
 فصل اول 

حسابداري مروري بر سيستمهاي اطالعاتي  

  سيستن اطالعاتي حسابداري چيست؟

  .تقبهلٌذ دػتيبثي ثِ يه ّذف ثبّن دس هشتجظ ثِ ّن وِ ثِ هٌؾَس خضء چٌذ يب دٍ اي اص هدوَفِ يه ػيؼتن فجبستؼت اص

  .اد، سٍؿْب ٍ ؿيَُ ّبي في آٍسي اعالفبتي اػتػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي ؿبهل افش

  :اًجام هي دّد تجاري سِ ٍظيفِ زير را يک بٌگاُ در اطالعاتي حسابداري سيستن

دادُ ّبي هشثَط ثِ فقبليت ّب ٍ سٍيذادّب، ثِ عَسي وـِ يـه ثٌـگبُ تدبسي ثتَاًذ آًچِ  سا سخ دادُ اػت، گشدآٍسي ٍ رخيشُ  -1

 .ثشسػي وٌذ

ثِ ًحَي وِ هذيشيت ثش هجٌبي ايي اعالفبت  لبدس ثِ پـشداصؽ ٍ تجذيل دادُ ّب ثـِ اعـالفبت هـفيذ ثـشاي تصوين گيشي  -2

 .ثشًبهِ سيضي، اخشا ٍ وٌتشل فقبليتْبي ؿشوت ثبؿذ

  . وٌتشل ّبي داخلي وبفي ثِ هٌؾَسحفبؽت اص داساييْب، اص خولِ هذاسن ٍ اعالفبت ثٌگبُ تدبسيعـشاحي  -3

 

  اسويت تَسط جَلي ديَيدزيرسيستوْاي هربَط اصالح شدُ  ٍ يستن اطالعات حسابداري س 1-1شکل

س فقبليت ّب ٍ سٍيذادّبي ٍاحذ تدبسي تىشاسي ٍ هـبثِ ّؼتٌذ ايي سٍيذادّب هي تَاًٌذ دس پٌح چشخِ اػبػي عجمِ ثٌذي تثيؾ

 ؿًَذ  وِ ّش وذام ثِ فٌَاى يه صيش ػيؼتن اصلي دس ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي لشاس داسد 

 



  هطالعِ سيستن ّاي اطالعاتي حسابداري پايِ ٍ اساس حسابداري 

ػيؼتن وويتِ تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي هبلي، حؼبثذاسي ثِ فٌَاى يه  2دس ثيبًيِ هفبّين ثٌيبدي حؼبثذاسي ؿوبسُ 

  .اعالفبتي تقشيف ٍ ّوچٌيي ثيبى گشديذ وِ ّذف اٍليِ حؼبثذاسي تْيِ اعالفبت هفيذ ثشاي تصوين گيشي اػت 

ثٌبثشايي وويتِ اعالفبت آهَصؽ حؼبثذاسي تَصيِ هيىٌذ وِ دس هغبلت دسٍع آهَصؿي حؼبثذاسي ثبيذ تبويذ ؿَد وِ حؼبثذاسي 

وويتِ يبد ؿذُ پيـٌْبد وشد هحتَاي دسٍع آهَصؿي ثِ ًحَي . ًذ استجبعبت اػتؿٌبػبيي اعالفبت، تَػقِ، اًذاصُ گيشي ٍ فشاي

 .عشاحي ؿَد تب داًـدَيبى ثتَاًٌذ ػِ هفَْم اػبػي صيش سا ثِ خَثي دسن وٌٌذ

  اػتفبدُ اص اعالفبت دستصوين گيشيًحَُ  -1

  اص يه ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسيهبّيت، عشاحي، اخشا ٍ اػتفبدُ  -2

