چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

آموزش حین کار و دوره ىای آموزشی
ثباسصػ تشیي هٌجغ ؽوب کبسکٌبى ؽوب ُغتٌذ .افشادی کَ هغئْل کبس آًبى ُغتیذ ّ ثذّى آًِب ثَ ؽوب ًیبصی ًیغت .ثب
کْؽؾِبی آًبى ؽوب (ّ عبصهبى) ثَ چیضُبی ثباسصػ هی سعیذ ّ ُش چَ تْاًبیی ّ اؽتیبق کبسکٌبى ثیؾتش ثبؽذ کْؽؼ ُب
هثوش ثوش تش خْاٌُذ ثْد .طجیؼتب ّلتی ُوکبس خذیذی اًتخبة هیکٌیذ اهیذّاسیذ کَ تْاًبتشیي ّ هؾتبق تشیي سا اًتخبة کشدٍ
ثب ؽیذ .اهب هغئْلیت ؽوب دس ایٌدب ثَ پبیبى ًویشعذ .هؼوْال ٌُگبم اًتخبة کشدى کبسکٌبى خذیذ یب استمبی ؽغل کبسکٌبى فؼلی
ثش ایي ثبّسیذ کَ آًبى افشادی ػاللَ هٌذ ّ تْاًب ثشای یبدگیشی هِبستِبی ؽغل خذیذ ُغتٌذ .ثٌبثشایي ثبیذ تشتیجی دُیذ کَ
ثتْاًٌذ هِبستِبی الصم سا کغت کٌٌذ .زتی ثِتشیي افشاد ثشای تْعؼَ ی تْاًبییِب ّ هفبُین خذیذ ثَ کوک ؽوب ًیبصهٌذًذ.
زذالل ثبیذ فشا گیشًذ ثَ چَ ًسْی هیتْاًٌذ تْاًبیی ُبی فؼلیؾبى سا ثب ؽشایظ خذیذ تطبثك دادٍ ّ اص آًِب دس خِت ُذفِبی
لغوتی کَ ثَ آى هلسك ؽذٍ اًذ اعتفبدٍ کٌٌذً .جبیذ اًتظبس داؽت کَ افشاد خذیذ ثذّى آهْصػ دس کبس تبصٍ ای کَ ثَ ػِذٍ
گشفتَ اًذ هْفك ؽًْذ .زتی کبسکٌبى لجلی ًیض دیش یب صّد هتْخَ هی ؽًْذ کَ داًغتَ ُب ّ تْاًبیی ُبی آًِب کبفی ّ ثَ اًذاصٍ
ی ًیبص ًیغت ّ الصم اعت دس ساُِبی لذیوی تدذیذ ًظش کشدٍ سّػ ُبی خذیذ سا فشا گیشًذ .دلیل آى اعت کَ ثَ طْس هذاّم
اُذاف عبصهبى ّ هٌبثغ الصم ثشای سعیذى ثَ آًِب ّ ُویي طْس کؾبغل تغییش هیکٌٌذ ّ تکٌْلْژی خذیذ هغتلضم سّػ ُب
ً،مؾِب ّ سّاثظ هتفبّت ثب لجل اعت .ثخؾی اص ّظیفَ ی ؽوب ثَ ػٌْاى یک هذیش گْػ ثَ صًگ ثْدى ثشای تغییشاتی اعت کَ
دس گشٍّ کبسی ؽوب تبثیش داسًذ ّ تؼییي ًیبصُبی آهْصؽی افشاد گشٍّ دس ساثطَ ثب ایي تغییشات اعت .زتی اگش دس عبصهبى ّازذی
ثَ ًبم آهْصػ ّخْد داؽتَ ثبؽذ  ،ؽوب پیْعتَ هغئْلیت تؾخیـ ًیبصُبی آهْصؽی کبسکٌبى خْد سا خْاُیذ داؽت.
لبثلتشیي فشد ثشای سفغ ثغیبسی اص ایي ًیبصُب ثب اعتفبدٍ اص آهْصػ زیي کبس خْدتبى هی ثبؽیذ.

