢﹝﹫﹟ ︻﹠︭︣ ︲︣وری، ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ و 
️ آ﹝﹫︤ ︋︀︫︡؛  ﹫﹆﹁﹢﹞ ️︧﹫﹡ ﹟﹊﹝﹞ «﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹎ص ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ان ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. را﹨﹊︀ر «آ﹝︀د﹢︭︠ ﹤︋
 ︀ ،︡﹨را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د «﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹎︀ت «آ﹝︀د﹫﹚﹝︻ ︧︀︋︣س ︣ا ﹤﹋ ︡﹡﹢︪﹡ ﹤︗﹢︐﹞ ﹩﹡︀﹞ا﹎︣ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ان ︨︀ز
.︡﹠︫︀ ︡ه ا︨️، ﹡︡ا︫︐﹥︋  ︧︐︣ ا﹟ ا﹇︡ام ﹝﹠︐︕︫  ﹢د را ﹋﹥ از︋  ︣ا︨︀س ا﹨︡اف و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠   ︋︡︣ ا﹎︣ آ﹡︀ آ﹝︀د﹎﹩︠ 
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 ﹤︋  ،︿﹚︐﹞ ﹢زه ﹨︀ی  در   ︬︭︐﹞  ﹟︡﹠ از   ﹏﹊︪︐﹞ ﹎︣وه   ﹉ ا︖︀د   ︀︋  ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹆︴﹠﹞ در﹡︐﹫︖﹥، 
︀ز﹝︀ن   ︨︿﹚︐﹞ ︀ری از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی﹫︧  ︋︀ ﹢د. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت︋   ︫﹉﹝﹋ ︡﹠︣ا﹁ ﹟ا ️و ﹨︡ا ﹩︣ا︵
︣ای ﹎︣داوری ﹝︐ ︣﹨ ﹟﹫︭︭﹢زه، ﹉ ﹡﹞︀﹠︡ه از ﹢زه ﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣دی ﹨﹞︙﹢ن   ︋︡︀  ︋︦ ﹝︣︑︊︳ ﹝﹩ ︫﹢د،︎ 
و  ا﹝﹠﹫️   ﹟﹫︭︭︐﹞ ﹝︓︀ل،  (︋﹥ ︻﹠﹢ان  ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری  ︠﹢د  و  دا︠﹙﹩  ︧︀︋︣س  ︻﹞﹙﹫︀ت،   ،﹩﹛︀﹞ ﹋﹠︐︣ل 

ا︵﹑︻︀ت) در ﹎︣وه ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡.
ا﹨︡اف «آ﹝︀د﹎﹩  از   ︀آ ︨︀ز﹝︀ن،  ﹁︣د   ﹟︣︑ ﹩﹛︀︻  ﹤﹋ ︫﹢د   ﹏︮︀  ︡︀︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن   ﹟ا آ︠︣،  در  و 
 ﹤︊﹚︾  ،︡︀﹝﹡ ︋︣وز  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ ﹝﹢ا﹡︺﹩   ︣︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡   ﹤﹋  ﹩︧﹋ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛   ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎  «﹩︨︣︋︀︧

.︡﹠﹋

﹎︀م اول: ︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ر﹊︧︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت
︫︣وع ﹋︀ر ︋︀ ر︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ﹩︀﹊︧﹟ ︑︀︔﹫︣ را﹨︊︣دی در ﹝︀﹝﹢ر️ ا︮﹙﹩ ︨︀ز﹝︀ن را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ﹨﹞︙﹢ن 
 ﹉︧ر ️︣︡﹞ ︡﹡ا︨️ و در ﹨︧︐﹥ رو ﹩︑︀﹫ ︀م﹎ ﹟︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ﹋︪︿، آ︾︀ز ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹊︧ر

﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
 ﹤﹋ ﹩︀﹛︣︐﹠﹋ ﹩︪︋︣︔︣ا ︋﹥ و︗﹢د و ارو﹡︡ ﹝︧︐﹞︣ در ︵﹢ل ︨︀ل ︋︀︫︡؛ ز ﹉ دارای ︡︀︋ ﹉︧ر ﹩︋︀ارز

.(︀﹊︧ر ﹩︀︨︀﹠︫ -︡ول ١︗) و︗﹢د دار﹡︡، ︋︧︐﹍﹩ دارد ︀﹊︧︋︣ای ر﹁︹ ر

︋︣ای ︫﹠︀︨︀﹩ و ︨︀︠︐﹟ ﹁︱︀ی ر︧﹉ ︨︀ز﹝︀ن، ا︋︐︡ا ︠︴︣﹨︀ 
را ︋︣ ا︨︀س ︎﹫︀﹝︡﹨︀ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹠﹫︡؛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ﹁︱︀ را ︋﹥ 

:︡﹫﹠﹋ ﹜﹫︧﹆︑ ︣ز ︴︨ ﹤︨
︑︀︔﹫︣ ︻﹞︡ه: ︫﹊︧️ ︀︨︊︣ی ﹝﹠︖︣︋﹥ ︨︣﹇️ ︀︎﹍︀ه داده ﹨︀ی 
 ﹜︐︧﹫︨ ︎﹫︀ده ︨︀زی   ️︧﹊︫ ﹝︓︀ل،  ︋︣ای  ﹝﹩ ︫﹢د؛  ﹋︀ر﹁︣﹝︀ 
︫︣﹋︐︀ی  از   ﹩︠︣︋ (در   ،(ERP) ︋﹠﹍︀ه   ︹︋︀﹠﹞ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 

︋︤رگ ا︣ان ︎﹫︀ده ︨︀زی ا﹟ ︨﹫︧︐﹛ ︋︀ ︫﹊︧️ ﹝﹢ا︗﹥ ︫︡).
︑︖︀رت  ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ︰﹆﹡ از   ﹩︫︀﹡  ﹤﹝︣︗  :︳︨﹢︐﹞  ︣﹫︔︀︑

.︿﹫﹛︀︑ ﹅ ︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ و
︑︀︔﹫︣ ﹋﹛: ︑﹆﹙︉ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از د︨︐︨︣﹩ ﹨︀ی ︾﹫︣﹝︖︀ز.

د︨︐﹫︀︋﹩  در  ﹡﹀︐﹥ ای   ︣﹫︔︀︑  ﹤﹋  ﹩︀﹨︣︴︠ و   ︀﹊︧ر  ،︦︍︨
ا﹨︡اف   ﹤︋  ︡︀︋ را  دار﹡︡  ︨︀ز﹝︀ن  را﹨︊︣دی  و  ﹋﹑ن  ا﹨︡اف   ﹤︋
︨︀ز﹝︀ن ︎﹫﹢﹡︡ داد. ︋﹥ ︀د دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣ ر︧﹉ و ︠︴︣ 

:︡︀︋ ﹤︪﹫﹝﹨
،︫︡︀︋ ﹜﹋ ،︣﹍ارد د﹢﹞ ︣﹫︔︀︑ ︀ از ﹡︷︣ ︑﹢ان درو﹡﹩ ﹝︀﹜﹩ و •

• ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹛︀﹝︐︀ ارز︀︋﹩ ︫﹢د،
• ﹡︧︊️ ︋﹥ ︀︨︣ ︠︴︣﹨︀ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︫﹢د.

