چک لیؽت هسیطاى
ضاٌُوبی ػلوی ثطای تْؼؼَ ی هِبضت ُبی هسیطیت

اجرای سیستن ارزیابی عولکرد کارکناى
هخل ثؽیبضی اظ ؼبظهبًِب هوکي اؼت ـوبزاضای ًْػی ؼیؽتن ضؼوی ثطای اضظیبثی ّ ـبیس ُن اضائَ ی گعاضؾ زضثبضٍ ی
کبض کبضکٌبى ثبـس .هؼوْال ایي کبض زض اغلت ؼبظهبًِب ؼبلی یک ثبض ّ زض ثؼضی ُط ـؿ هبٍ یک ثبض اًزبم هیفْز .اگط ؼبظهبى
ـوب زاضای چٌیي ؼیؽتوی اؼت ثبیس ُن اظ ًظط اضظیبثی کبض کبضکٌبًتبى ّ ُن اظ ًظط اضظیبثی کبض ذْزتبى اظ ططیك ضئیػ ثَ آى
تْرَ کٌیس .اگط چٌیي ؼیؽتوی ًساضیس هوکي اؼت تِیَ ی آى الظم ثبـس.الجتَ ثک هسیط هْفك ثَ طْض هساّم ّلی غیط ضؼوی
کبضکٌبى ذْزضا ُط ضّظٍ ثب ُط ُفتَ ّ طی ؼبل اضظیبثی هیکٌس.ثسّى ایي اضظیبثی غیط ضؼوی ًویتْاى اظ ًحٍْ ی پیفطفت کبض
لؽوت طجك ثطًبهَ اطویٌبى حبلل کطز(چک لیؽتِبی ضارغ ثَ کٌتطل ضا ثجیٌیس) .اضظیبثی ضؼوی ؼبالًَ ثَ ـوب ّ کبضکٌبًتبى
فطلتِبی هتفبّتی ػطضَ هیکٌس .ثَ ـوب اربظٍ هیسُس ثَ هبٍ ُبی لجل ثطگفتَ ثَ طْض کلی ثَ اضظیبثیِبیی کَ اًزبم زازٍ
ایس(ّرْاثِبی ُط کسام اظ کبضکٌبى ثَ آًِب)تْرَ کٌیس.ایي کبض هوکي اؼت چَ چیعُبیی ضا زضثبضٍ ی ضـس تْاًبییِب یب ازاهَ ی
ًمبط ضؼف ُطفطز ثیبى کٌس؟ ّلتی کبضهٌس ثَ کبض گصـتَ اؾ ًگبٍ هیکٌس چَ هیجیٌس؟ ُط زّـوب چَ احؽبؼی ًؽجت ثَ آى
زاضیس؟ چَ کبضی ثبیس اًزبم زاز تب کبضهٌس ثط ًمبط ضؼف یب هفکالتی کَ هبًغ ضـس کبضی اّ ثْزٍ اًس غلجَ کٌس ّ تْاًبیی اّ ظیبز
ـْز.اًتظبض زاضیس تبهطحلَ ی ثؼسی اضظیبثی پیفطفت فطز چگًَْ ثبـس ّ چَ چیعُبیی ثَ زؼت آّضز؟ اگط ؼبظهبى ؼیؽتن
ا ضظیبثی ًساضز ،هیتْاًیس ذْزتبى ؼیؽتوی آهبزٍ کٌیس کَ ثَ ـوب زض اتربش چٌیي تمویوبتی زضثبضٍ ی هسیطیت کوک کٌس .چک
لیؽتِبی ظیط اػن اظ ثْز یبًجْز ؼیؽتن ثَ ـوب کوک هیکٌس.