 سؿگشي اعالفبت هبلي ًحَُ گضا -3

 :هْوتريي فعاليت ّاي کاري دّگاًِ  حسابداراى 1-1 جدٍل

 ػيؼتوْبي حؼبثذاسي ٍگضاسؿگشي هبلي  -1

  هذت ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ثلٌذ -2

 هذيشيت حؼبثذاسي ٍفولىشد هبلي  -3

  هـبٍسُ اي داخليخذهبت  -4

 وَتبُ هذتثَدخِ ثٌذي  -5

 ٍ هبلي تدضيِ ٍ تحليل التصبدي  -6

 ثْجَد فشآيٌذ  -7

 ػيؼتوْبي فوليبتي ٍ سايبًِ اي  -8

 فولىشداسصيبثي  -9

  ػَد آٍسي وبال ٍ هـتشيبىتدضيِ ٍتحليل ّبي  -10

 :استراتژي شرکت في آٍري اطالعات ٍ



چگًَگي  .هذت افالم ؿذُ اػت هْن حؼبثذاساى ؿشوتْب ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ثلٌذدٍهيي ٍؽيفِ  1-1دس خذٍل ؿوبسُ 

 1-2ّوبًغَس وِ دس ؿىل .اػتشاتظي ػبصهبى دسػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي تـشيح هي گشدد في آٍسي اعالفبت ثبّوؼَيي 

 .تن اعالفبتي حؼبثذاسي لحبػ گشددعشاحي ػيغ آى دس تبثيش ًـبى دادُ هي ؿَد، اػتشاتظي ؿشوت يىي اصفَاهلي اػت وِ ثبيذ

عَاهل هَثردرطراحي سيستن اطالعات حسابداري  1-2شکل 

 ّذ وِ في آٍسي اعالفبت دس عشاحي يه ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي ثِ چِ هيضاى هَثش اػت ايي ؿىل ًـبى هي د

  سيستن ّاي اطالعاتي حسابداري ٍ استراتژي شرکت 

ؿيَُ ّبي ثؼيبسي ثشاي ػشهبيِ گزاسي دس في آٍسي اعالفبت ٍخَد داسد تب ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي تَاًبيي ثيـتشي ثشاي 

ثِ دليل هحذٍديت هٌبثـ ٍاحذّبي التصبدي، يىي اص تصويوبت هْن ايي اػت . ثبال ثشدى اسصؽ ػبصهبى ٍ اصالح آى داؿتِ ثبؿذ

تصوين گيشي . وِ وذام تىٌيه ّبي خذيذ ٍ ؿيَُ ّبي اصالح ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي، ثيـتشيي ثبصدُ سا ثشاي ػبصهبى داسد

وِ حؼبثذاساى ٍ هتخصصبى ػيؼتوْبي اعالفبت اػتشاتظي ػبصهبى خَد سا هٌغمي ٍتحمك ّذف هزوَس هؼتلضم آًؼت 

  .ثـٌبػٌذ

 هَقعيت ّاي استراتژيک استراتژي ٍ



هيـل پَستش، اػتبد سؿتِ هذيشيت ثبصسگبًي داًـگبُ ّبسٍاسد، هَفميت يه ثٌگبُ تدبسي دس ثلٌذ هذت سا هؼتلضم اًتخبة يىي اص 

 :دٍ اػتشاتظي صيش هيذاًذ

 . تَليذ وٌٌذُ اي ثبؿذ ثب ّضيٌِ تَليذ ووتش اص سليجبى -1

  .هحصَالت ٍ خذهبتؾ هتوبيض اص ػبيش سلجبػتتَليذ وٌٌذُ اي ثبؿذ وِ  -2

اٍ  ثپزيشًذ وِ آًْب هي خَاٌّذ ؿبهل اًتخبة هَلقيت اػتشاتظيىي ثبؿذ ثبيذ وِ تصوين گيشي اػبػي ؿشوتْب ثيبى هيىٌذ پَستش

 :  تَصيف هيىٌذ سا اػبػي صيشػِ هَلقيت اػتشاتظيه 

 :هَقعيت استراتژيک برهبٌاي تغييرات -1

  .هحصَالت يب خذهبت صٌقتي اػت هدوَفِ اي اص اسائـِ صيـش يـب ايي هَلقيت ؿبهل تَليذ

  :هَقعيت استراتژيک بر هبٌاي ًيازّا -2

 . ًيبصّبي آًبى سا هشتفـ وٌذ ايي هَلقيت ؿبهل تالؽ ثشاي اسائِ خذهبت ثِ گشٍُ خبصي اص هـتشيبى اػت وِ اوثش