︀﹊︧ر ﹩︀︨︀﹠︫ -︡ول ١︗
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 ر﹊︧︀ی ︗︡︡ و ︠︴︣﹡︀ک
 ﹩﹎︥و ﹉ ،︣﹫﹫︽︑ ︣اا︨️؛ ز ︡︡︎﹢﹡ و ︡︡︗ ︀ی﹊︧ر ﹩︀︨︀﹠︫ رو﹡︡ ﹝︡اوم ﹉ ﹏﹞︀︫ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︀م﹎ ﹟ا
ذا︑﹩ ﹁﹠︀وری ا︨️. ︎︦ ︀︋︡ ﹨﹞﹢اره از ︑︽﹫﹫︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹁﹠︀وری ︋︀︠︊︣ ︋﹢د و ︫︣ا︳ ﹁︣ا﹠︡ ﹝︐︀︔︣ از 

﹁﹠︀وری را ︋︀ و︲︹ ︗︡︡ ا﹡︴︊︀ق داد.
 ﹤﹋ ︋﹥ ︵﹢ری  دارد؛  داده ﹨︀   ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ و  ا﹡︐﹆︀دی   ︣﹊﹀︑ دا﹡︩  و   ︀︑︀ر﹞ از   ﹩︊﹫﹋︣︑  ﹤︋ ﹡﹫︀ز   ︡﹠︣ا﹁  ﹟ا
داده ﹨︀ی   ﹤︻﹢﹝︖﹞ در   ﹤﹋ آن  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی  از  ﹋︣د.  ﹋﹠︐︣ل  را   ﹉︧ر و   ﹉︧ر رو﹡︡   ︣﹫﹫︽︑ ︋︐﹢ان  آن   ﹉﹝﹋ ﹤︋
 ﹤︋ د︨︐︨︣﹩   ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ان  دارد،  و︗﹢د  ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری   ﹩﹛︀﹝︐ا ر﹊︧︀ی  ﹡︪︀ن دادن  ︋︣ای  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

️ و﹇︀︹ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹡︐﹆︀ل ︎︣و﹡︡ه، ا︫︀ره ﹋︣د. ︫︊﹊﹥ و ︀︎﹍︀ه داده ﹨︀، د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︗︡اول ﹝︖﹢ز﹨︀ و ︔︊
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

• ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ر﹊︧︀ و  ا﹜︤ا﹝︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز در ﹝︡وده  ﹋︀ری، ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︗︀﹝︹ ︋︀︫︡.
.︀︀ی ﹝︐﹠︀﹇︰ و ﹁﹠︀ور︫ا︨︐﹀︀ده از رو ︀  ︋︿﹚︐﹞ ︀ی︪ • ︻︀دی ︨︀زی و ارز︀︋﹩ ر﹊︧︀ی ﹋︪︿ ︫︡ه در︋ 

• ﹋﹞︊﹢د ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝﹆︣رات ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و  ا﹜︤ا﹝︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩.
.﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡، ︋︡ون ﹁﹠︀وری ︡︡︗ ︀ی﹊︧آوردن آ﹎︀﹨﹩ در ︭︠﹢ص ر ️ • ︋﹥ د︨

 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری
.︿﹚︐﹞ ︤ارش ︑﹢︨︳ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ و ا︋︤ار﹎ ﹉︧ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی و ر •

.︀﹊︧ر ︣︀︨ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︀ی را﹨︊︣دی﹊︧ر ﹤︧︀﹆﹞ •
• ر﹊︧︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹨︡اف را﹨︊︣دی ︨︀ز﹝︀ن و ﹝﹢اردی ﹋﹥ آ﹡︀ را ز︣︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.

• ر﹊︧︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ر︧﹉ و ︀ر︋﹢︀ی ا﹡︴︊︀﹇﹩ و ﹡︷︀ر︑﹩.
• ︔︊️ ︑﹢︮﹫︿ ر﹊︧︀، د︨︐﹥ ﹨︀، ر︑︊﹥ ﹨︀ی ارز﹀︣︺︑ ،﹩︋︀︀ و ا︐﹞︀ل.

• د︨︐︨︣﹩ و ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ای از ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داده ای و ︨﹫︧︐﹞﹩.
• ︑﹢﹜﹫︡ ︫︀︬︠ و آ﹝︀ر از ﹡︀﹨﹠︖︀ر︀ و ︋﹩ ﹡︷﹞﹫︀ی ︨﹫︧︐﹞﹩.

.﹉︧︡ن رو﹡︡ ︻﹢ا﹝﹏ ر﹫︪﹋︣﹢︭︑ ﹤︋ ️︗ ︣ی﹢︭︑ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ﹤﹫︑ •

︀﹛︣︐﹠﹋ ﹩︀︨︀﹠︫ :︀م دوم﹎
را   ﹉︧ر و﹇﹢ع  ا︐﹞︀ل   ﹤﹋  ﹩︀﹛︣︐﹠﹋  ︀︋  ︡︀︋ ﹎︀م   ﹟ا در   ،︡︣ده ا﹋  ﹩︀︨︀﹠︫ اول  ﹎︀م  در   ﹤﹋ را   ﹩︀﹊︧ر



6

www.hesabras.com                             @hesabrasmagwww.hesabras.com                             @hesabrasmag

١٣
٩٨

١٣
٩٨

﹢ر  
︣
︫ 

  
﹢ر  
︣
︫ 

  

﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︀ ﹝︀﹡︹ آن ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︑︴︊﹫﹅ د﹨﹫︡.
 ﹉︧ر ﹉ ︫︡︀︋ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥  ︫﹢د. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹎︀﹨﹩ ﹐زم ﹩﹛︣︐﹠﹋ ︀﹊︧ا﹜︊︐﹥ ﹐زم ﹡﹫︧️ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ر
﹝﹠﹀﹩ در ︀ل و﹇﹢ع را ︣︢︍︋︡، ︋﹥ ︭︠﹢ص ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ﹨︤﹠﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹢︔︣، ︋﹫︩ از ا︐﹞︀ل درو﹡﹩ 
آن ︋︀︫︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹋﹠︐︣ل ا︐﹞︀ل د︨︐︨︣﹩ ︾﹫︣﹝︖︀ز ︋﹥ ︨︀︻︐︀ی ﹋︀ر﹋︣د ﹨﹞﹊︀ران، ﹨︤﹠﹥ ای ﹨﹠﹍﹀️ را ︋︣ 
︨︀ز﹝︀ن ︑﹞﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋﹛ ارزش ︋﹢دن ا﹟ ا︵﹑︻︀ت در ︋︣︠﹩ از ︨︀ز﹝︀﹡︀، ﹋﹠︐︣ل ﹝︣︋﹢ط در﹡︷︣ 
 ﹤﹋ ﹩︐﹢﹛او ︴︨ ﹩﹠︺ ︣ی ︨︀ز﹝︀ن را در﹡︷︣ ﹎︣﹁️؛︢︎ ﹉︧ر ︡︀︋ ︡﹠︣ا﹁ ﹟در ا ،️﹆﹫﹆ د. در﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹤︐﹁︣﹎

︑﹢︨︳ ﹝︣︡️ ︻︀﹜﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︑︺﹫﹫﹟ و ︑︺︣︿ ︫︡ه ا︨️ (︗︡ول ٢-  ﹝︓︀ل ﹋﹠︐︣ل).