آیا سیستوی دارید؟
.1

چَ ًْع ؼیؽتن اضظیبثی زضؼبظهبى ـوب ثَ کبض گطفتَ هیفْز؟(ثیؿ اظ یکی اظ هْاضز ظیط هوکي اؼت ثَ کبض گطفتَ
ـْز)

.1



یک ؼیؽتن ضؼوی کَ ثبیس توبم هسیطاى آى ضا ارطا کٌٌس



گعاضـبتی کَ ثبیس زضثبضٍ ی توبم کبضکٌبى ًْـتَ ـْز



ثَ توبم کبضکٌبى پیفٌِبز همبحجَ ای ثطای اضظیبثی کبض آًِب هیفْز



توبم کبضکٌبى اػن اظ ایٌکَ ثرْاٌُس یب ًرْاٌُس ثبیس زض همبحجَ ی اضظیبثی ـطکت کٌٌس



زضؼطْس هرتلف اظ ؼیؽتوِبی هرتللفی اؼتفبزٍ هیفْز



ضّـی کَ هي ثب آى اضظیبثی هیفْم ثب ضّـی کَ کبضکٌبًن اضظیبثی هیفًْس هتفبّت اؼت



ؼیؽتن اضظیبثی ضؼوی ّرْز ًساضز



هي هیتْاًن ُط طْض لالس هیساًن اضظیبثی کٌن

زض ایٌزب زالیلی هجٌی ثط لعّم اضظی بثی کبضکٌبى شکط ـسٍ اؼت .اػن اظ ایٌکَ زض حبل حبضط ؼیؽتن اضظیبثی ارطا
هیفْز یب ذیط ،ثَ کساهیک اظ آًِب ثطای اضظیبثی کبضکٌبى ثیتطیي تْرَ ضا زاضیس؟(زّثبضٍ شکط هیفْز کَ اهکبى زاضز ثیؿ
اظ یکی اظ آًِب کبضثطز زاـتَ ثبـس)


حمْل هْافمت فمظ ضّی ایٌکَ ـغل فطز ـبهل چَ چیعُبیی اؼت



اضظیبثی کبضآیی کصـتَ ی فطز زض ـغل



اضظیبثی تْاى آیٌسٍ ی ّی ثطای اًزبم کبض



اضظیبثی تْاى ّی ثطای ؼبیط هفبغل



ـٌبؼبیی افطازی کَ هوکي اؼت تغییط ـغل ثَ ًفغ آًِب ثبـس
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ـٌبؼبیی افطازی کَ اضظؾ اضتمبیبفتي یب گطفتي پبزاؾ اذتمبلی ضا زاضًس



تفریك ًمبط لْت ّضؼف کبضکٌبى



تفریك هفکالتی کَ ًویگصاضًس افطاز اظ حساکخط تْاى ذْزثطای کبض اؼتفبزٍ کٌٌس



ـٌبذت ًیبظُبی آهْظـی



تبحیطگصاضی ثط کبضآیی یب تفْیك یب اًسضظ



لبزضؼبذتي کبضکٌبى ثَ ططس ًمطَ ًظطُبی ذْز ّتبحیطگصاـتي ضّی اًتظبضاتی کَ ثبیساظآًِبزاـتَ ثبـن



حمْل اطویٌبى اظ ایٌکَ حسالل ؼبلی یک ثبض ثَ طْضؼیؽتوبتیک ضارغ ثَ ُطفطزفکط کٌن

تْرَ :اهطّظٍ تبکیس ػوسٍ زض ططحِبی اضظیبثی ،کوک ثَ افطازثطای ثِجْز کبضآیی آًِب زض هفبغل فؼلی ـبى اؼت.

.2

چَ ػْاهلی ضا زض اضظیبثی کبضکٌبى هسًظط لطاض هیسُیس؟(یب اًتظبضزاضیس چَ ػْاهلی ضا زض ًظط ثگیطیس اگط فؼال ؼیؽتن
اضظیبثی ًساضیس؟)


پیفطفت زض اُسافی کَ لجال زضثبضٍ ی آًِب ثبُطکسام اظ کبضکٌبى تْافك ـسٍ اؼت



پیفطفت زض اُسافی کَ هسیطیت تکلیف کطزٍ اؼت



اؼتبًساضزُبی اًزبم کبض کَ لجال زضثبضٍ ی آًِبثبُطفطز تْافك ـسٍ اؼت



اؼتبًساضزُبیی کَ هسیطیت تؼییي کطزٍ اؼت



پیؿ آهسُبی ػوسٍ هخل هْفمیتِب یب ـکؽتِبی ثعضگ



کیفیتِب ّ ططظ تلمیِبی ـرمی کَ زض کبضفطز آـکبض هیفًْس



ًظطات ؼبیط افطاز زضثبضٍ ی فطز



ؼبیط هْاضز ضا شکط کٌیس.

