
 

 

 بهترین نکات مدیریت

َیبی اییه زيضٌ، یتیی     َبی زيضان مقبنط، ؾطفت ي قتبثی اؾت وٍ ظوسگی ي وبض ثٍ ذًز گطفتٍ اؾت. ثطاؾبؼ يیػگیی  یىی اظ يیػگی

َبی چىیس خدیسی    وًیؿی، پؽ اظ ضمبن اؾت. ثٍ فجبضت زیگط زض یًظٌ زاؾتبن ضؾبوی ویع تغییطاتی وطزٌ  وگبضی ي اعالؿ ازثیبت، ضيظوبمٍ

ضؾیبوی َیم،    وگیبضی ي اعیالؿ   َبی میىی مبلیؿتی ي وًتبٌ َؿتیم، زض یًظٌ ضيظوبمٍ بَس ؽًُض زاؾتبنَبی ورؿت لطن ثیؿتم، ق زٍَ

 ذجطوًیؿی ي اضائٍ اعالفبت ثب ومتطیه یدم ي ثیكتطیه اعالفبت اظ پیبمسَبی ضيظگبض مقبنط اؾت. 

بن ي ودیٍ افطازی وٍ ثیٍ عیًض مؿیتمیم ثیب     وىتٍ وبضثطزی ي اخطایی زض مسیطیت ضا ثطای مغبلقٍ مسیطان، ؾطپطؾت ۰۶۱زض ایه اضتجبط، 

 تًاوس چىیسٌ زَُب وتبة ي اثط فدمی مسیطیتی زض ایه ذهًل ثبقس. ایم وٍ می اوؿبوُب ؾطيوبض زاضوس، اضائٍ وطزٌ

 .تط ي ثُتطی قمب ضا ثٍ ممهس ثطؾبوس ای ذبل تأویس وىىیس. قبیس وؿی ثتًاوس اظ مؿیط وًتبٌ زض اودبم وبضَب ضيی قیًٌ -۰

ٍ زاقتٍ ثبقیس زاوف ي تدطثٍ، َیچ وسام ثٍ تىُبیی ضَگكب ویؿتىس، مثل اوؿیػن ي َیسضيغن ویٍ اظ تطوییت مقیىیی اظ اوُیب     تًخ -۲

 .تًان ثب امیرته زاوف ي تدطثٍ، ضاَىبضَبی ییبتی ي اؾتثىبیی ذدك وطز قًز، می ًَای تىفؽ مب تأمیه می

 .اؾتفبزٌ وىیس اظ َط فطنتی ثطای اؾترسام ي ثٍ وبضگیطی افطاز ثطخؿتٍ -۳

 .ثٍ ذبعط زاقتٍ ثبقیس ضفبیت اؾتبوساضزَبی محیظ وبض زض وبضایی وبضمىسان مؤثط اؾت -۴

 .ثب فطق گصاقته ثیًُزٌ ثیه افطاز گطيٌ، اوگیعٌ وبضی اوُب ضا اظ ثیه وجطیس -۵

 .اظ مكًضت ي وؾطذًاَی ثب ویطيی خًان اثبیی وساقتٍ ثبقیس -۶

 .بز ظیطزؾتبن ضا اظ ذًز ؾدت وىىیسثب ضفتبضَبی ضس ي ومیض، افتم -۷

 .زض ثٍ يخًز ايضزن فضبی ضلبثتی ؾبلم، وًقب ثبقیس -۸

َبی امًظقی تطتیت زَیس ي اظ لیًاظم ومیه امًظقیی ثُیطٌ      يضی اوبن، والؼ ثطای اضتمبی ؾغح زاوف وبضمىسان ي افعایف ثُطٌ -۹

 .گیطیس

 .اقتجبَبتف تقییه قًززلت وىیس وٍ تًثید وبضمىس ذغبوبض، ثبیس متىبؾت ثب  -۰۱

ایس، فاليٌ ثط وبضزاوی ي ضفبیت انًل زضؾت ثبظاضیبثی، مًضز افتمبز،  مغمئه قًیس مأمًض ذطیسی وٍ ثطای ؾبظمبن زض وؾط گطفتٍ -۰۰

 .زَس گًوٍ وٍ ثط لیمت وبالَب تًخٍ زاضز، ثط ظیجبیی ي ویفیت اوُب ویع اَمیت می ؾدیمٍ ویع َؿت ي َمبن ظضوگ ي ذًـ