در ا﹟ ﹎︀م، ﹋﹠︐︣﹜︀ و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋︀﹨︩ ر︧﹉ (آ﹡︀﹩ ﹋﹥ در ﹝﹏ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹢ده و در ︀ل ا︗︣ا ﹨︧︐﹠︡) 
 ﹉ از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ︀﹫︋︀ارز ر︨﹫︡﹎﹩  و  ا︗︣ا  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی   ،﹟﹫﹠︙﹝﹨  .︡﹡﹢︫ ﹩﹞  ︡﹠︐︧﹞ و   ︿︣︺︑
︋︣ر︨﹩  و   ﹩︨︣︋︀︧ از   ️︀﹝ ︋︣ای   ﹩﹁︀﹋ ︋﹥ ا﹡︡ازه   ︡︀︋ ﹋﹠︐︣ل  ا︨﹠︀د  و   ︀﹫︲﹢︑ ︫﹢د.  زده   ﹟﹫﹝︑ ﹋﹠︐︣ل، 

﹝︧︐﹆﹏، د﹇﹫﹅ ︋︀︫︡.
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

 ︹︋︀﹠﹞ ﹉︧د﹨﹠︡ه ر ︩ •  ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹎︀م اول، ︻﹞︡ه ︑ ﹟︣︀﹜︩ ا﹟ ﹎︀م ︎﹫︡ا ﹋︣دن و ︋︣ر︨﹩ ︑﹞︀م ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋︀﹨
︨︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د︫﹢ار و ︧︠︐﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︋︀︫︡.

 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری
 ﹩︀ت ﹋︀﹁﹩، ︵︣ا﹫︤︗ ︀ ︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︨︐﹀︀ده  ﹝︖︡د، ﹨﹞︣اه︋  ️ ︫︡ه و︋  ︣︡﹞ ﹩︋﹢︀ر در ︡︀ ️ ︫︡ه︋  • ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︔︊
︫﹢﹡︡ ︑︀ ︋︣ای ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از رو﹡︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ارز︀︋﹩ (︋︣ای ﹝︓︀ل ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹝︐﹟، ﹎︣ا﹁﹫﹉، ﹡﹞﹢دار ︗︣︀ن 

• ︑﹠︷﹫﹛ د﹢اره ﹨︀ی آ︑︩ ︗️ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︨﹫︧︐﹞︀ی ︠︀ر︗﹩.
• ︑﹫﹥ ︗︡اول ﹝︖﹢ز و د︨︐﹫︀︋﹩، ︗﹞ ️︡ود ﹋︣دن ﹇︀︋﹙﹫︐︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ︨﹫︧︐﹞﹩ درا︠︐﹫︀ر ﹋︀ر︋︣.

.﹜︐︧﹫︨ ﹤︺︨﹢︑ ︡︡︗ ︀ل ︫﹊︧️ در ︎︣وژه ﹨︀ی﹝︐︀ی ﹋︀﹨︩ ا︫رو ﹟﹫﹫︺︑ •

︗︡ول ٢- ﹠︡ ﹝︓︀ل ﹋﹠︐︣ل
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و ...) ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹞︣ ︋︐﹢ان از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د.
.(︡﹠را﹨︊︣دی و ﹁︣ا ︴︨ در ﹨︣ دو) ﹉︧ازای ﹨︣ ر ﹤︋ ︀﹛︣︐﹠﹋  ﹤︪﹆﹡ ﹤﹫︑ •

 (﹟﹫︀︎  ﹤︋  ﹐︀︋ آ︋︪︀ری (از  ︋﹥ روش  و  ﹝︣﹋︤ی  ︋﹥ ︵﹢ر   ︀﹛︣︐﹠﹋ ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩  ︋︣ای   ︣﹫﹫︽︑  ️︣︡﹞ ︋﹥ ︨︀د﹎﹩،   •
 ﹏﹆︐︧﹞ ︀ ﹩﹚︧︠︀︋︨︣︀ن دا ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︀ل ︫﹢د︺﹁ ︡︀︋ ︎︣وژه ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︿﹚︐﹞ ︋︣ای ا﹜﹍﹢﹨︀ی

﹡﹫︤ ︗️ ︋︣ر︨﹩، ا﹝﹊︀ن ︑︽﹫﹫︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

﹎︀م ︨﹢م: ا︖︀د ﹡﹆︪﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ در ﹉ ﹇︀﹜︉ ا︮﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل
︩ د﹨﹠︡ه ر︧﹉ ﹝︣︑︊︳ ﹝﹩  ︫﹢د؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ آ﹡︀ را  ا﹟ ﹎︀م ︋﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅ ︋﹥ رو﹡︡ ︫﹠﹛︣︐﹠﹋ ﹩︀︨︀︀ی ﹋︀﹨
 ،︀﹛︣︐﹠﹋ ﹟﹫︋ ︀م، ︨︀︠︐︀ری ︋︣ای ار︑︊︀ط﹎ ﹟در ︮﹢رت ا﹝﹊︀ن ︋﹥ ﹡﹆︪﹥ ﹋﹙﹩ ︨︀︠︐︀ر ﹋﹠︐︣ل ﹝︐︭﹏ ﹋﹠︡. در ا
 ،︒﹛︀︔  ︬︫ ﹋﹠︐︣ل  ﹇︀﹜︊︀ی  و   ︀︋﹢︀ر در﹡︐﹫︖﹥،  ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹁︣ا﹨﹛   ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ا﹜︤ا﹝︀ی  و   ﹋﹠︐︣ل  ︀︮︊︀ن 
︗️ ا﹡︺﹊︀س ︫︣ا︡︗ ︳︡ و ﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︣︐︋ ︬﹫︪﹟ رو︫︀ی ﹋﹠︐︣ل ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹏ 

﹡﹍︡اری و ︋﹥ روز ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

• ﹝︴﹞﹟ ︋﹢دن ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ر﹊︧︀ و  ا﹜︤ا﹝︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︑﹫﹥ ︫︡ه، ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︗︀﹝︹ و ﹋︀﹝﹏ ا︨️.
و   ﹩︋︀ارز رو︫︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋  ،︿﹚︐﹞ ︪︋︀ی  در  ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه  ر﹊︧︀ی   ﹩︋︀ارز و  ︻︀دی ︨︀زی   •

﹁﹠︀وری.
• درا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝﹆︣رات ︋﹥ روز ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و  ا﹜︤ا﹝︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩.

.﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ︋︡ون ﹁﹠︀وری ︡︡︗ ﹩﹡︀ی درو﹊︧آوردن آ﹎︀﹨﹩ در ︭︠﹢ص ر ️ • ︋﹥ د︨
 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری

.︿﹚︐﹞ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︀︋ ︀﹊︧ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی و ﹎︤ارش ر •
.︀﹊︧ر ︣︀︨ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︀ی را﹨︊︣دی﹊︧ر ﹤︧︀﹆﹞ ا﹝﹊︀ن •

.︀﹨︡﹠︣ا﹁ ︣︋ ︀﹡ا﹨︡اف را﹨︊︣دی و ︑︀︔﹫︣ آ ︀︋ ︀﹊︧ار︑︊︀ط ر •
• ︎﹫﹢﹡︡ ︋︀  ا﹜︤ا﹝︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩.