آضی
.3

آیب اطویٌبى زاضیس کَ کبضآیی فطزضا اضظیبثی هیکٌیس ًَ ػمیسٍ ی ذْزضارغ ثَ ـرمیت اّضا؟

.4

آیبحبفظَ ی ـوب یب اطالػبت حجت ـسٍ ـوب ضا لبزض هیؽبظز کَ کبضآیی فطز ضا زض توبم زّضٍ ی هْضز ًظط اضظیبثی

ذیط

کٌیس؟
.5

ًتک

.6

آیبؼیؽتن اضظیبثی ـوبـبهل زضد اطالػبت زضیک یب تؼساز ثیفتطی فطم اؼت؟

.7

اگط ایٌطْض اؼت ،آیب زضثبضٍ ی آًچَ ثبیس زض ایي فطهِب ثٌْیؽیس فکط کطزٍ ایس؟

.8

آیب اظـوباًتظبض هیطّز کَ ثب کبضکٌبًتبى همبحجَ کٌیس؟

.9

اگط ایي طْض اؼت آیبثَ اًساظٍ ی کبفی ثَ چٌیي همبحجَ ای اػتوبززاضیس؟

 .11زضکل،آیب حػ هیکٌیس توبم چیعُبیی ضا کَ ثبیس ثطای اضظیبثی ّارطای ؼیؽتن آى ثساًیس ،هیساًیس؟
 .11اگط چٌیي احؽبؼی ًساضیس چگًَْ ثبیس چیعُبی الظم ضا یبز ثگیطیس؟
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نقش کارکناى در ارزیابی
چک لیؽتِبی فْق ًظط هسیط ضا زض اضظیبثی کبضکٌبى هٌؼکػ هیکٌس اهبزضثبضٍ ی افطازی کَ اضظیبثی هیفًْس چَ؟آًِب اظآى چَ
اًتظبضی زاضًس ّ چگًَْ هیتْاًٌس ثیفتطیي ثِطٍ ضا اظآى ثجطًس؟
کبضکٌبى ـوب اًتظبض چَ چیعُبیی ضا اظ اضظیبثی زاضًس؟(زضثبضُی آذطیي اضظیبثی کَ هسیطتبى اظ ـوب کطزٍ اؼت فکط

.1

کٌیس)هوکي اؼت آًِب اهیسّاض ثبـٌس کَ:


فطلتی ثطای هفرك کطزى هزسز هؽئْلیتِبیفبى پیسا کٌٌس



ثساًٌس ػولکطز آًِب چگًَْ اضظیبثی هیفْز



زضثبضٍ ی هفکالت کبضی ثحج کٌٌس



ًظطاتی ضا ثطای ثِتط ـسى ـغلفبى هططس کٌٌس



ثطای کبضی کَ ذْة اًزبم زازٍ اًس تحؽیي ـًْس



اظ آًِب اًتمبزات ؼبظًسٍ ای زضثبضٍ ی ًمبط ضؼففبى ثفْز



زضهْضز ثطًبهَ ی ؼبل آیٌسٍ تْافك کٌٌس



زضثبضٍ ی اهکبى تغییط ـغل آًِب ثحج کٌٌس



هؽئلَ ی پطزاذت ثیفتط یب اضتمب ضا هططس کٌٌس



زضثبضٍ ی ًیبظُبی آهْظـی ثحج ّ السم کٌٌس



چیعُبی ثیفتطی زضثبضٍ ی ـوب ثساًٌس



چیعُبی ثیفتطی ضارغ ثَ ذظ هفی ُب ّ هؽبئل لؽوت یب ؼبظهبى ثساًٌس



پیفٌِبزُبی ذْزضاثطای ثِجْز کبضآیی لؽوت ثب ؼبظهبى هططس کٌٌس



ثَ آًِب زضثبضٍ ی هْضْػبت هطتجظ یب غیط هطتجظ ثب پیفطفت کبضـبى کوک هفبّضٍ ای زازٍ ـْز



ؼبیط هْاضز شکط ـْز.