 .ضت لعيم ثب لبعقیت وٍ ثگًییسزض نً -۰۲

 .ؾقی وىیس ثب انًل ؾبزٌ ضياوكىبؾی اقىب قًیس -۰۳



 

 

عًضی ضفتبض وىیس وٍ زیگطان قمب ضا ثٍ فىًان الگً اوتربة وىىس ي ایىسٌ وبضی زلرًاٌ ذًز ضا زض لبلت قرهیت قیمب مدؿیم    -۰۴

 .وىىس

 .سگًیی وىىیسب زیگط مقبقطیه ذًز، پكت ؾط افطاز ثیَطگع زض یضًض وبضمىسان  -۰۵

 .ضفبیت ؾدؿدٍ مطاتت وبضی ضا ثٍ مؿئًلیه ي ؾطپطؾتبن گًقعز وىیس -۰۶

 .اؾبؼ، قرهیت اوبن ضا ظیط ؾؤال وجطیس ثطای اظمًزن وبضمىساوتبن ثب اظمبیكُبی فبلس اضظـ ي ثی -۰۷

 .قىبؾی ضا فمالً ثٍ یبضطیه ثیبمًظیس ثب قطيؿ ثٍ مًلـ خدؿبت، يلت -۰۸

ؾرىبن ذًز، َمیكٍ چىس فجبضت ودیسی اظ ثعضگبن ي افطاز ثطخؿتٍ زض شَه زاقتٍ ثبقییس ي زض مًلیـ لیعيم    ثطای گیطاتط قسن  -۰۹

 .اوُب ضا ثٍ وبض ثجطیس

 .زض اودبم وبضَب ثٍ ؾٍ وىتٍ ثیف اظ ثمیٍ وىبت تًخٍ وىیسۺ افتمبز ثٍ وفؽ، افتمبز ثٍ وفؽ، افتمبز ثٍ وفؽ -۲۱

 .اوتمبز پصیط ثبقیس -۲۰

 .اضظـ وىىیس تالـ ي ظیمبت ظیطزؾتبن ضا ثی تًخُی، ثب ثی -۲۲

 .قًز ثب يؾًاؼ ثیًُزٌ زض اوتربة، ظمبن ضا اظ زؾت وسَیس ي ثٍ ذبعط زاقتٍ ثبقیس ظمبن ثطای قمب متًلف ومی -۲۳

ثطای یل مكىالت ایتمبلی، زيضاوسیف ثبقیس ي مغمئه ثبقییس ثیب زض وؾیط زاقیته چىیس ضاَىیبض ترههیی، َطگیع زض میًاضز           -۲۴

 .غبفدگیط ورًاَیس قس اضغطاضی

 .ومف تجدیغبت ضا زض ؾًزايضی ؾبظمبن وبزیسٌ وگیطیس -۲۵

ای وٍ ثٍ فُیسٌ   َبی ذًز ضا ياضح ي ضيقه ثیبن وىیس ي اعمیىبن یبنل وىیس وٍ وبضمىسان ثٍ ذًثی اظ خعئیبت يؽیفٍ ذًاؾتٍ -۲۶

 .اوبن اؾت، مغدـ َؿتىس

 .ثبقیس تب ثُتطیه وتیدٍ ضا ثسؾت ايضیساـ تًلـ زاقتٍ  اظ َط وؽ، مغبثك زاوف ي تدطثٍ -۲۷

 .ای اوبن تقییه وىیس َبی فیعیىی ي یطفٍ يؽبیف وبضمىسان ضا متىبؾت ثب تًاوبیی -۲۸

 .اگط اظ مًضًفی فدمی اعالفی وساضیس، یب ایتیبج ثٍ تًضیحبت ثیكتطی زاضیس، ثسين َیچ تطزیسی ؾؤال وىیس -۲۹

ثیىیی ي   ظزایی مىبؾت ثب فقبلیت ؾبظمبوی ذیًز ضا پییف   ىیس ي چىس اؾتطاتػی ثحطانزض مًاضز ثحطاوی، ذًوؿطزی ذًز ضا یفؼ و -۳۱