• ار︑︊︀ط ︋︀ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ر ︀ ﹉︧︀ر﹢ب ﹡︷︀ر︑﹩ و ︑︴︊﹫﹆﹩.
• ︔︊️ ︑﹢︮﹫︿ ر﹊︧︀، د︨︐﹥ ﹨︀، ر︑︊﹥ ﹨︀ی ارز﹀︣︺︑ ،﹩︋︀︀ و ا︐﹞︀ل.

• د︨︐︨︣﹩ و ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ای از ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داده ای و ︨﹫︧︐﹞﹩.
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• ︑﹢﹜﹫︡ ︫︀︬︠ و آ﹝︀ر از ﹡︀﹨﹠︖︀ر︀ و ︋﹩ ﹡︷﹞﹩ ︨﹫︧︐﹞﹩.
.﹉︧︡ن رو﹡︡ ︻﹢ا﹝﹏ ر﹫︪﹋︣﹢︭︑ ﹤︋ ️︗ ︣ی﹢︭︑ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ﹤﹫︑ •

﹎︀م ︀رم: ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︡وده  ﹋︀ری و ر﹊︧︀ی آز﹝﹢ن ︠︴︀ی ﹁︣ا﹞ ︡﹠﹢ر ︋︀ ﹋﹠︐︣ل
﹋﹠︐︣﹜︀ ︋︣ای ر﹁︹ ر﹊︧︀ و ︠︴︣﹨︀ی ︋︧﹫︀ری از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و ︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ آن ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ 
 ️︣︡﹞ از ﹩︪︋ .︡﹠﹠﹋ ︦﹊︺﹠﹞ ︀ی ﹝︣︋﹢ط را︣︢︎ ︉ ︠︀︵︣، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه ای ﹁︣︮︐︀ و آ︨﹫
﹝﹢︔︣ ر︧﹉، ︫﹠︀︠︐﹟ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹉ ر︧﹉ ︠︀ص را ︢︎︣﹁️ و ︀ ا ︀︑ ﹤﹋ ﹟﹥ ا﹡︡ازه 

در ا︗︣ای ﹋﹠︐︣ل ا﹇︡ام ﹋﹠﹫﹛.
﹎︀﹨﹩، ﹨︤﹠﹥ ﹋︀﹨︩ ر︧﹉ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︐﹞︀ل آ︨﹫︉ را ︋﹫︪︐︣ ﹋﹠︡؛ ا﹝︀ ︋︣ای ﹝︣︡️ ﹝﹢︔︣ آن ︀︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︣︑︉ ﹝﹫︤ان ر﹊︧︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︵︣ا﹩ ︫︡ه را ارز︀︋﹩ ﹋︣د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︀︋︡ ︋︐﹢ان ︑︀︔﹫︣ ار︑︊︀ط ﹋﹙﹩ 

ر﹊︧︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه و ﹡︊﹢د﹋﹠︐︣ل را ︋﹥ ﹝︣︡️ ار︫︡ ︋﹥ ︮﹢رت ︮﹀﹥ ﹡﹞︀︩، ارا﹥ داد.
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

• ︑﹫﹥ و ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ﹝﹫︤ان ر︧﹉ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︨︀ز﹝︀ن.
 ︀︋︣ر︨﹩ ﹋︣د ﹋﹥ آ ︡︀︋ ،داده ︫︡ه ︬﹫︪︑ ﹩︊︨︀﹠﹞︀﹡ ️﹫︺︲︀ل ︋︀﹐ در و﹝︐︡ی، ︋︀ ا﹠︣ا﹁ ﹉︧ر ﹉ ︣﹎ا •

ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای آن در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️؟ 
• درک ︠︴︣﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ﹡︊︀︫︡ در ︨︀ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ︫﹢د.

️ ﹋︣دن و ارا﹥ ﹎︤ارش ر︧﹉ ﹋﹙﹩ و ︑︭﹢︣ ﹋﹠︐︣ل. ︨︡﹊ ︀ی ا︨︀︨﹩ ︋︣ای﹞︀﹎ و︗﹢د ︑﹠︀﹇︰ در داده ﹨︀ و •
 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری

﹁︣ا﹠︡ی   ︴︨  ﹉︧ر  ︩﹨︀﹋ ︋︣ای   ﹤﹋ ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری  ﹋﹠︐︣﹜︀ی   ﹩︪︋︣︔ا و   ﹩︋︀ارز  ﹤︋ ️ دادن  ا﹨﹞﹫  •
︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡.

.︿﹚︐﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︣داوری، ︑︣﹋﹫︉ و ﹡︣﹝︀ل ﹋︣دن داده ﹨︀ از﹎ •
• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ︲﹞︀﹡️ ر︧﹉ ︑﹢︨︳ ﹋﹠︐︣ل، ﹨︡ف ﹋﹠︐︣ل و ︵︣ح ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت.

﹎︀م ︎﹠︖﹛: ارز︀︋﹩ ا︔︋︪︣﹩ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝﹢︗﹢د
 .︡و︗﹢د ﹝﹩ آ ﹤  ︋︀﹛︣︐﹠﹋ آ﹝︡ه از در︨︐﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ️ ﹥ د︨ ︣ا︨︀س ا︵﹞﹫﹠︀ن︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹎︡ه ای از آ﹝︀د﹝︻ ︩︋
در ︮﹢ر︑﹩ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ ﹉ ا﹇︡ام ا︮﹙﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ارز︀︋﹩ ا︔︋︪︣﹩ ﹋﹠︐︣ل ︋︍︣دازد. 
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 ﹩︀﹇︀﹀︑ا ﹤ ︡ ︐﹢ان ﹝︐﹢︗﹥︫  ︣ر︨﹩ ﹋︣ده و ﹝﹢رد آز﹝︀︩ ﹇︣ار داد ︑︀︋  ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹋﹏ ﹝︖﹞﹢︻﹥  داده ﹨︀ را︋ 
در ︵﹩ ﹉ دوره ﹝︪︬ ︋︣ای ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ رخ داده ا︨️.

﹋﹠︐︣﹜︀، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︷﹛ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ارز︀︋﹩ ︫﹢﹡︡. در ︋︣︠﹩ 
﹝﹢ارد، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︪﹩ از ﹁︣ا﹠︡ ︮︡ور ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ای ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝︱︀ی ﹝︣︡️ ار︫︡ 
ر︨﹫︡ه و در ا︗︣ای ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹝﹢︔︣ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ارز﹫︋︀︀ی ﹋﹠︐︣ل ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋﹥ ︮﹢رت دوره ای 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︀ ا ﹟︀ل، ︀︋︡ در را︋︴﹥ ︋︀ ﹎︀م ︫︪﹛، ﹋﹥ در آن ﹋﹠︐︣﹜︀ی ا︮﹙﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از رو︫︀ی ︠﹢د﹋︀ر 

در ︀ل ﹡︷︀رت ﹨︧︐﹠︡، ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

.﹤﹡ ︀ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹩︐︨در ﹤︋ ︀﹛︣︐﹠﹋ ︀آ ﹤﹋ ﹟ا ﹟﹫﹫︺︑ •
• ︑︺﹫﹫﹟ ا﹛︣︐﹠﹋ ﹤﹋ ﹟︀ی ︵︣ا﹩ ︫︡ه در ارز︀︋﹩ ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه و ︀ ︋﹥ ︻﹞︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹁﹩ ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا﹡︡.
.︫︡︀ ︨︀﹍﹢ی ﹥ ﹋﹠︐︣﹜﹩ ا︨️ و ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹟ ﹋﹥ آن ﹋﹠︐︣ل ر﹨︀ ﹡︪︡ه︋  ﹫﹍﹫︣ی ا︧﹞ ﹩︧﹋ ﹤ ﹤﹋ ﹟﹢ل و︎   ︎•

 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری
• ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ و ︠﹢د﹋︀ر ﹋︣دن ﹡︷︨︣﹠︖﹫︀ و ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ﹨︀.