توجیو کارکنان جدید
تْخیَ فشفت هٌبعجی اعت ثشای کوک ثَ کبسکٌبى خذیذ ثشای پی ثشدى ثَ آًچَ دس خشیبى اعت  ،زتی ثشای کبسکٌبًی کَ اص
عبیش لغوتِبی عبصهبى ثَ گشٍّ ؽوب هٌتمل هیؾًْذ ًیض الصم اعت .تٌِب آگبٍ کشدى افشاد اص کبسی کَ ثبیذ اًدبم دٌُذ کبفی
ًیغت ،الصم اعت ُذفِبی گشٍّ ّ عبصهبى سا ثؾٌبعٌذ ُ .ش چَ صّدتش ثَ آًِب ثشای ؽٌبخت اُذاف ّ ًسٍْ ی استجبط
لغوتِبی هختلف ثب یکذیگش کوک کٌیذ  ،عشیؼتش ثَ ثِشٍ دُی هطلْة خْاٌُذ سعیذ.
آسی

خیش

.1

آیب عبصهبى ؽوب ثجشای تْخیَ کبسکٌبى خذیذ ثشًبهَ ی هؾخقی داسد؟

.2

اگش داسد هیذاًیذ ثشًبهَ ی تْخیِی چَ تبثیشی سّی کبسکٌبى خذیذ داؽتَ اعت؟

.3

آیب ثشًبهَ ی تْخیِی هختـ کوک ثَ کبسکٌبًی تِیَ ؽذٍ اعت کَ ّاسد لغوت یب گشٍّ ؽوب هی ؽًْذ؟

.4

آیب فکش هیکٌیذ هْاسد دیگشی ًیض دسثبسٍ ی کل عبصهبى یب گشٍّ ؽوب ُغت کَ خْدتبى یب گشٍّ تبى ثبیذ آًِب سا ثَ
کبسکٌبى خذیذ اطالع دُذ؟ ُش کذام اص هْاسد صیش سا کَ فکش هیکٌیذ رکش آًِب ثَ کبسکٌبى خذیذ ثب اسصػ اعت سا تیک
ثضًیذ.
عبصهــــــــــبى گشٍّ



تبسیخچَ



اُذاف یب همبفذ



هؾتشیبى یب هشاخؼبى
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عبصهــــــــــبى گشٍّ


تبهیي عشهبیَ



تْلیذات یب خذهبت



سلجب



عبختبس



عیبعتِبی داخلی



هغبئل خبسی



فشفت ُبی ایدبد ؽذٍ



همشسات اداسی



همشسات تذّیي ًؾذٍ



زمْق لبًًْی کبسکٌبى ّ تغِیالتی کَ ثشای اًبى دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

.5

آیب الصم اعت کبسکٌبى خذیذ اص عبیش لغوتِبی عبصهبى (دسفبفلَ ی دّس یب ًضدیک) ثبصدیذ کٌٌذ؟

.6

آیب ثَ خْاعتَ ُب یب پشعؼ ُبی فشدی کبسکٌبى پبعخ دادٍ هیؾْد؟

.7

آیب ثَ کبسکٌبى خذیذ ًْؽتَ ای زبّی ًکبت هِن خلغَ ی تْخیِی ّ ًبم هشاخؼی کَ هی تْاًٌذ ثشای کغت

آسی

خیش

اطالػبت ثیؾتشثَ آًِب سخْع کٌٌذ دادٍ هی ؽْد؟
.8

چَ هذت صهبًی ثشای تْخیَ الصم اعت؟

.9

آیب تْخیَ ثبیذ دس یک خلغَ یب دس یک دّسٍ ی صهبًی هؾخـ اًدبم ؽْد؟

 .11ػالٍّ ثش صهبى هْسد ًیبص ثشای تْخیَ  ،چَ هذت صهبًی ثشای ثشًبهَ سیضی فکٌتشل ّ افالذ آى الصم اعت؟
 .11اگش هغئْلیت ُبی اخشای توبم یب ثؼضی خٌجَ ُبی ثشًبهَ ی تْخیِی کبسکٌبى خذیذتبى ثَ ػِذٍ ی ؽوبعت یب
هبیلیذ ثَ ػِذٍ ی ؽوب ثبؽذ ،چَ کغبًی ثشًبهَ سیضی هیکٌٌذ،عبصهبى هیذٌُذ ّ آى سا اخشا هیکٌٌذ؟