 .عطایی وىیس تب زض مًاضز لعيم اظ اوُب اؾتفبزٌ وىیس

 .وىس، پطَیع وىیس اظ ضفتبضَبیی وٍ قمب ضا زض ؾبظمبن فهجی مقطفی می -۳۰



 

 

 .اوتمبمدً وجبقیس -۳۲

اذص تهمیمبت، مُم اؾت. چًن ممىه اؾت اخطای یه ومكٍ ذًة تدبضی زض ظمبن  َب، ثٍ اوساظٌ گیطی ؾبظی تهمیم ظمبن پیبزٌ -۳۳

 .ضي قًز وبمىبؾت ثب قىؿت ضيثٍ

 .زاوم، َطاؾی وساقتٍ ثبقیس زاویس، ثٍ وؿی اعالفبت اقتجبٌ وسَیس ي اظ گفته ومی زض مًضز چیعی وٍ ومی -۳۴

 .ي ذاللیت اوبن ضا فطاَم وىیس ثب محًل وطزن مؿئًلیت ثٍ وبضمىسان مؿتقس ي ذالق، ظمیىٍ ضقس -۳۵

 .ثسين تفىط ي زضوگ پبؾد وسَیس -۳۶

وحًٌ چیسمبن میع وبضمىسان ي محل اؾتمطاض اوُب ضا عًضی اوتربة وىیس وٍ افطاز فطامًـ وىىىیس زض محیل وبضقیبن َؿیتىس ي      -۳۷

 .گً ثپطزاظوس ي وجبیس ثیف اظ یس مدبظ ثبظ َم ثٍ گفت

 .اض ي مكبيض یمًلی ضا اؾترسام وىیستطیه ي ثُتطیه یؿبثس ای یطفٍ -۳۸

 .ثٍ مكىالت مبلی افطاز تًخٍ وىیس ي زضذًاؾتُبی مًخٍ اذص يام اوبن ضا ثٍ تقًیك ویىساظیس -۳۹

 .افعایس َمیكٍ ثٍ ذبعط زاقتٍ ثبقیس تًاضـ ي متبوت ثط قىًٌ قمب می -۴۱

فیبن ذًاَس زاقت ي فطمبوجطی ثب تطؼ خبی ذًز ضا ثٍ اودبم اوگیعی ثط اعطا اگط لبعقیت مسیط ثب مُطثبوی تًأم ثبقس، تأثیط قگفت -۴۰

 .زَس پصیطی می يؽیفٍ ثب یؽ مؿئًلیت

ای ضا خُت اذص پیكىُبز اذتهبل زَیس ي ثٍ وبضمىسان اعمیىبن زَیس وٍ زض ومیبل ضاظزاضی ثیٍ پیكیىُبزَبی مغیط       ؾبمبوٍ -۴۲

 .وىیس قسٌ ضؾیسگی می

 .قًز تًؾظ مؿئًلیه ي ؾطپطؾتبن ؾبظمبن ضفبیت میمغمئه قًیس وٍ یك ي یمًق زیگطان  -۴۳

 .يگًی ضيزضضي ثب وبضمىسان اذتهبل زَیس چىس ؾبفت اظ یه ضيظ مكرم زض مبٌ ضا ثٍ ثبظزیس اظ ؾغً  مرتدف ؾبظمبن ي گفت -۴۴

 .زض ؾمیىبضَبی مطتجظ ثب فقبلیت ذًز قطوت وىیس -۴۵

 .َبی مطاؾم ذیطیٍ پیكمسم ثبقیس زض ومه ضؾبوی -۴۶

 .َبی عالیی ثبقیس ثب زضایت ي ظیطوی َمیكٍ زض ومیه قىبض فطنت -۴۷

 .نجط ي یًندٍ ضا اظ مُمتطیه اضوبن مًفمیت تدمی وىیس -۴۸

 .پصیط ثبقیس مؿئًلیت -۴۹



 

 

 .ثٍ مىؾًض اعالؿ یبنل وطزن اظ مغبلت خسیس فدمی، زض چىس ؾبیت ایىتطوتی مطتجظ فضً قًیس -۵۱

 .ای ذًز اوتربة وىیسچىس تىٍ والم اذتهبنی ي خبلت ثط -۵۰

 .ثبقس ای ثطای تغییط اوچٍ فىًان قسٌ می تط اظ پیسا وطزن چبضٌ تفىط ي تقمك لجل اظ پبؾرگًیی ضایت -۵۲