• ︑︖︧﹛ داده ﹨︀ی ﹎︣داوری ︫︡ه در ︋︧﹫︀ری از آز﹝︪︀︀ ︋︣ای رو︫﹟ ︫︡ن ︾﹙︳ ﹎﹫︣﹨︀.
ر﹁︹   ️︗  ︀︪︀﹞آز از  ︋︧﹫︀ری  در  ︫︡ه  ا﹡︖︀م  ﹁︣︲︀ی   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  داده ﹨︀ی  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ﹎︣داوری   •

.︀︀ر︖﹠﹨︀﹡
• ا﹡︖︀م آز﹝︪︀︀ی ﹝︐︺︡د ︗︀︨︀﹠︫ ️﹩ ﹡﹢ا﹇︬ ︻﹞﹙﹊︣دی ﹋﹠︐︣ل.

﹎︀م ︫︪﹛: ︋︣ر︨﹩، رد︀︋﹩ و ﹎︤ارش ﹋﹞︊﹢د﹨︀
︫︡ه  ا﹇︡ام  ا︫﹊︀ل  ر﹁︹  ︋︣ای   ️︻︨︣ ﹤︋  ﹤﹋ ا︨️   ﹜﹞  ،︡﹡︫︡  ﹩︀︨︀﹠︫  ︀﹛︣︐﹠﹋ از   ﹉  ︣﹨  ︬﹆﹡  ﹤﹋  ﹩﹞︀﹍﹠﹨
 ️﹢﹆︑ داده ﹨︀ی ︑﹊︣اری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ای ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ،در ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢ارد .︡︋︀ د﹢︊︋ ︣ل︐﹠﹋ ︡﹠و ﹁︣ا

﹋﹠︐︣ل ︀ ا︖︀د ﹐ ﹉﹥ ﹋﹠︐︣ل ا︲︀﹁﹩، ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.
 ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑  ،︫︡︀︊﹡  ︣︔﹢﹞  ﹏﹞︀﹋ ︋﹥ ︵﹢ر  ︧︀س»  ا︵﹑︻︀ت   ﹤︋ «د︨︐︨︣﹩  ﹋﹠︐︣﹜︀ی  ا﹎︣  ﹝︓︀ل،  ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
 ﹩︀︨︀﹠︫  ︀︋ ︫﹢د.  ا︗︣ا  ︎︣﹝︀︵︣ه،  د︨︐︨︣﹫︀ی  از   ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡  ﹩︀︨︀﹠︫  ️︗ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ داده ﹨︀   ﹜︷﹠﹞
︋︤رگ   ﹏﹊︪﹞  ﹉  ﹤︋ د︨︐︨︣﹩   ﹟ا  ﹤﹋ آن  از   ︩﹫︎ ﹝﹩ ︑﹢ان  داده ﹨︀،   ﹤︋ ︎︣﹝︀︵︣ه  د︨︐︨︣﹫︀ی  زود﹨﹠﹍︀م 

︑︡︊﹏ ︫﹢د، آن را ﹋﹠︐︣ل ﹋︣د.
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︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م
• ﹋﹠︐︣ل وا﹇︺︀ ﹝﹢︔︣ ا︨️؟

• ﹝﹆︀و﹝️ ا﹁︣ادی ﹋﹥ «︑﹠︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡» و ﹋﹠︐︣﹜︀ را دور ﹝﹩ ز﹡﹠︡.
 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری

• ا︖︀د ﹝︣﹋︤ ︨︀︎︡﹨﹩ ︋﹥ ﹋﹞︊﹢د﹨︀ و ﹝︪﹊﹑ت ﹋﹠︐︣﹜︀ و ︎﹫﹍﹫︣ی آن ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹝﹫︤﹋﹞﹉١.
• ︫﹠︀︨︀﹩ ︑︣ا﹋﹠︪︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︎︣ر ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹉︧︖﹛ و︨﹫︹ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی آز﹝﹢ن.

﹎︀م ﹨﹀︐﹛: ﹡︷︀رت و ︠﹢د﹋︀ر︫︡ن آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣ل 
︑﹞︀م ﹎︀﹝︀ی ﹝﹢︗﹢د در ﹁︣ا﹠︡ «آ﹝︀د﹎﹩ ﹞ «﹩︨︣︋︀︧﹛ ﹨︧︐﹠︡، از ﹡︷︀رت ﹉ ︗︤ء ﹫︀︑﹩ در ﹁︣ا﹠︡ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ 
﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ارز﹛ ﹤︋ ﹩ِ︋︀︷﹥ ا︔︣︡﹞ ﹩︪︋︣️ ر︧﹉ ﹝﹢︗﹢د و ﹋﹠︐︣ل ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝﹢︗﹢د در ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت. 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︠﹢د﹋︀ر︫︡ن آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣ل ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︫﹠︭︠︀︫ ﹩︀︨︀︀ی ︠︴︣﹨︀ی ︗︡ی و ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در ︀ل 

︀︲︣ ﹨﹫︘ ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹡︡ار﹡︡، ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.
ا︨️.   ︣︔﹢﹞  ،︀﹊︧ر  ﹩︋︀ارز و   ︀﹛︣︐﹠﹋ آز﹝﹢ن   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ﹝﹢ارد   ﹤﹝﹨ در   ︉︣﹆︑ ﹤︋ داده ﹨︀   ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑
در  و   ،︣﹝︐︧﹞ و   ︉︑︣﹞ ︋﹥ ︵﹢ر   ︀︑ ﹋︣د   ﹤﹫︑ داده ﹨︀   ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑  ︕︀︐﹡ ﹁︣م   ﹤︋︀︪﹞  ﹩︀﹞︣﹁  ︡︀︋  ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︋﹥ د︨️  ︨︀ز﹝︀ن  و  ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری  ︧︀︋︣س  ︋︣ای  ﹝﹀﹫︡ی  ا︵﹑︻︀ت   ،﹤﹡︀﹨︀﹞ و   ﹩﹍︐﹀﹨ روزا﹡﹥،  دوره ﹨︀ی 

آورد (︗︡ول ٣).

︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ﹁︣ا﹠︡ ﹡︷︀رت را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣ای ︋︧﹫︀ری از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹢ارد ز︣ ا︻﹞︀ل ﹋︣د

• ︑︽﹫﹫︣ د﹢ار آ︑︩، • ︑︺﹫﹫﹟ ︨︴ د︨︐︨︣﹩ در ︡ ﹝︣︡️ ︨﹫︧︐﹛ و د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︨﹫︧︐﹞︀ی ︠︀ص، 
• ︑︽﹫﹫︣ ا︵﹑︻︀ت ︧︀س،                                                                            ،︿︀︸︀رت ︋︣ ︗︡ا︨︀زی و︷﹡ •
• ︔︊️ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︊﹊﹥، • ﹋﹠︐︣ل ︋︣ ا︋︴︀ل و ︀ ︑︽﹫﹫︣ داده،                                                                        

.﹩﹊︤﹫﹁ ﹩︋︀﹫︐︨د ️︊︔ •                                                                                                                                       

︗︡ول ٣- ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ﹁︣ا﹠︡ ﹡︷︀رت
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︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م
• ︑﹫﹥ و ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ﹝﹫︤ان ر︧﹉ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︨︀ز﹝︀ن

• در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹉ ر︧﹉ ﹁︣ا﹠︡ ︋︀ ا︐﹞︀ل ︋︀﹐ ارز︀︋﹩ ︫﹢د، ︋﹥ ︨︣︻️ ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨︉ ا﹡︖︀م ︫﹢د.
• ︫﹠︀︨︀﹩ ر︧﹉ ﹡︀ا﹝﹟ در ︨︀ز﹝︀ن ا﹎︣ ﹋﹠︐︣ل آن ︋︀ ︠︴︀ ﹝﹢ا︗﹥ ︫﹢د.

• ︑﹠︀﹇︰ در داده ﹨︀ و ︑﹑ش ﹝︱︀︻︿ ︗︑ ️﹫﹥ ﹎︤ارش ر﹞ ﹉︧﹛ و ︵︣ا﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹝︣︋﹢ط.
 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری

﹁︣ا﹠︡﹨︀ی   ﹉︧ر  ︴︨  ︩﹨︀﹋ ︋︣ای   ﹤﹋ ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری  ﹋﹠︐︣﹜︀ی   ﹩︪︋︣︔ا  ︩︖﹠︨ و  د︨︐﹫︀︋﹩   •
︨︀ز﹝︀ن ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡.

.︿﹚︐﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︣داوری، اد︾︀م و ﹡︣﹝︀ل ﹋︣دن داده ﹨︀ از﹎ •
• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ︲﹞︀﹡️ ر︧﹉ ︑﹢︨︳ ﹋﹠︐︣ل، ﹨︡ف ﹋﹠︐︣ل و ︵︣ح ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت.

︀﹡ارد ا︨︐︓﹠︀، ︋︀ز﹡﹍︣ی، ︋︣ر︨﹩ و ا︮﹑ح آ﹢﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ :﹜︐︪﹨ ︀م﹎
﹎︀م ﹇︊﹙﹩، ﹡︷︀رت و ﹋︪︿ ︀︭︠︀︫﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︪﹊﹙︀ی ︋︀﹜﹆﹢ه ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و ﹋︀رآ﹝︡ی ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن 

.︡︋︀ ︩︤ان ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹁︤ا﹫﹞ ﹤ ︀︑ ︣︴︠ ﹉ ﹤﹋ ﹟را ﹡︪︀ن ﹝﹩ داد و ا
در ا﹟ ﹎︀م، ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹇︣﹝︤﹨︀ی ﹉ ﹁︣ا﹠︡ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ا﹁︣اد آ﹎︀ه ﹝︪︬ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹡﹫︀ز دار﹛. ا﹁︣ادی 
 ︀ ا︨︐︓﹠︀ و ️︣︡﹞ ،︀ر﹋ ﹟︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن را ﹝﹩ دا﹡﹠︡. در ︵﹢ل ا﹛︣︐﹠﹋ آ︫﹠︀ ︋﹢ده و ︡﹠︀ر ﹁︣ا︐︠︀︨ ︀︋ ﹤﹋
﹝︣︡️ ︻﹞﹙﹊︣دی ﹢زه  ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩، ︗️ ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹇︣﹝︤﹨︀ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.  ﹤︋ ︡︀︋︀د دا︫️ 
ا︠︐﹑ل  ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ︣﹍د  ﹩︠︣︋  ﹤﹋  ﹩﹛︀ در   ،︡﹠︐︧﹨ ﹋︀ذب   ️︊︓﹞  ،︀﹨︤﹞︣﹇  ︳︠ از   ﹩︠︣︋  ﹤﹋

﹋﹠︐︣ل ︋︀︫﹠︡، ا︠︐﹑﹜﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︮﹑ح ﹋﹠︐︣ل دارد.
︀ د︨︐︨︣﹩ ︾﹫︣﹝︖︀ز ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ﹠︀︨︀﹩ ﹝︪﹊﹏ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده (﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹢ا︗﹥ ︫︡ن︋   ︫﹏﹞︀ ا﹟ ︻﹞﹏ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︫ 
︧﹫︀ری از و︲︺﹫︐︀ی   ︋.︫︡︀ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︧︀س) و ︀ ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠︐︣ل و ﹋︀﹨︩ ا︐﹞︀ل رخ دادن ﹝︖︡د ﹝︪﹊﹏︋ 
 ﹤﹋  ﹩﹋︀﹡︣︴︠︣﹫︾ ﹝﹢ارد  ︋︣ای  داده ﹨︀،   ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑  ︳︫︣ا  ﹜﹫︷﹠︑ و  ︨︀ز﹎︀ری  آز﹝﹢ن   ︀︋ ﹝﹩ ︑﹢ان  را   ︳﹚︾

﹎︤ارش ﹡︪︡ه، ︑﹞﹫﹟ زد.
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

• ﹝︣︡️ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹠︐︣ل، ︋﹥ ︭︠﹢ص در ﹝﹢رد ︖﹛ و︨﹫︺﹩ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹢زه  ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دارای ﹝︪﹊﹏ ︋︀︫︡.
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 ﹏﹊︪﹞ ﹉ د ﹋﹥ در آن﹢︫ ﹩︀︭︠︀︫ در ﹩︫﹢︎ ﹜︪ ﹤︋︣︖﹠﹞ ️︨︀ذب ﹝﹞﹊﹟ ا﹋ ️︊︓﹞ ︕︀︐﹡ ︀دی ازز ﹜︖ •
وا﹇︺﹩ ﹋﹠︐︣ل و︗﹢د دارد.

و   ︀﹚﹊︪﹞ ا﹡︊︀︫️   ︉︗﹢﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹡︀﹎︡﹠ ︨﹫︧︐﹞︀ی  در  ا︖︀د︫︡ه  ا︨︐︓﹠︀ی  ﹝﹢ارد  از  ز︀دی   ﹜︖  •
﹁︪︣د﹎﹩ ﹋︀ر﹨︀ ︋︣ای ﹝︣︡️ ︫﹢د.

• ا﹎︣ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ﹋﹠︐︣ل و ︑︣ا﹋﹠︪︀ی ︠︴︣﹡︀ک ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا﹝︀ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹡﹍﹫︣﹡︡، ﹝︣︡️ از ﹝﹫︤ان 
﹝︪﹊﹙︀ی ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ ︋﹩ ا︵﹑ع ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری
• آز﹝﹢ن رو﹥ ﹨︀ و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ را ︑︐﹫﹛︀︺﹁ ︀︑ ︡﹫﹠﹋ ﹤﹫︀ی ﹋﹛ ︠︴︣ و ︀ ︋︡ون ︠︴︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︓﹠︀ ﹎︤ارش ﹡︪﹢﹡︡.