تعیین نیاز ىای آموزشی
غبلجب ثیي آًچَ افشاد هی تْاًٌذ اًدبم دٌُذ ّ آًچَ ثبیذ تْاًبیی اًدبم آى سا داؽتَ ثبؽٌذ یب هبیلٌذ کَ داؽتَ ثبؽٌذ فبفلَ ای
ّخْد داسد کَ هوکي اعت ًؾبى دٌُذٍ ی یک ًیبص آهْصؽی ثبؽذ .هوکي اعت دس توبعِبی سّصاًَ ثب کبسکٌبى یب ثشسعی
کبسکشد آًبى هتْخَ ًیبصُبی آهْصؽی ؽْیذ (چک لیغتِبی اخشای عیغتن اسصیبثی ػولکشد کبسکٌبى سا ثجیٌیذ) پشعؼ ُبیی
هبًٌذ صیش دس تؼییي ًیبصُب ثَ ؽوب کوک هیکٌٌذ.
.1

اًتظبس ُبی هي اص آًچَ گشٍّ ّ افشاد گشٍّ ُبی کْچک داخل آى ثبیذ اًدبم دٌُذ چیغت؟

.2

دس کذام لغوت یک فشد (یک گشٍّ) آى طْس کَ ثبیذ کبسآیی ًذاسد؟

.3

ایي فبفلَ تب چَ اًذاصٍ دس اًدبم کبس ثشای هثبل اص ًظش ُضیٌَ ُب ،ایوٌی  ،ثبصدٍ ّ غیشٍ تبثیش داسد ّ همشّى ثَ فشفَ
اعت کَ پْلی ثشای ثشداؽتي آى خشج ؽْد؟

.4

آیب ایي فبفلَ ثَ دلیل ػذم تْاًبیی فشد یب گشٍّّ ثشای اًدبم آًچَ هْسد اًتظبس اعت هی ثبؽذ؟
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.5

اگش آًِب فبلذ تْاًبیی ُغتٌذ لجال آى تْاًبیی سا داؽتَ اًذ؟

.6

اگش لجال تْاًبیی داؽتَ اًذ چشا اکٌْى ًذاسًذ .آیب ایي اهش ثَ دلیل ػذم توشیي یب ػذم ثبصخْسد دس ًسٍْ ی کبسکشدى
آًِبعت؟

.7

اگش تْاًبیی خْدسااص دعت دادٍ یب آى سا ًذاؽتَ اًذ آیب هبیل ثَ کغت آى ُغتٌذ؟

.8

دس فْست توبیل آیب لبدس ثَ کغت آى ُغتٌذ؟

تْخَ :دس هْاسد ُ 8 ّ 7شگض تقْس ًکٌیذ کَ تْاًبیی یب اؽتیبق افشاد ثَ یبدگیشی ثَ طْس کبهل ثب ًژاد  ،خٌظ ّ،ضؼیت تبُل یب
عي آًِب هشتجظ اعت .ثلکَ ثبیذ ثَ خقْفیبت ُش فشد تْخَ کشد.
.9

اگش افشاد تْاًب ُغتٌذ چشا اص تْاًبیی خْد اعتفبدٍ ًویکٌٌذ:


آیب هیذاًٌذ کَ ثبیذ اص آى (ّ دس چَ هْالؼی)اعتفبدٍ کٌٌذ؟



آیب ثَ ػلت کوجْد ّلت یب ّعیلَ یب دخبلت دیگشاى ًویتْاًٌذ آًطْس کَ لبدسًذ کبس کٌٌذ؟



آیب اگش آى طْس کَ هیتْاًٌذ کبس کٌٌذ هوکي اعت هْسد توغخش ُوکبساى لشاس گیشًذ؟



آیب افشاد ثشای آًچَ اًدبم هیذٌُذ پبداػ (غیش سعوی) ثیؾتشی هیگیشًذ تب آًچَ هیتْاًٌذ اًدبم دٌُذ؟



آیب ثَ طْس ّاضر ّ سّؽي ثَ آًِب گفتَ ؽذٍ اعت کَ دس فْست داؽتي کبسآیی پبییي چَ چیضی دس اًتظبس
آًِبعت؟

 .11ثبتْخَ ثَ عْال  3آیب ُیچ یک اص ساٍ ُبی صیش ثشای ثشداؽتي فبفلَ ی خبلی کبسآیی همشّى ثَ فشفَ ُغت؟


کبسکٌبى ًبتْاى /ثی ػاللَ اص گشٍّ اخشاج ؽًْذ.



افشادی ثب تْاى ثییؾتش اًتخبة ؽًْذ.



دس ؽغل تدذیذ ًظش ؽْد(هثال سّػ ُب ّ کبسُبی ًْؽتٌی عبدٍ ؽًْذ).