ذًاَیس وبضی ضا ثٍ وؿی محًل وىیس، ضيقی ضا ثطای فىًان وطزوف اوتربة وىیس تب یؽ مؿئًلیت افیطاز ثطاوگیرتیٍ    يلتی می -۵۳

 .قًز

 .ی ضا تدعیٍ ي تحدیل وىیس تب ضمه تكریم مؿیط وبزضؾت، اظ تىطاض ان خدًگیطی وىیسَبی ؾبظمبو فدت قىؿت -۵۴

 .اضظـ وىىیس اَمیت خدًٌ زازن وبضَبی وبضمىسان، ظیمبت اوبن ضا ثی ثب ثی -۵۵

 .َبی شَىی ذًز ضا تمًیت وىیس ثب اودبم يضظقُبی فىطی، لبثدیت -۵۶

پبزاـ زَیس ي ثب زض وؾط گطفته پبزاقُبی مؿبيی، یطوت افیطاز قبیؿیتٍ گیطيٌ ضا    اـ  ثٍ َط وؽ فطاذًض فقبلیت ي ثبظزٌ وبضی -۵۷

 .وىس وىىیس

ثب ثٍ وبضگیطی مكبيضیه وبضاظمًزٌ ي متقُس، مًلقیت ثبظاض وبض ضا تحدیل وىیس ي اؾتطاتػی ثٍ وبض ثگیطیس وٍ َمیكٍ یه گیبم اظ   -۵۸

 .ضلجب خدًتط ثبقیس

وفبیت ي وىس ثط زيـ وبضمىسان ذجطٌ ي ؾبفی تحمییل قیًز ظییطا افیطاز ثیب زضن اییه        ثی اخبظٌ وسَیس ثبض مؿئًلیت وبضمىسان -۵۹

 .زَىس فسالتی اوگیعٌ ذًز ضا اظ زؾت می ثی

 .ای یبضط خًاة ثبقیس ای ذًز ضا تب یسی ثبال ثجطیس وٍ زض مًاضز لعيم زض ممبثل ودیٍ ؾؤاالت یطفٍ زاوف یطفٍ -۶۱

گمبضییس،   َبیی اودبم زَیس وٍ مغمئه قًیس وؿی ضا ویٍ ثیٍ ویبض میی     َبی ممطض قسٌ، تؿت تظمبن اؾترسام، افطاز فاليٌ ثط تؿ -۶۰

 .تىجل ویؿت! ظیطا افطاز تىجل فكبض وبضی زیگطان ضا ثیكتط می وىىس

 .َىگبم زؾت زازن، زؾت افطاز ضا محىم ي نمیمبوٍ ثفكبضیس -۶۲

 .گیطی وىىیس يلتی فهجبوی َؿتیس، زضثبضٌ زیگطان تهمیم -۶۳

 .زلیمٍ خدً وكیسن ؾبفت اؾتفبزٌ وىیس ۵تًاویس اظ تطفىس لسیمی  قىبؼ ثبقیس. ثطای یضًض ثٍ مًلـ، می َمیكٍ يلت -۶۴

 .ضيز َطگع امیس اضتمب ضا اظ ظیطزؾتبن وگیطیس، ظیطا ثٍ عًض یمیه، اوگیعٌ اوُب ثطای تالـ اظ ثیه می -۶۵

ضا ثٍ َمٍ ؾغً  ؾبظمبن ثسَییس. زض اییه نیًضت قیبیس ثیب       ؾقی وىیس زض نًضت لعيم زض زؾتطؼ ثبقیس ي قبوؽ یطف ظزن -۶۶

 .ضي قًیس َبی زضذكبوی ضيثٍ ایسٌ



 

 

 .ثٍ وبضمىسان ؾبفی ي متقُس ثگًییس وٍ چمسض ثطای ؾبظمبن مفیس َؿتىس ي قمب ثٍ اوُب فاللٍ ي افتمبز زاضیس -۶۷

 .َیچگبٌ اخبظٌ وسَیس وؿی یبلت افؿطزگی ي وبامیسی قمب ضا ثجیىس -۶۸

 .ثیىی لضبيت وىىیس تًخٍ ثبقیس ي زض مًضز ظیطزؾتبن اظ ضيی زَه اؾبؼ ثی قبیقبت ثیثٍ  -۶۹

