
 

 

 اهدادعتسا تیریدم دنور
 رد ار نآ هنوگچ هک دیریگب دای و دیزادنیب اهدادعتسا تیریدم دنور هب یهاگن دیاب ،هلحرم نیا رد

 .دینک لامعا دوخ تکرش
 ؟تسیچ اهدادعتسا تیریدم دنور
 .تسا یناسنا عبانم تیریدم یهدنامزاس هوحن ،دادعتسا تیریدم دنیآرف
 و جارخا ،هزیگنا داجیا ،اهنآ شزومآ هوحن و اهنآ مادختسا هوحن ،نادنمراک باختنا هوحن نیا

 .تسا هریغ

 
 دادعتسا تیریدم گرزب دنیارف کی زا هلحرم ۷
 نامزاس یارب دادعتسا تیریدم موادم دنور هعسوت یارب امش هک تسا یدراوم لماش ریز لحارم
 .دیهد ماحنا دیاب دوخ
 رد ندنام یارب اهنآ هب کمک سپس و دوجوم دارفا نیرتدادعتسا اب نتفای یگنوگچ لماش نیا

 .تسا امش تکرش
 دینک صخشم ار دوخ زاین دروم یاهتراهم :١ هلحرم
 ؟تسیچ اهدادعتسا تیریدم دنور رد مدق نیلوا
 رپ دیاب ار یطیارش هچ و دیراد زاین ییاهمادختسا لدم هچ هک دینک نییعت دیاب ،راک همادا زا لبق
 .دینک
 زا ات دوش هداد شزومآ دوجوم نادنمراک هب هک دراد دوجو ناکما نیا ایآ هک دیریگب رظن رد ار نیا
 .دوش یریگولج دیدج دارفا مادختسا هب زاین

 دینک بذج ار بسانم دارفا :٢ هلحرم
 :دراد دوجو دادعتسا بذج یارب هلحرم نیدنچ
 HR یراجت مان( .دیهد رارق یلغش رترب یاهتیاس رد ار اهنآ و دینک داجیا دنمفده تاغیلبت )١

 ).تسا دیفم اجنیا رد
 .دینک یزیر همانرب راک یارب درف نیرتهب ییاسانش یارب ار اهشور ریاس و اههبحاصم )٢



 

 

 هک ار ییاهتست واهنومزآ و عبانم ،تیصخش یبایزرا زا هدافتسا ،مظنم تالاوس رب هوالع )٣
 .دیریگب رظن رد ار ،دنهد ماحنا یعقاو یاهتیعقوم رد نابلطواد تسا مزال

 .دینک مادختسا ار دوخ رترب یاههنیزگ )٤
 نآ یهدنامزاس و نآ یور راک :٣ هلحرم
 .دننک شیارگ ساسحا ات دینک کمک دیدج نادنمراک هب ،تکرش هب دورو ضحم هب
 و هدرک یزیر همانرب یشزومآ تاسلج ،درک دیهاوخ نییعت اهنآ یارب ار یفیاظو هچ دینادب
 .دینک رقتسم دیدج نادنمراک زا تیامح یارب ار یلعف نادنمراک
 هعسوت و یریگدای یهدنامزاس :٤ هلحرم
 مادختسا زا رت ناسآ امش یلعف نادنمراک یاهتراهم هعسوت ًالومعم ،دیشاب هتشاد دای هب
 .تسا دیدج یاهدادعتسا
 رد ار یزیچ دنهاوخیم ًالامتحا اهنآ ،دینک مادختسا ار رترب یاهدادعتسا رگا یتح ،هوالع هب
 .دنریگب دای دوخ دیدج شقن
 قیرط زا :دننام ،دینک یزیر همانرب دوخ نادنمراک دشر و یریگدای یارب ار ییاهشور
 .یریگدای یاضف کی داجیا یارب یریگدای تیریدم متسیس کی و اههرود ،اهسنارفنک

 
 دیهد ماحنا ار درکلمع یبایزرا :٥ هلحرم
 دنناوتیم نادنمراک ایآ دینیبب دهدیم ناکما امش هب مظنم روط هب نانکراک درکلمع یسررب
 .ریخ ای دننک تیریدم ار یفاضا یاهتیلوئسم
 دنمراک کی هب تسا نکمم و دهد تاحن دیدج یاهدادعتسا مادختسا رد ار امش دناوتیم نیا

 .دنک هدامآ حطس اقترا یارب ار دوخ ات دنک کمک
 دینک یژتارتسا دوخ دادعتسا نیرتهب ظفح یارب :مشش هلحرم
 دوبهب و یلغش تیاضر زا نانیمطا ،یشزیگنا یاهکیتکات ،ایازم ،تاغیلبت قیرط زا ار نادنمراک
 .دیراد هگن یضار دوخ راک لحم رد تکرش گنهرف
 دینک یزیر همانرب اه ینیشناج یارب :متفه هلحرم
 دنمراک دشرا وضع کی هک ینامز دننام ،دیهد دشر و شرورپ ینیشناج یارب ار نادنمراک
 .دوشیم هتسشنزاب
 نیرتهب ،شناد تیریدم هلمج زا ،موادم یریگدای یاهتصرف قیرط زا ات دیزاس رداق ار نانکراک
 .دنشاب هتشاد ار درکلمع



 

 

 دیمهفب ات دیهد ماحنا جورخ یارب یاهبحاصم ،تفرگ تکرش کرت هب میمصت یدنمراک رگا •
 هلئسم نامه ددجم زورب زا ات دنک یم کمک امش هب مادقا نیا و تسا هداد خر یهابتشا هچ
 .دینک یریگولج هدنیآ رد

 
 یریگ هجیتن

 ششوپ تحت ار دادعتسا تیریدم رضاح لاح رد امش هک دیرادرب ضرف نیا زا تسد دیابن امش
 .دیراد دوخ تکرش رد ار یناسنا عبانم شخب هک لیلد نیا هب طقف دیراد
 .دتفا یم قافتا یعیبط روط هب تردن هب اهدادعتسا تیریدم
 نیا هب طقف .دشاب امش نامزاس و تراجت اب بسانتم طقف هک دیراد زاین یژتارتسا کی هب امش
 تعنص لغاشم ریاس هب تبسن و درک دیهاوخ ظفح و هدرک بسک ار رترب یاهدادعتسا بیترت

 .درک دیهاوخ بسک یتباقر یرترب دوخ