 : هَقعيت استراتژيک بر هبٌاي دسترسي-3

ؿبهل اسائِ خذهبت ثِ صيشهدوَفِ اي اصهـتشيبى وِ اص ديگش هـتشيبى دسفَاهلي هبًٌذ هَلقيت خغشافيبيي يب تقذاد تفبٍت داسًذ 

  .ٍ ايي تفبٍت ثبفث هيـَد وِ خذهبت الصم ثِ ايي هـتشيبى اسائِ ؿَد

 .ّبي اعالفبتي حؼبثذاسي ًمؾ هْوي دس ووه ثِ ػبصهبى ثشاي پزيشؽ ٍ حفـؼ يـه هَلقيت اػتشاتظيه داسدػيؼتن 

هؼتلضم ايي اػت وِ دادُ ّبي هشثَط ثِ ّش فقبليت ثِ ؿيَُ هٌبػجي  دػتيـبثي ثِ يه هَلقيت هٌبػت ثِ ووه فقبليت ّب

. تَاًٌذ دس فشآيٌذ تصويوبت هذيشيت هَسد اػتفبدُ لشاس گيشًذػپغ، ايي دادُ ّب ثِ اعالفبتي تجذيل ؿًَذ تب ة. گشدآٍسي ؿَد

ثٌبثشايي ، يه ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي وِ ثخَثي عشاحي ؿذُ . اعالفبت ثبيذ لبثل اتىبء ٍ ّوَاسُ دس دػتشع ثبؿٌذايي 

صهبًي وِ يه هَلقيت اػتشاتظيه اًتخبة گشديذ، ؿشوت  .ضشٍسي اػتهَلقيت اػتشاتظيه پبيذاس اػت، ثشاي سػيذى ثِ يه 

صًديشُ اسصؽ ٍػيلِ اي اػت . ثبيذ دس صذد عشاحي فقبليت ّبيؾ ثبؿذ تب ّن وبسايي ٍ ّن اثش ثخـي آى ّب سا ثِ حذ اوثش ثشػبًذ 

سوت سا دس ؿٌبػبيي فقبليت ّبي ضشٍسيؾ ووه وشدُ  ٍ فشصت ّبيي سا وِ ػشهبيِ گزاسي ثيـتش دس في آٍسي وِ هي تَاًذ ؽ

. اعالفبت سا تَخيِ هي وٌذ ؿٌبػبيي وٌذ

 زًجيرُ ارزش

خَاّذ ثَد  يه فقبليت تدبسي ٍلتي ػَدآٍس .افضايؾ ثشٍت ثشاي ػْبهذاساى اػت ٍ فقبليت تدبسي تحصيل ػَد ّذف اصلي ّش

صًديشُ اسصؽ يه ػبصهبى ؿبهل ًِ فقبليت . خذهت ثبؿذ يب ؿذُ ثيؾ اص هخبسج تَليذ آى وبال وبالّبي تَليذ وِ اسصؽ خذهبت ٍ

ًـبى دادُ خَاّذ ؿذ، ًِ فقبليت 1-3ّوبًغَسوِ دس ؿىل . هي پشداصدهشتجظ ثِ ّن اػت وِ ثِ تـشيح فقبليت ّبي دػتِ خوقي 

 .ؿَدصًديشُ اسصؽ هيتَاًذ ثِ دٍ دػتِ اصلي تمؼين 



 

  :فعاليت ّاي اصلي

تَليذ، ثبصاسيبثي ٍ تحَيل وبال ٍ خذهبت ثِ هـتشيبى ٍ  فقبليت اصلي صًديشُ اسصؽ ؿبهل فقبليت ّبيي اػت وِ ثِ هٌؾَس پٌح

  :خذهبت پغ اصفشٍؽ ثِ ؿشح صيش اًدبم هي ؿَدّوچٌيي 

فقبليتْبي تذاسوبت دسٍى ػبصهبًي ؿبهل دسيبفت، ًگْذاسي ٍ اًتمبل هَاد اٍليِ اي اػت وِ ٍاحذ تدبسي ثقٌَاى ٍسٍدي ثشاي  -1

  .تَليذ هحصَالت ٍ خذهبت خَد ًيبص داسد

 . ؿبهل فقبليت ّبي تجذيل ٍسٍديْب ثِ هحصَالت يب خذهبت ًْبيي اػتفقبليت ّبي فوليبت تَليذي  -2