ثَ ضّـٌی هفرك اؼت کَ اضظیبثی ضؼوی هیتْاًس اطالػبت اضظًسٍ ای ضا ثَ ـرك اضظیبثی ـًْسٍ ّ ُوچٌیي

.2

هسیط ثسُس.اهب آیب افطاز هیتْاًٌس اظ ایي فطق ثیفتطیي اؼتفبزٍ ضاثجطًس؟ثطای هخبل آیبافطازی کَ زضحیطَ ی ًظبضت
ـوب ُؽتٌس:


اظ ظهبى اًزبم اضظیبثی آگبٌُس؟



اظ ـکل ارطای آى آگبٌُس؟



آیب زض اضظیبثی زذبلت زاضًس؟



اظ آًِب ذْاؼتَ ـسٍ کَ زضثبضٍ ی ذْزـبى ًظط ثسٌُس؟



اظ آًِب ذْاؼتَ ـسٍ کَ زضثبضٍ ی ـغل یب کبضلؽوت ذْز پیفٌِبزُب یبًظطاتی ثسٌُس؟



ثَ آًِب گفتَ ـسٍ کَ اضظیبثی کٌٌسٍ زضثبضٍ ی آًِب چَ گفتَ اؼت؟



ثَ آًِب فطلتی زازٍ ـسٍ کَ زضثبضٍ ی اضظیبثی ًظط زٌُسیب آى ضا ضز کٌٌس؟



زضاتربش تمویوی کَ زض ًتیزَ ی اضظیبثی اتربش هیفْز زذبلت هیکٌٌس؟



آیب پیفٌِبز لحجت یب اضظیبثی کٌٌسٍ یب ـرك اضـستطی ثَ آًِب زازٍ هیفْز؟



آیب ًؽرَ ای اظ ًتیزَ ی اضظیبثی ثَ آًِب تحْیل یب ًفبى زازٍ هیفْز؟
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.3

اگط کبضکٌبى هفوْل ُیچ کسام اظ ضاٍ ُبی شکط ـسٍ زض فْق ًویفًْس آیب زلیل ػوسٍ ای ثطای آى ّرْز زاضز؟ آیب
ؼیتن ثبیس تغییط کٌس؟

هصاحبو با کارکناى برای ارزیابی
.1

اغلت هسیطاى هبیل ًیؽتٌس کَ ثطای اضظیبثی ُط فطز ثب ّی همبحجَ کٌٌس ثسّى ـک هفکالت ػوسٍ ای زض اٍ اًزبم
ایي کبض ّرْز زاضز.ـوب زضثبضٍ ی کبضکٌبًتبى ثب کسام یک اظ ایي هْاضز هْارَ ـسٍ ایس یب اًتظبض زاضیس هْارَ ـْیس:


ثی هیلی کبضکٌبى ثطای همبحجَ



ػسم اطویٌبى ـوب ثَ ُسف همبحجَ



همٌْػی ثْزى هْلؼیت



تفبّت ظیبز ثیي اًتظبض ـوب ّ اًتظبض کبضکٌبى اظ همبحجَ



اضظیبثی ـوب اظکبضآیی فطز ثبػج ًبضاحتی اّ ذْاُس ـس



ًجْز اهکبًبت ثطای کوک ثَ فطز ثطای ثِجْز کبضآیی اؾ



اضظیبثی افطازی کَ ًَ ثطرؽتَ ُؽتٌس ًَ ضؼیف



یبفتي ّاژٍ ُبی تفْیك کٌٌسٍ ثطای افطازی کَ زض کبض ذْز هْفك ـسٍ اًس



پبؼرگْیی ثَ کبضکٌبًی کَ فکط هیکٌٌسثبیسؼطیؼتط(یبزضرِت هتفبّتی)اظ آًچَ ـوب فکطهیکٌیستطلی کٌٌس



