
 

 

 یناسنا عبانم ریدم مادختسا
 همدقم
 ناونع هب امش یناسنا عبانم ریدم .دراد یساسا یشقن لغاشم ره رد یناسنا عبانم ریدم کی
 تسا امش دادعتسا ینعی امش یراجت هیامرس نیرتگرزب ظفح و ندروآ لوئسم هک یدارفا زا یکی
 هتشاد ار نادنمراک نیرتهب نتفای رد مزال تراهم ،دنک کرد ار امش ینامزاس گنهرف دیاب و
 .دشاب تراجت رد رحبت یاراد و دشاب
 یناسنا عبانم ریدم زراب یگژیو
 کی ،یلاع هدننک رارقرب طابترا کی ،یکیژتارتسا درکلمع یارد بوخ یناسنا عبانم ریدم کی
 .تسا دنمتردق ربهر کی و تکرش تعنص رد صصختم کی ،تالکشم لح صصختم
 .تسین ناسآ طیارش دجاو یادیدناک نتفای ،ینینچ نیا یاهیگژیو زا یتسیل نتشاد اب
 سح یهیاپ رب و تیحالص ساسارب ار نابلطواد بلغا مادختسا ناریدم هک تسا لیلد نیمه هب
 .دننکیم باختنا یاهزیرغ

 
 یناسنا عبانم ریدم باختنا یارب مهم دروم ۴
 و هدنزاس ناکما دح ات هک دینک ادیپ ار یبسانم یناسنا عبانم ناریدم دیناوتیم هنوگچ
 :هدش رکذ دروم راهچ اجنیا رد .دنشاب کیژتارتسا
 دینک فیرعت دراد زاین یناسنا عبانم ریدم شقن هک ار ییاهتراهم )١
 .دراد یصاخ هیاپ تراهم هب زاین هک تسا یتیعقوم نیا ،ایازم تیریدم ات راک نوناق کرد زا

  .دنک رکف یتالماعم یاهراک زا رتارف هک دیراد زاین کیژتارتسا یناسنا عبانم ریدم کی هب امش
 عونتم رایسب دناوتیم یناسنا عبانم ناریدم یلغش یاهتیلوئسم ،امش تراجت و تعنص ساسا ر
 .دشاب
 نیا زا کی ره هک تسا هدش صخشم ،تیعقوم یارب مادختسا زا لبق هک دینک لصاح نانیمطا

 .تسا هدش صخشم دراوم



 

 

 ،دشاب هتشاد دیاب یناسنا عبانم ریدم ره هک دوش یم یساسا یاهتراهم زا تبحص یتقو
 :دنناوتب دیاب نابلطواد
 دینک راک تراجت هدیچیپ یاهشلاچ لح یارب میت کی زا یشخب ناونع هب •
 دیزومایب اهنآ هب و دیهد حیضوت نارگید هب حضاو روط هب مادختسا نوناق دروم رد •
 دننک هدامآ  دوخ یاهمیت رد دادعتسا شرورپ یارب ار ناریدم ،یرگ یبرم قیرط زا •
 دینک هدافتسا HCM دننام یناسنا عبانم یلصا یروانف زا •
 اهدزمان بذج و عبانم نیمأت رب تراظن •
 یگتسشنزاب یارجا و ایازم یگنهامه •
 عبانم ریدم هب نینچمه امش ،تروص نیا رد ؟دینکیم راک مظنمً الماک یاضف کی رد امش ایآ
 .دنک کرد ار دوخ تعنص صاخ قابطنا هب طوبرم لئاسم ات دیراد زاین دوخ یناسنا

 
 دیراذگب یراتفر یاهیگژیو رب ار دوخ زکرمت )٢
 نییعت ات دنکیم کمک امش هب تیاهن رد ادیدناک کی یراتفر یاهیگژیو و یتاذ اهیگژیو یسررب
 .ریخ ای دنتسه بسانم یلعف لغش یارب اهنآ ایآ هک دینک
 اهیگژیو و اهراتفر ،دروآ تسد هب هبرجت و تراهم ناوتیم هچرگ هک تسا لیلد نیا هب نیا

 .دننامیم یقاب تباث یاهفرح یگدنز لوط رد ًالومعم
 بسانم هبحاصم تالاوس ندیسرپ ات ندرک یبایزرا زا اهراتفر ییاسانش یارب یفلتخم یاهشور
 .دراد دوجو
 :ًالومعم یناسنا عبانم ناریدم
 ارگنورب •
 هدننک بیغرت •
 هدنار •



 

 

 ارگ هفیظو •
 هناقالخ •
 رثوم •
 کی رد تیقفوم یارب دیدناک کی هک ار یایتخانش ییاناوت و یراتفر یاههزیگنا یلغش فادها

 .دنکیم یوزنم ،دراد زاین لغش
 دینک هدافتسا دنمشوه مادختسا و یملع یاهشور زا )٣
 .دینک بانتجا یاهزیرغ قیرط زا اهنت مادختسا زا دیاب امش ،میتفگ البق هک روطنامه
 .دینک ظاحل مادختسا دنیارف رد ار یتخانش و یراتفر یاهیبایزرا ،رتشیب تینهذ هئارا یارب
 .دنک یریگ هزادنا دیدج یاهزیچ یریگدای یارب ار درف ییاناوت هک دوشیم ثعاب یتخانش یبایزرا
 یارب ًالامتحا ،دریگن رارق امش یلغش فده رد هدش نییعت هدودحم رد یسک یتخانش هرمن رگا

 یتح و دوشیم ادج راک زا ،تسین قفوم یشقن رد یسک هک یماگنه و دنکیم شالت تیقفوم
 .دوش از لکشم دناوتیم

 
 دینک فذح و ییاسانش ار مادختسا تابصعت )٤
 باختنا ار ییادیدناک و مینک لمع هنافرط یب هک مینکیم ار دوخ شالت مامت ام همه هک یلاح رد
 بصعت تسا نکمم هشیمه اما ،تسا درف نیرت طیارش دجاو و بسانت نیرتهب ام رظن هب هک مینک
 .دشاب هتشاد دوجو مادختسا یاهیریگ میمصت رد هاگآدوخان
 .مینک مادختسا ار دارفا عون کی اهراب و اهراب نامدوخ تسا نکمم ،عوضوم نیا زا یهاگآ نودب
 ای یراتفر یاه یبایزرا دننام ،ینیع ملع ماغدا ،ینهذ یریگوس شهاک یارب هار نیرتهب •

 .تسا یریگ میمصت رد ،یتخانش
 تقو نآ ،هن ای تسا بسانم یتخانش و یراتفر رظن زا یدرف دیداد صیخشت هکنیا زا دعب
 .دینک یسررب ار زاین دروم یاهتراهم دیناوتیم