فقبليت ّبي تذاسوبت ثشٍى ػبصهبًي هدوَفِ فقبليت ّبي اًتمبل ٍ تَصيـ هحصَالت ٍ خذهبت تىويل ؿذُ ثيي هـتشيبى سا  -3

  .دس ثشهيگيشد

  .تب هحصَالت ٍ يب    خذهبت ػبصهبى سا ثخشدفقبليت ّبي ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ فقبليت ّبيي اػت وِ ثِ هـتشيبى ووه هيىٌذ  -4

  .فقبليت ّبي خذهبت پغ اص فشٍؽ ؿبهل فقبليت ّبي تقويش ٍ ًگْذاسي پغ اص فشٍؽ ثشاي  هـتشيبى هي ثبؿذ -5

  :فعاليت ّاي پشتيباًي

 :ؿَد هيهَثش ٍ ثِ اًدبم فقبليت ّبي اصلي ثغَس وبسآهذ صًديشُ اسصؽ ثِ ؿشح صيش هٌدش چْبسفقبليت پـتيجبًي دس



فقبليت ّبي اداسي فوَهي وِ ثشاي اًدبم ٍؽبيف ّش ػبصهبًي حيبتي  ػبصهبى ثِ فقبليت ّبي حؼبثذاسي، تبهيي هبلي ٍ ػبختبس -1

 .ٍدػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي ثخـي اص ػبختبس ػبصهبًي ؿشوت ثِ ؿوبس هي س .اػت، اؿبسُ داسد

  .ػبًي ؿبهل تبهيي ًيشٍي اًؼبًي، اػتخذام، آهَصؽ ٍ تبهيي حمَق ٍ هضايب ٍ پبداؿْبي وبسوٌبى اػتهٌبثـ اىفقبليت ّبي  -2

  .فقبليت ّبي في آٍسي ؿبهل فقبليت ّبي اصالح ٍ ثْجَد وبال يب خذهت اػت -3 

فقبليت ّبي خشيذ ؿبهل وليِ فقبليت ّبي تْيِ هَاد اٍليِ، هَاد هصشفي ٍ هلضٍهبت، هبؿيي آالت ٍ ػبختوبًْبي هَسد  -4

 . اػتفبدُ ثشاي اخشاي فقبليت ّبي اصلي اػت

 : (The value system) سيستن ارزش

، تَصيـ وٌٌذگبى ٍ هـتشيبى  هَاد ٍ تْيِ وٌٌذگبى  وبال ثب صًديشُ اسصؽ هي تَاًذ ثب ايي اػتذالل وِ ثٌگبُ تدبسي ثبيذهفَْم 

ًـبى دادُ ؿذُ اػت صًديشُ  1-4ثٌبثشايي ّوبًگًَِ وِ دس ؿىل . استجبط ًضديه ٍ هتمبثل داؿتِ ثبؿٌذ، ثؼظ ٍگؼتشؽ يبثذ

ُ وٌٌذگبى، تَصيـ وٌٌذگبى ٍ هـتشيبى دس ول يه ػيؼتن اسصؽ سا تـىيل هي دٌّذ اسصؽ يه ػبصهبى ٍ صًديشُ ّبي اسصؽ تْي

ثب تَخِ ثِ خغَط استجبعي هيبى ػبصهبًْب دس ػيؼتن اسصؽ،  يه ؿشوت هيتَاًذ ثِ ووه ػبيش ػبصهبًْب ثشاي خَد اسصؽ ايدبد 

  .وشدُ ٍ صًديشُ اسصؽ خَد سا ثْجَد ثخـذ

 

 

 

 

 اطالعات چيست ؟ 

. ثِ ّشگًَِ ٍلبيـ ٍ يبفتِ ّبيي اؿبسُ داسد وِ ثِ ٍػيلِ يه ػيؼتن اعالفبتي گشدآٍسي، رخيشُ ٍ پشداصؽ هي ؿَد  دادُاصغالح  