اّلبتی ثشای توشیي سّی کبسُبیی کَ گبُگبُی ثبیذ اًدبم ؽًْذ اختقبؿ دادٍ ؽْد.



اثضاس کبسی (هثل چک لیغتِب یب دعتْسالؼول ُب) تِیَ ؽًْذ تب صهبى ّ چگًْگی اًدبم کبسُبی گبُگبُی سا ثَ
خبطش افشاد ثیبّسًذ.



کبسی کَ ثبیذ افشاد اًدبم دٌُذ ُوچٌیي صهبى اًدبم آى ثِذلت ثَ آًبى خبطش ًؾبى ؽْد.



گشٍّ ُبیی تؾْیك ؽًْذ کَ ثَ یکذیگش دس افضایؼ تْاًبیی کوک کٌٌذ.



ثشًبهَ ی آهْصػ زیي کبس تشتیت دادٍ ؽْد.



تشتیت دادى دّسٍ ُبی آهْصؽی – تفشیسی کْتبٍ هذت.



تشتیت دادى دّسٍ ُبی فشفب آهْصؽی.

تْخَ  :دّسٍ ُبی آهْصؽی (یب آهْصػ زیي کبس) هوکي اعت دس ثؼضی اّلبت ساٍ زل هؾکل ػذم کبسآیی ًجبؽذ (ثشای هثبل
هْاسدی کَ دس ثٌذ  9رکش ؽذٍ اًذ) ّ ًیبص ثَ اًدبم تغیییشاتی دس عبیش صهیٌَ ُب هثل اًتخبة افشاد  ،طشازی ؽغل  ،عشپشعتی ،
ًسٍْ ی استجبطبت  ،پبداؽِب ّ غیشٍ ثبؽذ.

ارائو ی آموزش مناسب
اگش هتْخَ ؽذیذ کَ ثؼضی افشاد ًیبص ثَ آهْصػ داسًذ چگًَْ هیخْاُیذ تشتیت آى سا ثذُیذ .ؽکلِبی ثَ خقْفی اص آهْصػ(یب
ثِغبصی کبسکٌبى)سا آعبًتش اص ثمیَ ؽکلِب هیتْاى تشتیت داد.
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.1


توبم هغئْلیت کبس سا ثَ افشاد هسْل کٌین



اصآًِب ثخْاُین ثشای یبدگیشی پِلْی فشد خبفی ثٌؾیٌٌذ



آًِب سا ثیي کبسُب ّ ّظبیف هتفبّت ثچشخبًین



آًِب سا ثَ لغوت دیگشی هٌتمل کٌین



کبسُبی ثَ خقْفی سا ثَ افشاد ّاگزاس کٌین



آًبى سا دس ثسثِبی گشُّی ؽشکت دُین



هطبلت ساٌُوب سا دس اختیبس آًِب ثگزاسین



اص آًِب ثخْاُین کبس خْد سا صیش ًظش فشد خبفی توشیي کٌٌذ



دعتْسات هشتت ّ هغتمین ثَ آًِب ثذُین



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ.

اگش ؽوب یب فشدی اص گشٍّ تبى(خبًن یب آلبی فالًی) هی خْاُیذ ثَ یکی اص کبسکٌبى ثَ طْس هغتمین آهْصػ دُیذ

.2

الصم اعت ثؼضی افْل اعبعی تذسیظ ّ آهْصػ سػبیت ؽًْذ.


یبدگیشًذٍ سا دس زبلت آساهؼ ًگَ داسیذ



ُذف آهْصػ سا سّؽي کٌیذ هثال ثَ یبدگیشًذٍ تْضیر دُیذ دس ًتیدَ ی آهْصػ لبدس ثَ اًدبم چَ کبسی خْاُذ
ؽذ یب ایٌکَ چَ کبسی سا ثِتش اًدبم خْاُذ داد



استجبط ایي اُذاف سا ثب ؽغلؼ ًؾبى دُیذ



تْاى لجلی فشد ّ هیشاى دسک ّی سا اص ػْاهل ؽغل ثغٌدیذ



ثگْییذً /ؾبى دُیذ چَ چیضُبیی سا لذم ثَ لذم ثبیذ فشا گیشد



دس ُش هشزلَ هیضاى یبدگیشی فشد سا ثغٌدیذ ّ اص ّی ثخْاُیذ آًچَ سا یبد گشفتَ ثَ کبس ثشد