• ︋﹥ را︐﹩ رو︫︀ی ﹎︣دش ﹋︀ر را ا︖︀د و ا︮﹑ح ﹋﹠﹫︡.
• ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︫︣ا︳ ا︨︐︓﹠︀ و ︑︣ا﹋﹠︪︀ی ︠︴︣﹡︀ک را ︋︣ای ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹝︣︡️ ار︫︡ ︋﹥ ︮﹢رت دا︫︊﹢ردی 

ا︖︀د ﹋﹠﹫︡.
• ﹎︤ار︫﹩ ︗︀﹝﹡ ️︩ و︲︺﹫️ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︣︡️ ا︨︐︓﹠︀ ا︖︀د ﹋﹠﹫︡.

.︡﹫﹠﹋ ﹤﹫︑ ارد ا︨︐︓﹠︀ را﹢﹞ ﹅﹫﹆︑ آ﹝︡ه از ️︨︡︋ ︕︀︐﹡ ︤ار︫﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ﹝﹫︤ان ︠︴︣ ﹝﹢︗﹢د ︋︣ا︨︀س﹎ •

﹎︀م ﹡︋ :﹜︊﹢د ﹝︧︐﹞︣ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل و ﹡︷︀رت
 ︀﹛︣︐﹠﹋ آز﹝﹢ن، ﹡︷︀رت ︣﹝︐︧﹞ ﹤︠︣ ﹉ ﹅︣︵ ︣ل، از︐﹠﹋ ︡﹠و ﹋﹏ ﹁︣ا ︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ︀﹨︣︴ ︋︀ ﹎︫︢️ ز﹝︀ن،︠ 

.︡︋︀ ﹩﹞ د﹢︊︋ ،︀﹠︓︐︨و ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ا
︎︦ از ا︗︣ای آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ا︐﹞︀ل ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︀﹡ ﹩︨︣︋︀︧﹫︤ ︫︡ه و ︋﹥ 
 ️︑ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ ︀︋︡؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︨︀ز﹝︀ن ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︤ان﹫﹞
و︗﹢د  آن  در   ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇  ﹤︐﹊﹡ ﹝﹩ ﹎﹫︣د،  ﹇︣ار   ﹏﹆︐︧﹞  ︀ دا︠﹙﹩   ﹩︨︣︋︀︧ ︻﹞﹙﹊︣د   ﹅︋︀︴︑ و  ︋︣ر︨﹩ 

﹡︡ارد.
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

• ﹝︣︡️ ︑﹞︀م ︪︋︀ی ﹝﹠︐﹆﹏ ︫︡ه د︫﹢ار ا︨️؛ در﹡︐﹫︖﹥، ︑﹞︣﹋︤ ︀︋︡ روی ︋﹫︪︐︣﹟ ر﹊︧︀ی ﹝︺﹠﹩ دار و 
﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝﹛ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د.

• ا︨︐﹀︀ده از رو︫︀ی د︨︐﹩ و ﹀︮ ︀﹥ ﹨︀ی ﹎︧︐︣ده ﹨﹞︙﹢ن ا﹋︧﹏، ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ روی ﹝﹫﹙﹫﹢﹡︀ و ﹝﹫﹙﹫︀رد﹨︀ 
︑︣ا﹋﹠︩، ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡.
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 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری
.︡﹠︣ل و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹁︣ا︐﹠﹋ / ﹉︧ر ﹩︋︀در ارز ︀﹞︀﹎ از ︑﹞︀م ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ •

﹁﹠︀وری  ز︐︠︀︨︣︀ی   ﹏﹋ در   ﹩︨︣︋︀︧ آ﹝︀د﹎﹩  و︲︺﹫️  از   ﹩︺﹞︀︗ ﹡﹍︣ش  ︋︐﹢ا﹡︡   ﹤﹋  ﹩︀︫︤ار﹎ ا︖︀د   •
ا︵﹑︻︀ت، ارا﹥ د﹨︡.

︩ ︋﹫﹠﹩ ر︧﹉ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت  ﹎︀م ا︲︀﹁﹩: رو﹡︡ ︎﹫
از   ﹉  ︣﹨ ﹎︀م ︋﹥ ﹎︀م  ا﹡︖︀م   ︀︋  ️﹆﹫﹆ در   .︡آ ﹩﹞ ︋﹥ د︨️   ﹩︨︣︋︀︧ آ﹝︀د﹎﹩  ︀د︫︡ه،  ﹎︀﹝︀ی  ︵﹩ ︫︡ن   ︀︋
ا﹟ ﹎︀﹝︀، ﹎︣وه ﹝︴﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹟ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ در︨︐﹩ ︻﹞﹏ ﹋︣ده و 
﹎︤ارش ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ﹋﹏ ﹁︣ا﹠︡ را ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹫﹥ ﹋﹠︡. در ﹆﹫﹆️ ︎︦ از ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و 
ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹟ ﹋﹥ ز︐︠︀︨︣︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ در︨︐﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ آ︨﹢د﹎﹩ 
﹉ دا︫︊﹢د ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ﹡︐︀︕ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از   ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︍︣داز﹡︡. ا︑ر﹢︮  ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︋  ︣︵︀︠
﹡︪︀ن داد و ︫﹢ا﹨︡ ︑︭﹢︣ی و ﹇︀︋﹏ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی از رو︫︀ی ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ و آز﹝﹢﹡︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹨﹞︣اه ︋︀ 

﹡︐︀︕ آن ︋︣ای ذ﹠﹀︺︀ن ︧︀︋︨︣﹩ را ارا﹥ ﹋︣د.
﹎︤ار︫︀ی ﹋︀ر︋︣دی و ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ﹇︀﹜︉ ﹉ دا︫︊﹢رد، ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
︉ و﹋︀ر ︀ ا﹇︡ا﹝︀ی ﹝︣︡︐﹩، ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی  ر︧﹉ و ﹋﹠︐︣ل را ︋︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︡وده ﹋︀ری، ︻﹞﹙﹊︣د ﹋︧
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︻﹑وه ︋︣ آن، ﹎︤ار︫︀ی دا︫︊﹢ردی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹆︀ط ︋︣ا﹡﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا﹇︡ام 

﹁﹢ری دار﹡︡ را ﹇︊﹏ از ﹨︣ ا︑﹀︀ق ﹝﹠﹀﹩، ︋﹥ ﹡﹞︀︩ درآورد. 
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

• ﹎︤ارش دا︫︊﹢ردی از ︵︣﹅ ﹎︣داوری ا︵﹑︻︀ت از ﹝﹠︀︋︹ ﹝︐﹙︿ ︨︀ز﹝︀ن ︑ ︡︀︋﹫﹥ و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ارا﹥ ︫﹢د 
﹋﹥ ︋︣ای ︨︴﹢ح ﹁﹠﹩ و ﹝︣︡️ ار︫︡، ﹇︀︋﹏ ﹜﹞︦ ︋︀︫︡. 

• ︑﹠︐﹞ ﹤﹫︀ و ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ر︧﹉ و ﹋﹠︐︣ل ︨️ ا︨️؛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣، ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
﹡︷︀رت و آز﹝﹢ن ︋︡ون ﹁﹠︀وری ︑︭︭﹩، ﹋︀ری د︫﹢ار ا︨️.