 .دادُ ّبي پشداصؽ ٍ ػبصهبى دّي ؿذُ لبثل فْن ّؼتٌذ اعالفبت

 ٍيژگي ّاي اطالعات هفيد 1-2جدٍل 

صوين گيشًذگبى سا ثْجَد ثخـذ ٍ يب ثيٌي ت اعالفبت ٍلتي هشثَط اػت وِ اثْبم ٍ فذم اعويٌبى سا وبّؾ دّذ، تَاًبيي پيؾ-1

 .پيؾ ثيٌي ّبي لجلي سا تبييذ يب تصحيح وٌذ

  .فقبليت ّبي ػبصهبى سا ثِ دسػتي ًـبى دّذ اعالفبت ٍلتي لبثل اتىب اػت وِ ثذٍى ّشگًَِ خغب يب اًحشاف ثبؿذ ٍ سٍيذادّب ٍ-2

 .ؿذُ سا ًـبى دّذداصُ گيشي اعالفبت ٍلتي وبهل اػت وِ خٌجِ ّبي ثب اّويت سٍيذادّب ٍ فقبليت ّبي اى-3



تصوين گيشي ثبؿٌذ يقٌي دس صهبى هٌبػت اعالفبت ٍلتي ثِ هَلـ اػت وِ تصوين گيشًذگبى لبدس ثِ دػتيبثي ثِ آًْب دس صهبى -4

 .دس دػتشع تصوين گيشًذگبى لشاس گيشد

 .اعالفبت ٍلتي لبثل فْن اػت وِ دس ؿىل ٍػبختبسي هفيذ ٍلبثل فْن ٍ دسن ًـبى دادُ ؿَد-5

 .اعالفبت ٍلتي لبثل اثجبت اػت وِ فولىشد هؼتمل دٍ فشد داسي اعالفبت ثشاثش سا ثؼٌدذ-6

 :ارزش اطالعات

اثْبم،  هٌبفـ اعالفبت ؿبهل وبّؾ فذم اعويٌبى ٍ .اعالفبت فجبستؼت اص هٌبفـ اعالفبت هٌْبي ّضيٌِ اعالفبت اسصؽ

هٌبثـ  ّضيٌِ اعالفبت ؿبهل صهبى ٍ. يت ّبي ػبصهبى اػتثشًبهِ سيضي فقبل عـشاحي ٍ تـَاًبيي ثـْتش تـصويوبت اصالحي ٍ

.  صشف ؿذُ ثشاي گشدآٍسي، رخيشُ ػبصي، پشداصؽ ٍ اًتـبس اعالفبت ثِ هٌؾَس تصوين گيشي هفيذ اػت

 :بار اضافي اطالعات 

رّي اًؼبى ثشاي پشداصؽ ٍ خزة هَثش اعالفبت هحذٍديت داسد ثبس اضبفي اعالفبت ّضيٌِ ثش اػت صيشا ويفيت تصوين گيشي 

. ثٌبثش ايي حدن صيبد اعالفبت اسصؽ اعالفبت سا وبّؾ هي دّذ. وبّؾ يبفتِ ٍ ّضيٌِ تْيِ اعالفبت افضايؾ هي يبثذ 

 تصوين گيري

هذل ّب، تصوين گيشي سا ثِ وليِ ايي . هحممبى هذل ّبي تصوين گيشي ٍ ؿيَُ حل ثؼيبسي اص هؼبئل سا ثؼظ ٍ تَػقِ دادُ اًذ

ػپغ، فشد تصوين . اثتذا ثبيذ هؼئلِ ٍ هـىل ؿٌبػبيي ؿَد. فٌَاى يه فقبليت پيچيذُ چٌذ هشحلِ اي ثِ تصَيش هي وـٌذ 

پغ اص آى تصوين گيشًذُ ًيبصهٌذ گشدآٍسي دادُ ّبي هَسد ًيبص ثشاي اخشاي . گيشًذُ ثبيذ سٍؿي سا ثشاي حل هؼئلِ اًتخبة ًوبيذ

دس . پغ اص ايي هشحلِ، ثبيذ ػتبدُ ّبي هذل سا ثشسػي ٍ تفؼيش وشدُ ٍ هضايبي ّش سٍؽ سا اسصيبثي وٌذ. م گيشي اػت هذل تصوي