ّی سا اص ًتیدَ ی عٌدؼ آگبٍ عبصیذ



لجل اص ؽشّع هشزلَ ی ثؼذی ثَ ّی فشفت کبفی ثشای توشیي دس ُش هشزلَ ثذُیذ



ّلتی کَ پیؾشفت خْثی داسد ّی سا تؾْیك کٌیذ ّ صهبًی کَ هؾکل داسد فجْس ّ زبهی اّ ثبؽیذ



هتْخَ هْاسدی کَ پی دس پی دس آًِب اؽتجبٍ هیکٌذ ثبؽیذ ّ عؼی کٌیذ دلیل آى سا ثفِویذ .هوکي اعت ػلت آى
دخبلت ػبدتِبی لجلی یب ػذم دسک هفبُین آًچَ ثَ ّی یبد هیذُیذ ثبؽذ



دسفْافل هتٌبعت آًچَ سا تذسیظ ؽذٍ دّسٍ کٌیذ ّ ثجیٌیذ یبدگیشًذٍ ٌُْص آًِب سا ثَ یبد داسد؟



دس ُش خلغَ ثَ ُوبى اًذاصٍ کَ یبدگیشًذٍ هیتْاًذ خزة کٌذ هطلت اسائَ کٌیذ ًَ ثیؾتش



لجل اصؽشّع ُش خلغَ ثجیٌیذ یبدگیشًذٍ آًچَ کَ دس خلغَ ی لجل ثَ ّی تذسیظ کشدٍ ایذ هیتْاًذ ثَ خبطش
ثیبّسد/اًدبم دُذ



ُشچَ صهبى هیگزسد ثَ ّی کوک کوتشی ثکٌیذ تب خْدػ هدجْس ثَ اتخبر تقوین ؽْد



ثَ ًسٍْ ی کبس کشدى ّی تْخَ کٌیذ ّ دس خبی الصم اّ سا ساٌُوبیی کٌیذ



یبدگیشًذٍ سا ًتشعبًیذ ثلکَ هؾْق ّی ثبؽیذ ّ اص ُش ًْع اًتمبد یب تقسیر کبس ّی دس زضْس خوغ ( کَ هوکي
اعت ثبػث ؽشهٌذگی اّ ًضد ُوکبساى ؽْد) اختٌبة کٌیذ

.3

ثؼضی اّلبت ؽوب لبدس خْاُیذ ثْد کَ دّسٍ ُبی آهْصؽی (یب ُذایت ضوي کبس کَ دسثبسٍ ی آى فسجت خْاُذ ؽذ)
سا ثشای گشٍّ خْد اسائَ کٌیذ ،اهب دس هْاسدی ُن ثبیذ ثَ خبُبی دیگشی دس عبصهبى یب زتی خبسج اص عبصهبى (دس
ًضدیکی هسل کبس یب دس خبُبی دیگش کؾْس) ثشای آهْصػ کبسکٌبى هشاخؼَ کٌیذُ .ش کذام اص ساٍ ُبی صیش سا کَ فکش
هی کٌیذ ثشای کبسکٌبى ؽوب هفیذ ُغتٌذ سا تیک ثضًیذ:
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دّسٍ ُبی آهْصؽی داخل عبصهبى



کبلح ُب  /هْعغَ ُبی آهْصػ فٌی  /داًؾگبٍ ُبی هسلی



هشاکض هذیشیتی



هذاسط آهْصػ ػلْم اداسی



عبصهبًِبی آهْصػ تدبسی



طشذ ُبی آهْصؽی دّلتی



اًغتیتْ ُبی زشفَ ای



اتسبدیَ ُبی فٌفی



هشاکض آهْصػ فٌؼتی



اتسبدیَ ُبی کبسفشهبیبى



کبلح ُبی هکبتجَ ای

آموزش حین کار
اػن اص ایي کَ ثشای کبسکٌبى دّسٍ ُبی آهْصؽی سعوی تشتیت دُیذ یب ًَ ثبیذ آًِب سا ضوي اًدبم کبس ُذایت کٌیذ .غبلجب
ثیؾتشیي ًتیدَ سا ایي ًْع آهْصػ یؼٌی ساٌُوبیی هذاّم کبسکٌبى ٌُگبم کبس کشدى داسد ّ ثبیذ گگفت کَ ایي ثخؼ هِوی اص کبس
هذیشیت ثْدٍ ّ غیش لبثل اختٌبة اعت( چک لیغتِبی ساخغ ثَ کٌتشل سا ثجیٌیذ) .دس ایٌدب هْاسدی کَ ثبیذ ثَ خبطش داؽتَ ثبؽیذ
رکش ؽذٍ اًذ:
.1

ُویؾَ ثَ خبطش داؽتَ ثبؽیذ کَ هغئْلیت اسائَ ی کوکِبی آهْصؽی ّ ثبال ثشدى تْاًبیی ُش کذام اص اػضبی گشٍّ
تبى ثَ ػِذٍ ی ؽوبعت.

