
 

 ضذى ثزٍتوٌذ ثزای حیبتی ٍ هْن ثسیبر عبدت 10

 (ضبّزخی هَفقیت گزٍُ اس ارایِ) 

ثزای دریبفت آخزیي  هقبلِ ّب ٍ کتبة ّبی الکتزًٍیکی رایگبى

ثِ ٍة سبیت هزاجعِ ًوبییذ. 

 

 

 فزٍضگبُ ایٌتزًتی هحصَالت هب           
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 ثبیذ ٍثزٍت هَفقیت ثِ رسیذى ثزای

 کٌین تزک را ّب عبدت ایي
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 پزیذى ضبخِ آى ثِ ضبخِ ایي اس. 1

 داریذ،سپس استعذاد کبری چِ در ثذاًیذ ثبیذ اٍل ٍثزٍت هَفقیت ثِ رسیذى ثزای

 .ًپزیذ ضبخِ آى ثِ ضبخِ ایي اس ٍقت ّیچ ثعذ ٍ کٌیذ هطخص را خَدتبى اّذاف

 ضعفتبى ًقبط ٍ ّب تَاًبیی کٌیذ سعی کِ است طجیعی داریذ کوتز یب ٍ سبل 20اگز

 در اگز اهب است طجیعی ضوب پزیذى دیگز ضبخِ ثِ ای ضبخِ اس پس کٌیذ کطف را

 ثب فزدی چٌیي راثطِ. لٌگذ هی کبر جبی یک کٌیذ طی را راُ ّوبى سبلگی 40

 .کٌٌذ ًوی هالقبت را یکذیگز ٍقت ّیچ هَفقیت ٍ اٍ ٍ است عکس راثطِ هَفقیت

 دخل اس ثیطتز خزج.2

 هی کِ ّزچیشی ثزای اهب ثخزد چیشّب خیلی هبُ در است هوکي ثزٍتوٌذ فزد یک

 دخلص اس ثیص ٍقت ّیچ ٍ دارد دلیل آى تْیِ ثزای ٍ کٌذ هی ًیبس احسبس خزد

 .کٌذ ًوی خزج

 گذار سزهبیِ یبفتي پی در ثیطتز ٍ گیزًذ هی خزد ّبی ٍام کوتز ّبیی آدم چٌیي

 .ّستٌذ هٌبست
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 ثزًبهِ ثی سًذگی. 3

 ٍ تٌظین را تبى سبالًِ ثَدجِ جوَْر رئیس هثل ًیست السم ریشی ثزًبهِ ثزای

 ٍ ثذّیذ اًجبم ثبیذ را کبرّبیی چِ کِ ثذاًیذ دقیقب ثبیذ رٍس ّز اهب کٌیذ تزسین

 .است کذام ضوب ّبی اٍلَیت

 .دٌّذ ًوی اًجبم کٌذ هی دٍر ّبیطبى ثزًبهِ اس را آًْب کِ کبرّبیی ثزٍتوٌذ افزاد

 ارسش ثی دٍستبى. 4

 صویوی ٍ گستزدُ ثسیبر کِ دارًذ ارسضوٌذی ٍ ثشرگ دٍستی ضجکِ ثزٍتوٌذ افزاد

 ثبضذ ّذفوٌذ ثبیذ دٍستی.ضَد ًوی یبفت ًخَر درد ثِ افزاد آًْب کٌبر در اهب است

 ًذارًذ ارسضی کِ کسبًی ثب ًطیٌی ّن اس پس ضوبیٌذ ضخصیت هعزف ضوب دٍستبى

 .کٌیذ پزّیش

دیگزاى رٍی گذاری سزهبیِ 5.

 ایي ثِ کٌٌذ ًوی گذاری سزهبیِ دیگزاى رٍی ٍقت ّیچ ثزٍتوٌذ ٍ هَفق افزاد

 خَدضبى اس غیز کسی ّیچ اهکبًبت رٍی ثز ٍ ًذارًذ تَقعی کس ّیچ اس کِ هعٌی

 .کٌٌذ ًوی ثبس حسبة
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 هزثَط آًچِ فزاگیزی اس عٌَاى ّیچ ثِ ٍ ّستٌذ آهَختي درحبل دائوب تزتیت ایي ثِ

 ٍ رًٍذ ًوی طفزُ است گذاری سزهبیِ ّبی ضیَُ ٍ ضبى تخصصی رضتِ ثِ

 .دٌّذ هی اٍلَیت ّزکبری ثِ را هسیز ایي در آهَختي

پزخَری 6.

 سالهتی ثِ ثزٍتوٌذ ّبی اًسبى کِ کزدُ ثبثت جْبى سزاسز در هختلف تحقیقبت

 ثیوبر ٍ ٍسى اضبفِ دارای افزاد کوتز آًْب ثیي در ٍ دٌّذ هی اّویت ضذت ثِ خَد

 .ضَد هی دیذُ

تزس 7.

 هیبًِ تزس ثب اصَال ٍ دارًذ ثبالیی پذیزی ریسک قذرت ٍثزٍتوٌذ هَفقت ّبی آدم

 ًگزاًی اظْبر چیشی ثِ ًسجت کِ آیذ هی پیص کوتز تزتیت ایي ثِ ًذارًذ خَثی

 ثلکِ ًیست ّذف ثی کبرّبی اًجبم ٍ سدى آة ثِ گذار ثی هعٌی ثِ ایي الجتِ .کٌٌذ

 تصویوی ٍقتی اهب کٌٌذ هی هطبلعِ ٍ هطَرت کبری ّز اًجبم اس قجل ٍ ّویطِ آًْب

 .دٌّذ ًوی راُ خَدضبى ثِ تزس گزفتٌذ
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اًذیطی کَتِ . 8

 ًذارًذ ای هیبًِ ّیچ اًذیطی کَتِ ثب ضٌبسین هی هَفق عٌَاى ثِ هب کِ ّبیی آدم

 را ضبى سزهبیِ ٍ کٌٌذ ًوی کبری ای لحظِ ّبی خَضی ٍ هذت کَتبُ اّذاف ثزای

 هی جبی ثز فزاٍاًی ثوزات ثزایطبى هذت طَالًی در کِ ثزًذ هی کبر ثِ جبیی در

 .گذارد

هسئَلیتی ثی .9

 خَاّز رٍسُ یک هزاقجت ًیست هْن ّستٌذ پذیز هسئَلیت ضذت ثِ هَفق افزاد

 . هبست خزیذ یب ٍ ثشرگ ضزکت یک ،ادارُ ثبضذ ّبیطبى سادُ

 .دارًذ ستَدًی عول دقت ٍ ثبال پذیزیزی هسئَلیت کبری ّز اًجبم ثزای

 یأس.10

 لحظبت تزیي سخت در آًْب. ًذارًذ ای راثطِ ّیچ غن ٍ ًباهیذی یأس، ثب ّب هَفق

 هی ثبلقَُ ظزفیت یک عٌَاى ثِ هطکالت ثِ ٍ دارًذ اهیذٍاری ثزای ای ثْبًِ

 .ًگزًذ
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 داًلَد ثزای سبیت ثِ  هْن هقبالت اس دستِ ایي  صَتی ّبی فبیل ثشٍدی

 .هیطَد اضبفِ رایگبى
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 کٌیذ ثبسدیذ هب ایٌتزًتی فزٍضگبُ اس
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