 . پبيبى، تصوين گيشًذُ ثْتشيي ساُ حل سا اًتخبة ٍ اخشا هي وٌذ

  :اًَاع تصوين گيري

عشاحي يه ػيؼتن  ثِ هٌؾَس .گيشي اػت ثشاي تصوين اّذاف ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي فشاّن وشدى اعالفبت هفيذ يىي اص

ؿٌبػبيي  يه ػبصهبى گشفتِ هي ؿَد الصم اػت اًَاؿ هختلف تصويوبتي وِ دس تبهيي ًوبيذ، اعالفبتي حؼبثذاسي وِ ايي ّذف سا

  .داهٌِ تصوين عجمِ ثٌذي ؿًَذ يب ػبصهبًي ٍ ػبختبس ثشاػبع دسخِ ٍ تَاًٌذ تصويوبت هي ؿًَذ

  :ساختارتصوين

 .دس هيضاى ػبختبسي ثَدًـبى اص يىذيگش هتفبٍتٌذتصويوبت 

تىشاسي، فبدي ٍ ثِ اًذاصُ وبفي لبثل فْن ّؼتٌذ ٍ هي تَاًٌذ ثِ وبسوٌبى ػغَح پبييٌتش دسػبصهبى ٍاگزاس : تصويوات ساختاري 

  .ؿًَذ



اٍت رٌّي اضبفي ثشاي ثب لَافذ ًب لص ثشاي تصوين گيشي ؿٌبختِ هي ؿَد ٍ ًيبص ثِ اسصيبثي ٍ لض :تصويوات ًيوِ ساختاري

  .تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّبي سػوي داسد

 . تصويوبتي غيشتىشاسي ٍ غيشفبدي ّؼتٌذ :تصويوات غيرساختاري

 :داهٌِ تصوين 

  .هجٌبي داهٌِ تبثيشگزاسيـبى هتفبٍتٌذ تصويوبت ثش

ٍ  هشثَط ثِ هذيشيت هَخَدي ّبتصويوبت  .فقبليت ّبي هقيٌي ػشٍوبسداسد وبسايي فوـلـىشد اثشثخـي ٍ ثبوٌتشل فوليبتي 

 . فقبليت ّبي وٌتشل فوليبتي اػت ًؾشگشفتِ ؿذُ ثشاي هـتشيبى، ًوًَِ اي اص افتجبسات دس

ثَدخِ ثٌذي، تَػقِ .ثب اثشثخـي ٍ وبسايي اػتفبدُ اص هٌبثـ ثِ هٌؾَس دػتيبثي ثِ اّذاف ػبصهبًي استجبط داسدوٌتشل هذيشيتي 

سد پشٍطُ ّبي تحميمبتي ٍ ثْجَد هحصَالت، ًوًَِ ّبيي اص فقبليت ّبي وٌتشلي هذيشيت هٌبثـ اًؼبًي ٍ تصوين گيشي دس هَ

 .ّؼتٌذ

دس ٍالـ دس ثحث داهٌِ تصوين گيشي هذيشيت ثش اػبع چشخِ فقبليت ّبي اػبػي حؼبثذاسي تصويوبت هشثَط سا اتخبر هي 

  .ًوبيذ

  :آيٌدُ سيستن ّاي اطالعاتي حسابداري

  حؼبثذاسي ات ػيؼتن اعالؿثِ عَسػٌتي(AIS) ،ػيؼتن حؼبثذاسي  ثِ يه ػيؼتن پشداصؽ هقبهالت اؿبسُ داسد صيشا

 .تٌْب ثب اعالفبت هبلي ٍ هقبهالت حؼبثذاسي استجبط داؿت

   ػيؼتوْبي ثشًبهِ سيضي هٌبثـ ػبصهبًي((Enterprise resource planning systems  

هـىالتي ًؾيش تضبد ٍ هغبيشت دادُ ّب دس ػيؼتن سا ثشعشف هي ًوبيذ ٍ وليِ خٌجِ اػت وِ يىي اص ثخؾ ّبي پيـشفتِ عشاحي  

 .ّبي فقبليت ّبي ػبصهبى سا ثب ػيؼتن اعالفبتي حؼبثذاسي ػٌتي تلفيك ، يىپبسچِ ٍ ّوبٌّگ هي وٌذ

  

 

 

 

 

 

 


