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 دكتش اعالػبت فُبٔسي ثغتش دس كبسآفشيُي

  صػفشيبٌ

( 1/2/94 ) 6 خهغّ

 ( اعاليي آلبي , خؼفشي ؽيذِ , لبعًي ٔيذا) : كٕؽؼ ثّ

 ٔفشآيُذْبی کهيذی يُبثغ ثّ ساخغ ييخٕاْيى خهغّ ايٍ

 ک یعشذ ثب تٕضير.کُيى فسجت ثيؾتش کهيذی ٔؽشکبی کهيذی

 عٕال؟

 ثشای ثبَيّ فذو اص کغشی دس سا خغتدٕ َتيدّ گٕگم چغٕسی

 دْذ؟ يی ًَبيؼ ؽًب

. ؽٕد يی عشازی فسُّ پؾت کّ ْغت فشآيُذی أٌ يب يُظٕس

 ؽجٓب دس افضاس َشو ايٍ کّ َٕؽتّ افضاسی َشو ک یگٕگم

 ا یفبيم ْش چشخّ،ثؼذ يی دَيب يختهف عشٔسْبی تٕی ييشٔد

 ٔيی ييکُذ کپی َغخّ يّ کُذ يی پيذا کّ سٔ خذيذی ففسّ

 ک یگٕگم يذتی ک یاص ثؼذ ػًال ،پظ خٕدػ عشٔس سٔی آٔسد

 ْبی عشٔس دس يٕخٕد ْبی فبيم کم اص کبيم پؾتيجبٌ  َغخّ

 ؽذِ کپی فبيهٓبی ايٍ زبال داسِ خٕدػ اختيبس دس سٔ دَيب

 ييشٔد ای ديگّ افضاس َشو ثب ييبد ػُیی) کُذ يیINDEX سٔ

 تفکيک کُذ يی ثشسعی سا فبيم دس يٕخٕد کهًبت , فبيم داخم

 يك ايُکّ َتيدّ(أيذِ کهًبتی چّ فبيم ايٍ تٕ کّ کُذ يی

 دس يٕخٕد کهًبت تًبيی أنؼ عتٌٕ کُيذ فشك سٔ ثضسگ خذٔل

 َظشيٌٕ يٕسد فبسعی صثبٌ يب ٔلتی ،يثال دَيبعت ْبی صثبٌ

 ثبؽّ،ايٍ  داؽتّ که5000ًّ فبسعی صثبٌ کُيذکّ ،فشك ثبؽّ

 ثّ کهًبت أنؼ ٔعتٌٕ أنؼ سديف کّ داسِ عغش تب 5000 خذٔل

 أٌ ٔؽبيم کشد پيذا سٔ فبيهی ْش ثؼذ ، ثبؽذ يی فبسعی

 اختقبؿ فبيم أٌ ثّ عتٌٕ ک ی،ييبد ْغت يب دسخٕاعتی کهًّ

 ،يؼُی ييضَّ ضشثذس ک یفبيم أٌ دس کهًّ أٌ ،خهٕی ييذِ

 سا کهًبت أٌ ًّْ کّ ٔٔلتی ْغت کهًّ ايٍ ؽبيم فبيم أٌ

 َظش دس خذٔل سااصآٌ خبفی عتٌٕ ک یؽًب اگش صَّ يی ضشثذس

 ؽًب ثّ خذٔل أٌ تٕ سٔ فبيم يستٕيبت کم ٔالغ دس ثگيشيذ

 سٔ کبسآفشيُی داَؾکذِ ثبنفشك ؽًب ٔلتی ،زبال ييذِ َؾٌٕ

 سٔ خذٔل أٌ ،ييبيذ ييذْذ اَدبو کّ کبسی گٕگم کُيذ عشچ

 يی پيذا سٔ کبسآفشيُی ٔسديف داَؾکذِ سديف, ييکُّ ثبص

 خٕسدِ دس ضشة اػ داَؾکذِ فبيم ْى کّ عتَٕٓبيی تًبو کُّ

 ْغت ْبيی فبيم دُْذِ َؾبٌ خٕسدِ ضشثذس اػ کبسآفشيُی ْٔى

 آدسط يٕالغ ثؼضی.اعت سفتّ ثکبس آَٓب دس که2ًّ ايٍ کّ

 ثّ ففسّ سٔی ٔ ييکُّ پيذا خٕدػ عشٔس دس سٔ فبيهٓب أٌ

. ييذْذ َؾبٌ ؽًب

: ييکُيى يشٔس ثبْى سا گٕکم کهيذی فشآيُذْبی پظ
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 دَيب ْبی عشٔس دس ْب فبيم خغتدٕی(1