ػسم تْافك ثب ؼبیط هسیطاى (ذمْلب ضئیػ)زضهْضز کبضآیی ثؼضی اظافطاز

اگطثَ ػٌْاى ثرفی اظ کبض اضظیبثی الظم اؼت ثب کبضکٌبى همبحجَ کٌیس،فکط کطزى زضثبضٍ ی چگًْگی آهبزٍ ـسى ثطای همبحجَ
،چگًْگی اًزبم آى ّ پیگیطی ًتبیذ آى هِن اؼت.

آهاده شدى برای هصاحبو
.1

هممْز اللی ـوب اظ همبحجَ ثب کبضکٌبى چیؽت؟(لیؽت  1زض ًمؿ کبضکٌبى زض اضظیبثی ضا ثجیٌیس)

.2

لجل اظ همبحجَ چَ اطالػبتی ضا ثبیس زضثبضٍ ی افطاز زاـتَ ثبـیس؟ اظ رولَ:

.3



رعئیبت هطثْط ثَ کبضآیی آًِب اظ تبضید آذطیي اضظیبثی تب ظهبى اضظیبثی فؼلی



رعئیبت هطثْط ثَ ّظبیف ّالؼی آًِب



ثطًبهَ ی کبضی یب اُساف آًِب(اگط زاـتَ ثبـٌس) ثطای ؼبل هْضز ًظط



یبززاـتِبیی زضثبضٍ ی هؽبئل ّ هفکالت



تْاًبیی ُبی آًِب



ًمبط ضؼف آًِب



ُطًْع آهْظـی کَ طی ؼبل گصـتَ ثَ آًِب زازٍ ـسٍ اؼت



ذْاؼتَ ُب یب اًتظبضات آًِب

کساهیک اظ هٌبثغ ظیط هوکي اؼت ثطای ثَ زؼت آّضزى اطالػبتی کَ هیرْاُیس هفیس ثبـٌس؟


ـطس ـغل فطز



ؼْاثمی ک اظ کبضآیی آًِب زض طْل ؼبل زاضیس



یبززاـتِبی هطثْط ثَ ظهبًی کَ ـوب آًِب ضا ثطای تفْیك یب تصکط احضبض کطزٍ ایس
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ًتیزَ ُبی آذطیي همبحجَ ی اضظیبثی



ؼبیط ًتبیذ /گعاضـِب (کساهیک؟)



ذْز فطز



ضئیػ ـوب



ؼبیط اـربلی کَ فطز ضا هیفٌبؼٌس

.4

چَ هست ظهبًی ضا ثطای ُط همبحجَ اذتمبق هیسُیس؟

.5

ًکبتی اللی کَ تحت ُط کسام اظ ؼطفملِبی ظیط زضهْضز کبضکٌبًتبى هیرْاُیس هططس ـًْس چَ ُؽتٌس؟



هؼطفی



ثحج اللی همبحجَ



ًتیزَ

.6

ؼؼی کٌیس همبحجَ ـًْسٍ ُن ثب تکویل ثؼضی فطهِبی اؼتبًساضز ـسٍ ثب کبضکطزى ثب چک لیؽتِبیی اظ رولَ چک
لیؽتِبی ظیط ذْزضا ثطی همبحجَ آهبزٍ کٌس.
زضثبضٍ ی کبض ذْز زض ؼبل گصـتَ فکط کٌیس:

.1


اظ اًزبم چَ کبضی ثیفتط اظ ُوَ ضضبیت زاـتَ ایس؟



اظ چَ کبضی حسالل ضضبیت ضا زاضیس؟



اگط ـغل ـوب زضؼبل گصـتَ تغییط کطزٍ ایي تغییط چگًَْ ثْزٍ اؼت؟



آیب ثب هْاًغ یب هفکل ثعضگی هْارَ ـسٍ ایس؟
زضثبضٍ ی ثِؽبظی هوکي فکط کٌیس:

