
 

 

 

اسٌبد پشٍطُ ّاب سا عییایي های کٌاذی هاذیشیت      هذیشیت اسٌبد فشایٌذی است کِ چگًَگی ثشًبهِ سیضی، رخیشُ سبصی ٍ ٍیشایش 

اسٌبد هیوَال ثخشی اص فشایٌذ گستشدُ هذیشیت اسعجبطبت استی دس اغلت پشٍطُ ّب فشایٌذ هذیشیت اسٌبد سسوی دس حاذ هیواَ    

ٌبد ثاِ  اًجبم هی شَدی اهب اگش پشٍطُ شوب اسٌبد صیبدی ثِ ّوشاُ داشتِ ثبشذ، الصم است صهبى صیبدی دسثبسُ چگاًَگی رخیاشُ اسا   

 طَسعی کِ ثیذاً ثِ ساحتی قبثل دستشس ثبشذ، فکش کٌیذی

الجتِ الصم است کِ شوب دسثبسُ ًحَُ ًبم گزاسی،سبختبس دفتشچِ ساٌّوب ٍ قبلجْبی هیوَ  اسٌبد ًیض فکش کٌیاذی الاهٍُ ثاش هاَاسد     

 رکش شذُ هَاسد صیش ًیض ثبیذ دس پشٍطُ ّبی ثضسگ هذ ًظش قشاس ثگیشد:

 الٌَاى هسئَ  ثبیگبًی اسٌبد استخذام  فشدی ثِ-1

 ٍظبیف هسئَ  ثبیگبًی ثِ ششح صیش است:

  ّوبٌّگی فیبلیتْبی هشعجط ثب هحل ًگِ داسی اسٌبد 

 عیشیف، ٍیشایش ٍ االوب  استبًذاسدّبی هحل ًگِ داسی اسٌبد ٍ هطلع سبختي افشاد هشثَطِ اص ایي استبًذاسدّب 

 شٌبسبیی ٍ حل هشکهت هحل ًگِ داسی اسٌبد 

 ًحَُ دستشسی ٍ ثشٍص سسبًی هحل ًگِ داسی اسٌبد ًظبست ثش 

ایي کبس هستلضم طشف صهبى ثِ طَست عوبم ٍقت ًیست، ثلکِ ثشای اًجبم آى عٌْب ثِ دُ دسطذ صهبى ًیبص استی اهب اگش پشٍطُ شوب 

 ّوشاُ ثب اسٌبد صیبد ثبشذ، ثبیذ فشدی سا ثشای سسیذگی ثِ ایي اهش اختظبص دّیذی

 یعیییي قَاًیي دستشس -2



 

قَاًیي دستشسی عیییي کٌٌذُ افشاد هجبص ثِ هشبّذُ اسٌبد ٍ ثشٍص سسبًی اًْباستی اغلت اسٌبد ثبیذ ثشای هطبلیاِ عوابم االیابی    

دس ّش طاَست ثبیاذ اساٌبدی کاِ     عین دس دستشس ثبشذ، دس حبلیکِ دستِ ای دیگش اص اسٌبد ًجبیذ دس دستشس الوَم قشاس ثگیشًذی

 االیبی عین سا داسًذ، اص قجل هشخض شذُ ثبشٌذیاهکبى دستشسی ٍ ثشٍص سسبًی عَسط 

 عیییي سٍشْبی ثشٍص سسبًی هحل ًگِ داسی اسٌبد -3

ّوِ االیبی عین ًیبص داسًذ کِ ثِ اسٌبد هتیلق ثِ خَدشبى دستشسی کبهل داشتِ ثبشٌذیثب ایي حب  ایي هاذیش پاشٍطُ اسات کاِ     

اّن ثِ طَست هطلَثی ثشٍص سسبًی کٌذی ثشای هثب  ثییای اص  عظوین هی گیشد چِ کسی هی عَاًذ اسٌبد هتیلق ثِ االیبی دیگش س

اسٌبد سا ّوِ االیبی عین هی عَاًٌذ ثشٍص سسبًی کٌٌذ، دس حبلیکِ ثییی دیگش اص اسٌبد ثشای جلَگیشی اص اًجابم ایاي کابس ثاذٍى     

 هجَص الصم ثبیذ اص دستشس الوَم خبسج شَدی

 آًْب عیییي هذت صهبى ًگِ داسی اسٌبد ٍ صهبى هٌبست  حزف -4

حزف اسٌبد قذیوی ثِ شوب ایي اطویٌبى سا هی دّذ کِ اسٌبد ثبقی هبًذُ داسای اطهالابت هییاذی ّساتٌذیثشای هثاب  گاضاس       

ثیذ اص گزشتِ سِ هبُ هَسد ًیبص ٍ استیبدُ ًجبشذی ثِ الجبست دیگش، ثِ هٌشَس اسٌبد پاشٍطُ دس طاَ    هوکي است ٍضییت ّیتگی 

 الوش پشٍطُ ًیبص استی

 ثبصدیذ هتٌبٍة اص هحل ًگِ داسی اسٌبد ثبصًگشی ٍ -5

اگش هحل ًگِ داسی اسٌبد داسای پیچیذگی صیبدی ثبشذ، احتوبال ایي ًیبص ٍجَد داسد کِ ثبصدیذ ٍ ثبصًگشی هتٌبٍثی اص هحال ًگاِ   

 استیداسی ٍ فشایٌذ ّبی هذیشیت اسٌبد اًجبم شَدی هسئَ  ثبیگبًی هَظف ثِ ّوبٌّگ کشدى ایي ثبصدیذّب ثِ طَست هٌبسجی 

هخبلیت ٍ ججِْ گیشی ثب االوب  هذیشیت اسٌبد دس پشٍطُ ّبی ثضسگ هٌجش ثِ عَلیاذ حجان اًجاَّی اص اساٌبد های شاَد کاِ اص        

 پیبهذّبی آى الذم اهکبى صهبى ثٌذی ٍ هشبجشُ ّبیی دس عوبم طَ  پشٍطُ استی 

 

 