 خٕدػ عشٔس تٕ ْب فبيم آٌ ٔآٔسدٌ آَٓب اص گشفتٍ کپی(2

 ْب فبيم يٕخٕددس کهًبت تفکيک(3

. داديى تٕضير کّ ثضسگی خذٔل أٌ دس فبيم ٔثجت(4

 تٕضير سا يستٕا تبييٍ ثسث داسِ ٔالغ دس فسُّ پؾت ايٍ

. ييذْذ

 

 ؽُبعبيی سٔ عبص لغؼّ تب2000 کّ يَّٕ يی خٕدسٔ ايشاٌ يثم

 ثُذی ثغتّ تٕی سٔ أَٓب ٔثؼذ ييذِ عفبسػ ثٓؾٌٕ کُّ يی

 ْى گٕگم ،  لغؼّ تبييٍ ثشای کُّ يی رخيشِ اَجبس دس

. خٕدػ ثشای کُّ يی يستٕا تبييٍ

 سٔ کهًّ تب دٔ ؽًب ٔلتی ايُکّ ْى ديگّ کهيذی فشآيُذ يک

 ييکُّ دسيبفت ؽًب اص سٔ کهًّ دٔ ايٍ ،گٕگم ييکُيذ عشچ

 ٔتًبيی ييکُّ پيذا سٔ يشثٕعّ ،عتٌٕ سديف خذٔل تٕ ٔييشِ

 کُّ يی يؾخـ سا داسَذ سا کهًّ دٔ ايٍ کّ سا کهًبتی

. ييکُّ پشتبة ؽًب ثّ ففسّ سٔی سا ٔآَٓب

 کّ گٕگم ثشای ْغتيذ يؾتشی ک یيثم ؽًب ٔالغ دس يؼُی

  پشداصيذ يی سا خٕد ،ٔلت اعالػبت دسيبفت اصای دس داسيذ

 ؽشٔع گٕگم فشٔػ ثّ يشثٕط فشآيُذ لغًت ايٍ دس ٔالغ دس

 ْى يٓى فشايُذ ک یگٕگم فشٔػ ثّ يشثٕط فشآيُذ دس.ييؾٕد

 أٌ ،يؼُی کُيى ثُذی انٕيت سٔ ايُٓب يبثبيذ کّ ايُّ

 تش يغهٕة يب ثشای ثيؾتش ييبد أل ثبس ثشای کّ يغبنجی

 پظ.ؽَٕذ يی ثُذی انٕيت اًْيت ثشاعبط ْب افتّ ی،يؼُی اعت

 يی عشازیIT  ثشپبيّ سا خٕديبٌ ٔکبس کغت داسيى يب ٔلتی

. کُيى عشازی ْى سا يبٌ کهيذی فشآيُذْبی ثبيذ کُيى

 داديى تٕضير کّ يستٕا تٕنيذ فشآيُذ :کهيذی فشآيُذ يک

 ثبيغتی انجتّ.)اعت يستٕا ،فشٔػ ديگش کهيذی ،فشآيُذ

 دس ػُیی(ثؾَٕذ عشازی يؾتشی ٔالؼی َيبص ثشاعبط فشآيُذْب

 َتبيح اگش ييکٍُ خغتدٕ سا ای کهًّ يؾتشکيٍ ٔلتی ٔالغ

 ٔنی ييخٕسد يؾتشی دسد ثّ ثؾَٕذ يشتت يؾتشی َيبص ثشاعبط

 يؾتشی َيبص يؼًٕال َتيدّ أنيٍ گٕگم يٕسد دس زبضش زبل دس

( ييشعيى َتيدّ ثّ أنی تبی4 ای3 فٕلؼ)کُذ يی ثشعشف سا

 ثذْذ ؽکغت سا إْ یتٕاَغت گٕگم کّ يًٓی داليم اص يکی

 کّ پٕنی ييضاٌ ثشاعبط سا خغتدٕ َتبيح إْ یکّ ثٕد ،ايٍ

 ٔنی ييکشد يشتت دادَذ يی إْ یثّ ْب عبيت آٌ فبزجبٌ
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 ييکُذ،پظ يشتت سا َتبيح يؾتشی َيبص ييضاٌ ثشاعبط گٕگم