.2


ثطای ایٌکَ زض ؼبل آیٌسٍ هفیستط ثبـیس چَ کبضُبیی ضا ثبیس اًزبم زُیس؟



ثبیس چَ هْاًغ  /هفکالتی ضا ثطططف کٌیس یب اظ هیعاى اًِب ثکبُیس؟



ـغل ـوب ثبیس ثَ چَ ًحْی تغییط کٌستبثَ ـوب زضزاـتي کبضآیی ثیفتط کوک کٌس؟

.3

.4

زضثبضٍ ی ثطًبهَ ُبی ؼبل آتی فکط کٌیس:


زض ؼبل اتی چَ کبضُبیی ضا هیرْاُیس اًزبم زُیس؟



اًتظبض زاضیس ثَ چَ اُسافی ّ زض چَ ظهبًی ثطؼیس؟



فکط هیکٌیس ثَ چَ ًْع حوبیت ،هٌبثغ یب آهْظؾ اضبفی احتیبد زاضیس؟
ُط ًْع هؽئلَ ی زیگطی ضا کَ هبیلیس هططس کٌیس.
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انجام هصاحبو
.1

زض ایٌزب تْالی کبضُبیی کَ ثبیس زض همبحجَ ثطای اضظیبثی اًزبم ـًْس شکط ـسٍ اؼت .ثط حؽت ًیبظ ذْز ُ،ط هْضزی
ضا کَ هبیلیس تغییط زُیس یب هْاضزی ضا اضبفَ یب حصف کٌیس.
أ.

فطز ضا زض حبلت آضاهؿ ًگَ زاضیس

ةُ .سف ّ فْایس همبحجَ ضا ثَ ّی ذبطط ًفبى کٌیس
ت .زضهْضز تْاًبییِب ّ پیفطفتِبی ؼبل گصـتَ ی اّ لحجت کطزٍ اّضا تحؽیي کٌیس
ث .ظهیٌَ ُبیی ضا کَ زض آًِب ػولکطز ضؼیف زاـتَ اؼت ثیبى کٌیس
د.

تْرَ فطزضاثَ ایي ًکتَ رلت کٌیسکَ هیتْاًیس ثبُوفکطی ًمبط ضؼف اّضاثطططف کٌیس

س.

زضثبضٍ ی ػمبیستبى زضهْضز تغییطّ ثِؽبظی اهْش ثباّ ثحج کٌیس

خ.

تغییطاتی ضاکَ زضؼبل آتی ثبیساًزبم ـًْس،زضًظطگطفتَ ثبتْافك ثبیکسیگط،یک ثطًبهَ ی کبضی تٌظین کٌیس

ز.

کبضهٌس ضا تفْیك کٌیس کَ زضثبضٍ ی ًگطاًیِب،اهیسُبّ آضظُّبیی کَ تبکٌْى هططس ًکطزٍ لحجت کٌس

ش.

تب حس اهکبى زضثبضٍ ی هؽبئل اهیسّاضکٌٌسٍ لحجت کٌیس ّ ثجیٌیس ـوب یب فطز چَ الساهبتی ضا ثبیس زضثبضٍ ی
آًِب اًزبم زُیس

ض.

.2

ثبذاللَ کطزى آًچَ زًّفطی ضارغ ثَ آًِب تْافك کطزٍ ایس،همبحجَ ضاپبیبى زُیس

زض ایٌزب چٌس پطؼؿ زیگط ثطای ایٌکَ ٌُگبم همبحجَ ضاُِبی هٌبؼت ضا ثَ ذبطط ثیبّضیس شکط ـسٍ اؼت


آیبـطایطی ایزبز کطزم کَ ططف همبثل،همبحجَ ضا یک تجبزل ػمبیس زّططفَ ثساًس؟



آیب فِویسم اّ هیرْاؼت زضثبضٍ ی چَ چیعی لحجت کٌس؟



آیب ثَ گفتَ ُبی ّی تْرَ کبفی کطزم؟



آیب تْاًؽتن ثَ ربی همبحجَ ثبظپطؼی ًکٌن؟



آیب ؼْاالتی (ؼْاالت ًبهحسّز)کطزم کَ اّضا ثطای لحجت زضثبضٍ ی کبضؾ تفْیك کٌس؟



آیب آًمسض لجْض ثْزم کَ لحظبتی هکج کٌن ّ ثَ آًِب ّلت توطکع ّتْرَ ثَ ؼْاالت ضا ثسُن؟