.2

دس ُش فشفتی هتْخَ ًمؼ خْد ثَ ػٌْاى ساٌُوب ثبؽیذ چَ دس هْلغ کبس کشدى فشد یب گشٍّ یب زتی صهبًی کَ دسثبسٍ
ی هغبئل ّ اّلْیتِب ثسث هیکٌیذ.

.3

ّلت هٌبعجی سا ثشای ساٌُوبیی اًتخبة کٌیذ .ثؼضی اّلبت ثَ دلیل اؽتجبٍ صیبد لشد ّ عختی خجشاى آى ثبیذ ثَ
عشػت الذام کٌیذ ّ دس عبیش اّلبت اگش اخبصٍ دُیذ فشد هتْخَ اؽتجبٍ خْد ؽْد ّ ثؼذ دسثبسٍ ی آى ثب ّی ثسث کٌیذ
ثِتش خْاُذ ثْد.

.4

ُشگض هٌسقشا سّی خطبُب توشکض ًکٌیذ .اگش لقذ داسیذ ًمبط ضؼف فشدی سا ثَ ّی تزکش دُیذ لجل اص آى اّسا هطوئي
کٌیذ کَ ًمبط لْتؼ سا هیؾٌبعیذ.

.5

دس ُش ثبس ثیؼ اص یک یب دّ ًمطَ ضؼیف سا هطشذ ًکٌیذ.

.6

ثَ طشذ ًمبط ضؼفی کَ ثیؾتشیي تبثیش سا دس کبسآیی فشد یب گشٍّ داسد اّلْیت دُیذ.

.7

افشاد سا تؾْیك کٌیذ کَ تْاًبیی ُبی خْد سا ًؾبى دٌُذ ّ ثِذًجبل کغت ساٌُوبیی اص دیگشاى ثبؽٌذ.

.8

هطوئي ؽْیذ کَ افشاد هیذاًٌذ اًتظبس ؽوب اص آًِب چیغت ،ثبیذ چَ کبسی اًدبم دٌُذ یب چَ چیضی سا کبهل کٌٌذ .ثِتش
اعت اثتذا دسثبسٍ ی ایي هغئلَ ثب آًِب فسجت کٌیذ.

.9

افشاس ًذاؽتَ ثبؽیذ کَ ُوَ چیض آًطْس کَ ؽوب هیخْاُیذ اًدبم ؽْد(هگش دس هْالؼی کَ ثَ دالیل کبهال ّاضر
کبسثبیذ طجك خْاعت ؽوب اًدبم ؽْد) اص افشاد پشعؾِبیی ثکٌیذ کَ آًِب ّاداس ثَ فکش کشدى دسثبسٍ ی ساٍ ُبی ثِتش
اًدبم کبسؽبى ثؾًْذ.

 .11افشاد سا ثشای پیذاکشدى ساٍ ُبی خذیذ اًدبم کبس تؾْیك کشدٍ دس ایي اهش ثَ آًِب کوک کٌیذ.
 .11افشادی اص گشٍّ کَ هیتْاًٌذ  /ثبیذ دس آهْصػ زیي خذهت عبیش کبسکٌبى ثَ ؽوب کوک کٌٌذ تؼییي کٌیذ .ایي کبس ثبیذ
ثخؾی اص ّظیفَ ی آًِب تلمی ؽْد.
ُ .12ش ُفتَ ّضغ آهْصػ زیي کبس سا ثشسعی کشدٍ هطوئي ؽْیذ کَ ّلت هٌبعجی ثَ ُش فشد اختقبؿ دادٍ ایذ.
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پیؾٌِبد  :فبسؽ اص ًظشی کَ دسثبسٍ ی آهْصػ داسیذ  ،ثَ ُش فْست ثَ افشاد آهْصػ هیذُیذ .هثبلی کَ دسثبسٍ ی کبس کشدى
خْدتبى هیضًیذ لْی تشیي تبثیش سا سّی افشاد دس اًتخبة کبسؽبى داسد.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشخوَ ی ػجبط دُمبًی
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