 ييکُذ اَتخبة سا گٕگم عجيؼتب يؾتشی

 َيبص ثشاعبط عبصی يشتت, پٕل ثشاعبط عبصی يشتت ثدبی

. ييخٕسِ ؽکغت ٔيبْٕ گٕگم ثشَذِ ثشگ ييؾٕد ٔايٍ . يؾتشی

 

 

 : کبال خی دی

 ييفشٔؽّ يشدو ثّ سٔ انکتشَٔيک کبالْبی داسِ

 

 يی ثيبٌ کّ دادِ پيؾُٓبد سٔ اسصؽی صَديشِ ک یپٕستش آلبی

: کُيذ يی پيذا سا افهی فشآيُذ 5  ٔکبسی ْشکغت دس ؽًب کُذ

 َيبص يٕسد أنيّ يٕاد تبييٍ فشآيُذ(1

 ٔخذيبت کبال تٕنيذ فشآيُذ(2

  ٔخذيبت کبال تٕصيغ فشآيُذ(3

 ٔثبصاسيبثی فشٔػ فشآيُذ(4

 فشٔػ اص پظ خذيبت فشآيُذ(5

. ثبؽذ يی يؼشٔف پٕستش اسصػ صَديشِ يذل ثّ کّ

 سٔی تٕاَيى يی کُيى ؽشٔع سا ٔکبسی کغت ييخٕاْيى ٔلتی پظ

. کُيى کبس يٕضٕع تب5 ايٍ

 فشٔػ فشآيُذ ثشسٔی أل کّ ثبؽذ يی ايٍ اعتبد پيؾُٓبد

 ثبؽيى َذاؽتّ لٕی فشٔػ اگش چشاکّ ثبؽيى داؽتّ تبکيذ

 فشٔػ اص پظ ٔخذيبت داؽت َخٕاْيى ْى خٕثی ٔتبييٍ تٕنيذ

 اص کّ ؽُبختی ثب ،ثُبثشايٍ ًَيؾّ يغشذ افال کّ ْى

 کبس فشٔػ فشآيُذ سٔی ثبيذ آٔسديى ثذعت ٔيسقٕل يؾتشيبٌ

. کُيى

 ثفشٔؽّ؟ثسث يشدو ييخٕادثّ چی کبال خی دی ثذاَيى ثبيغتی

 خذيت ؽبيم کّ ييکُّ ايدبد کبال خی دی کّ اعت اسصؽی

. ثبؽذ يی ٔيسقٕل

 ثّ کًک خٓت دس کبال ک یخقٕؿ دس يشدو ثّ دادٌ آگبْی(1

  يشدو گيشی تقًيى

 عفبسػ پزيشػ عشيك اص يسقٕل فشٔػ(2
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 َفش يک ثبيذ گيشی تقًيى ثّ کُذ يی کًک کّ ٔلتی عجيؼتب