آیب ّالؼب ثَ حطفِبی ططف زیگط گْؾ کطزم(.ثَ ربی ایٌکَ ثَ آًچَ ثؼساثبیس ثگْین فکط کٌن)؟



آیب آهبزٍ ی ـٌیسى هؽبیل احؽبؼی ًّگطاًیِبی آًِب ثسّى ایٌکَ ذْزم ًبضاحت ـْم ثْزم؟



آیب پبؼد هي ثَ آًچَ هیفٌْم هخجت ّ کوک کٌٌسٍ اؼت؟



آیب هیتْاًن همبحجَ ـًْسٍ ضا ّازاض کٌن کَ ثبکوک یکسیگط لبزض ثَ حل ایي هؽبئل ذْاُین ثْز(ثَ ربی ایٌکَ فکط
کٌس هیرْاُن اّضا ؼطظًؿ کٌن)؟



آیب هیتْاًن ثَ اًساظٍ ی کبفی همبحجَ ـًْسٍ ضا زض تزعیَ ّ تحلیل هْلؼیت هفکل ـطیک کٌن تب زًّفطی ثَ
ضاٍ حل هفتطکی ثطؼین؟



آیب ثَ همبحجَ ـًْسٍ ثَ چفن فطز هفرمی ًگبٍ هیکٌن یب ایٌکَ ُوَ ی افطاز ُوؽيُ،وٌژازُ،وزٌػ ّ
زاضای ؼْاثك تزطثی یکؽبى ضا هفبثَ یکسیگط هیساًن؟



آیب زض پبیبى همبحجَ ُط زّ ثَ ًتیزَ ای کَ ُن هْضز لجْل هي ُ،ن همبحجَ ـًْسٍ ّ ُن ؼبظهبى ثبـس
ضؼیسین؟

زیسى چک لیؽتِبی  2 ّ 1زض ًمؿ کبضکٌبى زض اضظیبثی زضثبضٍ ی همبحجَ ی اًتربة کبضکٌبى ّ گْؾ کطزم زض ثرؿ هفبّضٍ ی
کبضکٌبى ثَ ـوب کوک ذْاُس کطز.
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کارىای بعد ازهصاحبو
.1

ثؼس اظ اًزبم همبحجَ چَ الساهبتی ثبیس اًزبم ـْز؟


ذاللَ ای اظ ًکبت ػوسٍ ی هْضز ثحج ّ الساهبتی کَ ـوب ّ همبحجَ ـًْسٍ زضثبضٍ ی آًِب ثَ تْافك ضؼیسٍ
ایس تِیَ کٌیس



ًؽرَ ای اظ آى ضا ثَ همبحجَ ـًْسٍ ثسُیس



ًؽرَ ُبیی اظآى ضاثَ لؽوتِبی الظم اظرولَ ثطای ضئیػ تبى یبلؽوت ًیطّی اًؽبًی ؼبظهبى ثفطؼتیس



آًچَ لْل اًزبم آى ضا ثَ همبحجَ ـًْسٍ زازٍ ایس اًزبم زُیس



ُوچٌیي هْاظت ثبـیس آًچَ ضا آًِب لْل زازٍ اًس اًزبم زٌُس



ُط چیع زیگط ضا شکط کٌیس.

پیفٌِبز :اضظیبثی کبضکٌبى ًجبیس فمظ ؼبلی یک ثبض اًزبم ـْز .هسیطاى ذْة ُویفَ زض حبل اضظیبثی کبضکٌبى ذْز ُؽتٌس.

هٌجغ  :کتبة چک لیؽت هسیطاى
ضاٌُوبی ػلوی ثطای تْؼؼَ ی هِبضت ُبی هسیطیت
زضک ضّى تطی
تطروَ ی ػجبغ زُمبًی
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