 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری
.︀︨︀︎ و ︎﹫﹍﹫︣ی ︕︀︐﹡ ،︀ی آز﹝﹢ن︐﹫﹛︀︺﹁ ﹜︖ ︣داوری داده ﹨︀ در ︭︠﹢ص ﹝︀﹨﹫️ و﹎ •

.︀︨︀︎ و ︕︀︐﹡ ،︀﹡﹢﹞︤ان ︨﹠︖︩ آز﹫﹞ ﹤﹚﹝︗ ︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه، از︐﹫﹛︀︺﹁ ️﹫︺︲رد و﹢﹞ ︤ارش ︗︀﹝︹ در﹎ •
• ا︖︀د ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ آز﹝﹢﹡︀ و داده ﹨︀ی ︨︀︎ ︋︀ ر︧﹉ و ﹋﹠︐︣﹜︀ی ا︨︀︨﹩.
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﹎︀م آ︠︣: اد︾︀م ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝︣︡️ ر︧﹉ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹝︣︡️ ر︧﹉ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ 
 ︣︐︋  ️︣︡﹞ ا︵﹑︻︀ت،  ﹁﹠︀وری   ﹩︨︣︋︀︧ آ﹝︀د﹎﹩   ﹤︋ د︨︐﹫︀︋﹩  از  ا︮﹙﹩  ﹨︡ف   ﹤﹋ ︋︡ا﹡﹫﹛   ︡︀︋  ︀︐﹡ا در 
﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹋﹠︐︣ل و ﹡︷︀رت اداری ا︨️. ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ﹝﹠︴﹆﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
︋︣ای ﹝︣︡️ ر︧﹉، ﹋﹠︐︣ل و ا﹡︴︊︀ق را در ﹇﹫︀س ︋︀ ︀ر﹢ب ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︣︡️ ر︧﹉ ﹋﹏ ︨︀ز﹝︀ن و 

︫︣﹋︐︀ی ︋︤رگ ︑︣، ﹇︣ار د﹨﹫﹛.
﹁﹠︀وری  ر﹊︧︀ی  و   ︀﹨︣︴︠ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︨︀ز﹝︀ن   ﹩﹛︀︻  ️︣︡﹞  ،︹﹞︀︗ رو﹊︣د   ﹉  ﹟︐﹁︣﹎ در﹡︷︣   ︀︋
﹝︤ا︀ی  از   ︣﹍د  ﹩﹊ د﹨︡.  ﹇︣ار   ﹤︗﹢︑ ﹝﹢رد  ︨︀ز﹝︀﹡﹩،   ﹉︧ر ﹎︣وه ﹨︀ی   ︣﹍د ﹋﹠︀ر  در  را  ا︵﹑︻︀ت 
ا︨︐﹀︀ده از ﹉ رو﹊︣د ︗︀﹝︹ و ﹊︍︀ر﹥، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹍﹩ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ر﹊︧︀ و ﹋﹠︐︣﹜︀ را ︋﹥ 
︨︀د﹎﹩ ﹡﹞︀︀ن ﹝﹩ ︨︀زد. ر﹊︧︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت را ︋﹥ ﹡︡رت ﹝﹩ ︑﹢ان از د﹍︣ ر﹊︧︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ 
︗︡ا دا﹡︧️ و ا︾﹙︉ ا﹟ ر﹊︧︀ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ر﹊︧︀ی ﹋﹠︐︣ل ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 

﹝﹩ ︫﹢د.
︪﹛︀︀ی ا﹟ ﹎︀م

• ︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ در﹎﹫︣ ︋︀ ﹝︣︡️ و ﹋﹠︐︣ل ر ﹉︧﹉ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ر︧﹉ و 
 ﹉ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨در د ️︣︡﹞ ع ﹝︪﹊﹙﹩ ︋︣ای﹢︲﹢﹞ ﹟ا ﹤﹋ .︡﹠﹋ ﹩︋︀ارز ︿﹚︐﹞ ︀ی︫رو ﹅︣︵ ︣ل را از︐﹠﹋

︑︭﹢︣ ︗︀﹝︹ از ﹝﹆︧︀︀ی ﹝︺﹠﹩ دار در ︨︀ز﹝︀ن را ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد.
 /﹉︧ط ︋﹥ ر﹢︋︣﹞ ﹏︀︧﹞ ﹩︋︀︋︣ای ارز ﹩﹀﹚︐﹞ ︣د﹨︀ی﹊و رو ︀︫ا︨️ از ﹁﹠︀وری و رو ﹟﹊﹝﹞ ︀﹡︀﹞︨︀ز •

﹋﹠︐︣ل و آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ در ︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
• ا︖︀د ﹉ د︡﹎︀ه ︗︀﹝︹ از آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ در ︑﹞︀﹝﹩ ︪︋︀ی ︨︀ز﹝︀ن، ﹋︀ر آ︨︀﹡﹩ ﹡﹫︧️.

 ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁﹠︀وری
• ︑︪︣ ﹎︧︐︣ده از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝ ︿﹚︐︧︀︋︨︣﹩، ر︧﹉ و ﹋﹠︐︣ل در ︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ ︨︀ز﹝︀ن.

• اد︾︀م ︋︀ ︀︨︣ ﹁﹠︀ور︀ی ﹝︣︡️ ر︧﹉ و ﹋﹠︐︣ل.

︨﹟ آ︠︣
آ﹝︀د﹎﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا﹇︡ا﹝﹩ ا︨️ ︋︣د-︋︣د؛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥ ا︗︣ای ﹫︮ و ا︨︐﹀︀ده 

﹝﹠︀︨︉ از ﹁﹠︀وری، ارزش ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡.
ا﹟ ٩ ﹎︀م و دو ﹎︀م ︀︎︀﹡﹩ آن، ︋﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︧︠︐﹥ ﹋﹠﹠︡ه 



15

www.hesabras.com                             @hesabrasmagwww.hesabras.com                             @hesabrasmag

١٣
٩٨

١٣
٩٨

﹢ر  
︣
︫ 

  
﹢ر  
︣
︫ 

  

و ﹡︀﹋︀رآ﹝︡ را ︋﹥ ا﹇︡ا﹝﹩ ︑︡︊﹏ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹑ش ﹋﹞︐︣ی دا︫︐﹥ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗︤﹨ ﹩﹠﹥ ﹨︀ی 
﹋﹙﹩ ﹝﹠︀︋︹ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ را ﹋︀﹨︩ د﹨︡.

ا﹝︀  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛   ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ را  ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری  ﹋﹠︐︣ل  و  ا﹝﹠﹫️   ︡﹠︣ا﹁ ﹝﹢︗﹢د،  ﹁﹠︀ور︀ی  از  ︋︧﹫︀ری 
︋﹥ ︮﹢رت   ﹤﹋ ا︨️  ︨︀ز﹝︀﹡﹩  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی   ﹏﹋  ﹤︍︀ر﹊ و   ︹﹞︀︗  ️︣︡﹞  ،︀︪﹛︀  ﹟︣︑ ︋︤رگ از   ﹩﹊
 ︣﹍︀وری ا︵﹑︻︀ت و ا﹡︴︊︀ق آن ︋︀ ︵﹫︿ و︨﹫︺﹩ از د﹠﹁ ﹉︧ازو︲︺﹫️ ر ﹩﹚﹋ ︡د ﹉ ︡﹡︨︀ز﹎︀ر ︋︐﹢ا

﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ را ﹡︪︀ن د﹨︡.

︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Help Desk

:︹︊﹠﹞
Ebook: 9 Steps IT Audit Readiness; Wegalvanize.com; ©2019 ACL Services 

Ltd.