 ْبی عبيت اص سٔص ثّ اعالػبت دسيبفت خٓت کُذ اعتخذاو سا

 ٔاسائّ تشخًّ ٔ فتٕؽبپی کبسْبی اَدبو ٔثؼذ َظش يٕسد

 کبيُت اخبسِ ْى يشدو ثّ ٔثبيذ فشٔػ عبيت دس اعالػبت

 .ثذْذ ٔتٕضير

 ٔثبصعبصي ،تبييٍ ْغت اعالػبت تبييٍ ثسث يٕسد ايٍ دس

 ْغت ( عبيت ٔة عشيك اص )اعالػبت كشدٌ يُتؾش ، ْغت اعالػبت

 ثتٕاَُذ سازتي ثّ يشدو تب لشاسدادٌ دعتشط دس َٓبيت ٔدس

 .كُُذ دسيبفت سا يشثٕعّ ٔاعالػبت َظشؽبٌ يٕسد كبالي

  :فشٔػ ثشاي كبال ديدي كهيذي فشآيُذْبي 

 ػًذِ فٕست ثّ تٕاَذ يي ايُكّ سٔػ يك: كبال تبييٍ -1

 تٕصيغ عفبسػ اص ٔثؼذ ًَبيذ ٔاَجبس خشيذاسي سا كبالْب

. ًَبيذ

ثّ فٕست پيك يب پغت ؟َگبْي ثّ تدشثّ :سٔػ تٕصيغ -2

ؽشكتٓبي يؼتجش يثم آيبصٌٔ َؾبٌ ييذْذ كّ ْش دٔ سا 

ايشاٌ كؾٕس ٔعيؼي يي ثبؽذ .يي ثبيغت داؽتّ ثبؽيى

پظ .ثشاي كم كؾٕس ًَيتٕاٌ عيغتى تٕصيغ ساِ اَذاخت

يًكٍ اعت پشداخت .ثبيذ اس ايكبَبت پغت اعتفبدِ ًَٕد

پٕل َيض زيٍ دسيبفت كبال تٕعظ پغت فٕست پزيشد َّ ثّ 

فٕست پيؼ پشداخت ايُتشَتي 

تبييٍ ٔتٕصيغ كبال اص عشيك لشاسداد ثب تبييٍ كُُذگبٌ  -3

دس افغالذ ثّ ليًت ًْكبس اصآَٓب خشيذ يي كُذٔ :خضءتش

ثّ ليًت ًْكبس يي فشٔؽُذ ٔفمظ يك پٕسعبَت دسيبفت يي 

دس ايٍ سٔػ عٕد كًتشي ػبيذ يي ؽٕد ٔني خٕاة .كُذ

. عشيبيّ َذاسَذ

ثؼذ اص يؾبْذِ كبال ٔ دس فٕست :اسعبل كبال ثب پغت  -4

 .پغُذ پٕل ثّ يبيٕسپغت پشداخت يي ؽٕد

تمشيجب ثّ اتفبق آسا يؾتشيبٌ ايٍ سٔػ سا ثيؾتش يي 

 .پغُذَذ

دسفٕست اَقشاف يؾتشي اص خشيذ ْضيُّ :ايشاد ايٍ سٔػ 

انجتّ .ديدي كبال ضشس يي كُذ(تب ْضي2ُّ)سفت ٔ ثشگؾت 

 ْب ٔتًبط لجم اص اسعبل خٓت  IPاص سٔؽٓبي كُتشل 

 .اعًيُبٌ ثيؾتش اعتفبدِ يي ؽٕد

اكثش يؾتشيبٌ خشيذ زضٕسي سا يغًئٍ تش اص پشداخت 

. انكتشَٔيكي يي داَُذ

ثش يجُبي اعتشاتژيٓبيي كّ يك ؽشكت اَتخبة يي كُذ 

. يكي اص ايٍ دٔ سٔػ سا اَتخبة يي كُيى
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 ْفتّ ثؼذ اص خشيذ 2زبل دس ثؼضي يٕالغ تب يك ٔلتي 

