
 

 

حزفِ ای تِ  هذیز پزٍصُ تَاى آى را تِ ٍسیلِ لزار گزفتي درجایگاُ یک دار است، کِ هی پیطزفت ضغلی یک رٍیای تا ارسش ٍ دًثالِ

حزفِ ٍ افشایص  در گذراًذُ اًذ ٍ هی تَاًٌذ هٌتظز پیطزفت رٍ تِ جلَ ٍالعیت تثذیل کزد. ایي افزاد، آهَسش ّای هذیزیت پزٍصُ را

تاضٌذ. ایي حزفِ در دًیای تجارت کًٌَی هحثَتیت سیادی  ذیزیت پزٍصُ ٍ آکادهی آهزیکایی هذیزیت پزٍصُحمَق طثك دٍ هَسسِ ه

دالر ٍ تزای یک هذیز  00555تا  05555، چزا کِ در آهذ چطن گیز ایي ضغل تزای یک هذیز پزٍصُ هعوَلی در حذٍد داردتزای اًتخاب 

دالر در سال است. تا کسة گَاّیٌاهِ هعتثز هذیزیت پزٍصُ هی تَاى هَفمیت خَد را در  005555تا  05555در حذٍد ارضذ پزٍصُ 

 دًیای تجارت کًٌَی تضویي کزد.

پذیزی را اس طزیك ارتمای هْارت ّای  اطویٌاى هذیزیت پزٍصُ کوک هی کٌذ تا داًطجَیاى اعتواد تِ ًفس ٍ تَاًایی آهَسش ّای

اّذاف پزٍصُ را تِ رٍضٌی تعزیف کٌٌذ ٍاّذاف رّثزی لَی در جْت رسیذى تِ هَفمیت کسة کٌٌذ. داًطجَیاى یاد خَاٌّذ گزفت کِ 

تا لثل اس ّوچٌیي تِ کارهٌذاى ایي اطویٌاى را تذٌّذ کِ پزٍصُ  ،هاى همزر تٌظین کٌٌذٍالع تیٌاًِ ای در جْت تکویل پزٍصُ در س

تِ پایاى هی رسذ. تا پیطزفت هْارت ّای ساسهاًی ٍ تَاًایی رّثزی تین تِ صَرت هَثز، اّذاف دست  آخزیي فزصت تزای تکویل 

در کالس ّای هذیزیت پزٍصُ، ضوا یاد هی گیزیذ کِ چگًَِ تِ درستی تزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت کٌیذ ٍ  ثثت ًامتا یافتٌی هی ضًَذ. 

گَاّیٌاهِ هذیزیت پزٍصُ چگًَِ تِ ًحَ هطلَتی پزٍصُ را تحَیل دّیذ. در ًتیجِ ایي آهَسش ّا اًتظارات هطتزیاى تزآٍردُ هی ضَد. 

ّایطاى را تمَیت کٌٌذ، هٌاسة است. ایي گَاّیٌاهِ ّوچٌیي هی تَاًذ هَجة تزای کساًی کِ هی خَاٌّذ پیطزفت کٌٌذ ٍ یا هْارت 

 پیطزفت ضغلی افزاد ضَد.

ضزکت ّا تزای هذیزاى پزٍصُ ای کِ گَاّیٌاهِ دارًذ، ارسش ٍ احتزام سیادی لائل ّستٌذ. ایي افزاد هْارت ّای تالمَُ ای در استفادُ اس 

ضزکت ّا سهاًی اس جاًة هطتزیاى رّا ٍ دیگز اتشار تزای تِ پایاى رساًذى پزٍصُ، دارًذ. تکٌیک ّای پیطزفتِ هذیزیت پزٍصُ، ًزم افشا

    خَد ضٌاختِ ضذُ تلمی هی ضًَذ کِ آى ّا اس هْارت ّای یک هذیز پزٍصُ دارای گَاّیٌاهِ استفادُ کٌٌذ، چزاکِ ایي افزاد سثة 



 

تزسذ. هْارت ّای ساسهاًی ٍ ارتثاطی تِ افزادی کِ در دٍرُ ّای هذیزیت  تِ پایاىهی ضًَذ تا پزٍصُ درهَعذ همزر تا اثز گذاری تیطتز 

تا تتَاًٌذ پزٍصُ ثثت ًام کزدُ اًذ، آهَسش دادُ هی ضًَذ. پس اس کسة گَاّیٌاهِ، هذیزاى پزٍصُ تایذ ّوچٌاى آهَسش ّا را اداهِ دٌّذ 

ّوِ سهیٌِ ّای هذیزیت پزٍصُ یاد خَاٌّذ گزفت. گَاّیٌاهِ  ّز سال گَاّیٌاهِ خَد را توذیذ کٌٌذ. آى ّا آخزیي تکٌَلَصی ّا را در

 حضَر در کالس توذیذ هی ضَد.تا هذیزیت پزٍصُ تِ دٍ صَرت هجاسی ٍ یا 

 

 

 

 

 