ٔ ايٍ .ْى دس فٕست اَقشاف يي تٕاَيى كبال سا پظ ثذْيى

اثتكبسسا ديدي كبال ْى پزيشفتّ يؼُي تب يك ْفتّ دس 

كّ ايٍ كبالْبي پظ .فٕست اَقشاف كبال سا پظ يي گيشد

گشفتّ سا دٔثبسِ ثغتّ ثُذي كشدِ ٔزتي اگش دس زذ َٕ 

. ْى ثبؽذ ثّ فٕست كبالي دعت دٔو ثّ فشٔػ يي سعبَذ

انجتّ ثبيذ دسفذ افشادي كّ كبال سا پظ يي دُْذ زغبة 

 .ؽٕد ٔدس عشاَّ ْضيُّ ْب زغبة ؽٕد

.  كشدٌ اعت BENCH MARKسٔػ ديگش دس عشازي فشآيُذْب 

 يؼُي.اعت تكًيهي يغبنؼّ يب ثشداسي انگٕ اػ فبسعي يؼبدل

 ثب يتُبعت آٌ اص ٔ كُيى پيذا يبعت ايذِ يغبثك كّ عبصيبَي

. ًَبييى انگٕثشداسي خٕد كبسي ؽشايظ

 سٔػ عبصيبٌ آٌ ْبي سٔيّ تكشاس كشدٌ Bench mark  دس انجتّ

 خٕديبٌ ؽشايظ يغبثك ْب سٔيّ ثبيغت يي ثهكّ َيغت يُبعجي

 .ؽَٕذ ثبصَٕيغي

 : تٕصيغ ثشاي آيبصٌٔ سٔػ

 كشدٌ ٔاَجبس اسصاٌ فٕست ثّ يكدب فٕست ثّ كبال خشيذ -1

. ثبؽذ يي آٌ

ثّ افشاد يؼتًذ اخبصِ يي دْذيك صيش فشٔؽگبِ تست  -2

يؼُي ٔلتي يب ٔاسد عبيت آيبصٌٔ .َظبست آيبصٌٔ ثغبصَذ

ثهكّ .ْغتيى انضايب  فشٔؽُذِ افهي ،آيبصٌٔ ًَي ثبؽذ

صيش فشٔؽُذِ ،كبال سا ثّ يب ثفشٔؽذ ٔ اگش يؾتشي ساضي 

َجبؽذ دس ايًيهي كّ تٕعظ آيبصٌٔ  ثّ خشيذاس اسعبل 

يي تٕاَيى َظشيبٌ سا ساخغ ثّ كبال يب , يي ؽٕد

ٔ ايٍ .فشٔؽُذِ ثُٕيغيى كّ ثالفبفهّ سعيذگي يي ؽٕد

 .عيغتى كُتشل آيبصٌٔ ثشاي صيش فشٔؽُذِ ْب يي ثبؽذ

 پٕل كُذ يي ٔاسد چيٍ اص سا كبالْب اص خيهي چٌٕ آيبصٌٔ

 .پزيشد ًَي سا دادٌ پظ سيغك صيبد گيشد يي َمذ

 يي ْى پغتي پبكت يك كبال ثب ًْشاِ كٕچكتش كبالْبي ثشاي

 خٕؽًبٌ اگش كّ ؽٕد يي يتمجم ْى پغت ْضيُّ كّ فشعتذ

. فشعتيى يي پظ پبكت ،تٕعظ َيبيذ

 دس ْى كهيذي يُبثغ  ثبيذ يب كهيذي فشآيُذْبي كُبس دس

 يب أنيّ ،يٕاد يبني عشيبيّ ثبؽيى،يثم داؽتّ َظش

 ؽُبعبيي سا كهيذي يُبثغ ثبيذ يب.ايُٓب اص  تشكيجي

 يغبنّ ايٍ ٔاص ًَبييى ثشآٔسد سا آَٓب ٔظشفيتٓبي كشدِ

 يُبعت كيفيت ثب سا ظشفيت آٌ ييتٕاَيى كّ  ثبؽيى يغًئٍ
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 8000 اٌ دس كّ گٕگم ًََّٕ ػُٕاٌ ثّ.كُيى َظشتبييٍ يذ

 كُُذ يي كبس داسَذ عشٔس

 كيفيتي؟ چّ ثب ٔ ظشفيتي چّ ثب يُبثؼي چّ پظ

 يب خذيت كيفيت ػُٕاٌ ثب  service level َبو ثب افغالزي يك

 ٔادػب ييخشيى ايُتشَت ؽبتم اص ٔلتي يذَظشٔيثال يسقٕل

 اػon time صيبٌ اعت ثبَيّ دس ثبيت يگب1 عشػتؼ كّ ييكُذ

 فمظ عشٔيظ ثّ يشاخؼّ ثبس فذ ْش اص ؽًب يؼُي اعت% 99

 زميمت دس service level.ثبؽذ داؽتّ يؾكم اعت يًكٍ يكجبس

 ٔ(agreement تٕافمُبيّ)اعت ٔخشيذاس فشٔؽُذِ يجيٍ تٕافك

 ًَبيُذ ساػًم آٌ َتٕاَُذ كُُذِ ٔتبييٍ فشٔؽُذِ اگش

 ديگش تش يهًٕط يثبل يب.ثذُْذ خغبست يؾتشي ثّ ثبيذ

 عبيت ًَيذْذٔ عشٔيظ كّ َبو ثجت يٕلغ داَؾگبِ عيغتى

down يٕلغ ْيچ ايبصٌٔ ٔ كبال خي دي فٕستيكّ دس.ؽٕد يي 

down  ظشفيتي يمذاس ًْٔيؾّ َيغتُذ ٔpick  ّعبيت ثّ يشاخؼ 

 ثّ سا عشٔس ٔظشفيت ثبَذ پُٓبي كُُذٔ يي ثشآٔسد سا

 ايٍ ثّ .دْذ پٕؽؼ سا َيبصْب كّ كُُذ يي تُظيى اي گَّٕ

. گٕيُذ يي يُجغ يذيشيت

 يي تسٕيم ؽشيك عشي يك اص سا يُبثغ يب:ؽشكب يذيشيت 

 اص ًَبييى ًَي تٕنيذ خٕد كّ سا ثبَذ پُٓبي.گيشيى

 ايُكّ يب.يبعت ؽشيك يخبثشات پظ گيشيى يي يخبثشات

 يٓى ثغيبس خٕدػ ؽشكب يذيشيت.كُيى يي اخبسِ سا عشٔسْب

. ثبؽذ يي

 يي فٕست ظشفيت ييضاٌ يجُبي ثش فشٔػ :يُبثغ يذيشيت

. پزيشد

  zoom خٕديبٌ كهيذي يسٕسيتٓبي سٔي ًْٕاسِ اعت ثٓتش

 سا ٔثميّ ْغتُذ يب ثشَذِ ثشگ سلبثت دس كّ آَٓبيي.كُيى

 چبژكتشي عبصيبٌ ثتٕاَيى تب ثكُيى out source ايكبٌ زذ تب

 فٕست ثّ سا ظشفيتًبٌ كُيى عؼي ٔالغ دس.ثبؽيى داؽتّ

 عٕد ْى ديگشاٌ دْيى اخبصِ .افمي َّ كُيى اضبفّ ػًٕري

. ثجشَذ

 خبؿ ؽشايظ دس ثسشآَب ثشعشفكشدٌ سآْبي ثٓتشيٍ اص يكي

 ًْكبساٌ كّ چشا.ثبؽذ يي ثيؾتش ًْكبساٌ اص اعتفبدِ
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 يذيشيت ثٓتش سا ثسشآَب كُُذ يي كًك يب ثّ ثيؾتش

. ًَبييى

 سعتٕساٌ يثال ثذْيى اسائّ سا يختهفي خذيبت:افمي تٕعؼّ

 َيض ٔپيتضا ،عبَذٔيچ دْذ يي اسائّ عُتي غزاي كّ

. ثبؽذ داؽتّ ْى ؽبپ ،كبفي ثفشٔؽذ

 يب ثبالتش عغٕذ دس تبييٍ صَديشِ دس يؼُي:ػًٕدي تٕعؼّ

 سعتٕساٌ تٕعظ گبٔداسي تبعيظ يثال .كُيى زشكت تش پبييٍ

 3 َؾغتٍ ْى دٔس َتيدّ:يشكضي ثبَك تبعيظ ايذِ

 ايذِ اص ثغيبسي .داد سش كّ ثٕد دَيب ثضسگ التقبدداٌ

 خٕسد يي خشلّ غيشسعًي فضبْبي ًْيٍ دس ثضسگ ْبي

 ثُضيُٓب پًپ گشفتٍ ايذِ يثم benchmark  اص ديگش يثبل يك

 انگٕ َّ ْغت تكًيهي يغبنؼّ كبيم ًََّٕ كّ ْتهٓب اص

 ثُضيٍ پًپ ْى ْغتُذ خذيبت ثخؼ دس ْشدٔ فشف،چٌٕ ثشداسي

 ْتم يبَُذ سا يؾخقبت ديگش ٔ ٔخشٔج ،ٔسٔد ْتم،َبو ْى

. كُذ يي ثجت

 

 كبال ديدي آيُذِ

 تجذيم ايشاٌ ثشاي آيبصٌٔ يك ثّ تٕاَذ يي كبال ديدي

 ٔكبسكؾٕس كغت ثش زبكى ؽشايظ دنيم ثّ چٌٕ ؽٕدٔني

 ٔ اعت ؽذِ يسشٔييت دچبس گشدد انًههي ثيٍ يبًَيتٕاَذ

 ٔ فشٔػ زيغّ ػٕك ٔدس كُذ ًَي ثيؾتشسؽذ زذي يك اص

 فشٔػ كبال ديدي كّ االٌ يثم.كُذ يي تش يتُٕع سا يسقٕالتؼ

 دس ٔ اعت كشدِ اضبفّ يسقٕالتؼ ثّ ْى سا ثبصي اعجبة

 آيبصٌٔ ثب ؽذيذ سلبثت ثب خٓبَي ثبصاسْبي ثّ ٔسٔد فٕست

 اعت ايٍ كبال ديدي ثشاي پيؾُٓبد ثٓتشيٍ.ؽذ خٕاْذ يٕاخّ

 ديگش ٔپيؾُٓبد دْذ گغتشػ سا تبييُؼ ؽجكّ ثبيذ كّ

 ايٍ ؽذٌ ػًهي چُذ ثؾٕدْش ايشاٌ دس آيبصٌٔ ؽؼجّ ايُكّ

. سعذ يي َظش ثّ يؾكم ٔ عخت كًي پيؾُٓبد
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