 .عجقی لبثل تحمل وىیس ذكىی خدؿبت عًالوی ضا ثب قًخ -۷۱

 .اظ ؾطظوف وطزن زیگطان زض خمـ ذًززاضی وىیس -۷۰

 .ضؾبوُب ایتطام لبئل قًیس ثطای َمٍ ؾغً  ؾبظمبن یتی ذسمٍ ي وبمٍ -۷۲

 .اظ مىكی ذًز ثرًاَیس ضيظ تًلس وبضمىسان، وبضت تجطیىی ضا وٍ تًؾظ قمب امضب قسٌ اؾت، ثطایكبن اضؾبل وىس -۷۳

َب ي مىتًثبت اوُب ضا ثٍ زلت مغبلقٍ وىیس ي اظ امضب وطزن اوُیب، ظمیبوی ویٍ یًنیدٍ ي تمطویع وساضییس         زض مًلـ امضب وطزن وبمٍ -۷۴

 .پطَیع وىیس

 .بقیس ي زض خمـ ثب اوطغی ي اقتیبق یبضط قًیسثیبن ث غؾت ي ذًـ  ذًـ -۷۵

 .ثب لسضزاوی ثٍ مًلـ اظ وبضمىسان، اوطغی وبضی اوبن ضا افعایف زَیس ي یؿه ذاللیت ضا زض اوبن تمًیت وىیس -۷۶

 .مًلـ یطف ظزن ثب افتمبز ثٍ وفؽ ثٍ چكمبن افطاز وگبٌ وىیس ي َمیكٍ متجؿم ثبقیس -۷۷

 .اؾبؼ فطیت وسَیس َبی ثی ی ذًز، زیگطان ضا ثب يفسٌَطگع ثطای پیكجطز اَساف وبض -۷۸

 .ؾقی وىیس اؾبمی وبضمىسان ضا ثٍ ذبعط ثؿپبضیس ي زض ییه نحجت وطزن ثب اوبن، اؾمكبن ضا ثٍ ظثبن ثیبيضیس -۷۹

 .وبَس َمًاضٌ ثٍ ذبعط زاقتٍ ثبقیس ثٍ وبض ثطزن الفبػ مؤزثبوٍ اظ التساض قمب ومی -۸۱

 .ثیف اظ یس الظم ثٍ اوُب گًقعز وىىیس اقتجبَبت ظیطزؾتبن ضا -۸۰

 .امیه ي ضاظزاض افطاز ثبقیس -۸۲

 .تقهت ذغبَبی ذًز ضا ثپصیطیس ضيی اقتجبَبت ذًز پبفكبضی وىىیس ي ثی -۸۳

 .امیع ي ویكساض ثٍ زیگطان زضؼ فجطت وسَیس ثب فجبضات وىبیٍ -۸۴

 .خًیی زض ظمبن مطتجبً یطف اوبن ضا لغـ وىىیس ثب اضامف ي ذًوؿطزی ثٍ یطفُبی زیگطان گًـ وىیس ي ثطای نطفٍ -۸۵

 .َبی گعاضقبت مبلی ؾبظمبن ثبقیس ضيـ محبؾجبت مبلی ضا تب یسی یبز ثگیطیس تب لبزض ثٍ تدعیٍ ي تحدیل -۸۶



 

 

 .زض خدؿبت زائمبً ثٍ ؾبفت ذًز وگبٌ وىىیس -۸۷

 .ثٍ وحًٌ پًقف ي ؽبَط ذًز تًخٍ وىیس -۸۸

 .وكسٌ، وؿی ضا مؤاذصٌ وىىیسای ضيقه  تب نحت ي ؾمم مؿألٍ -۸۹

 .مقبقطیه چبپدًؼ ذًز ضا خسی وگیطیس -۹۱

 .ذًاویس، زض زفتطی یبززاقت وىیس ي زض مًاضز مىبؾت اوُب ضا ثٍ وبض ثجطیس وىبت خبلت ي پىسامًظ وتبثُبیی ضا وٍ می -۹۰

 .پصیط ثبقیس اوقغبف -۹۲

 .ثسين تًَیه ثٍ فمبیس زیگطان، ثب اوُب مربلفت وىیس -۹۳

 .وؿجت ثٍ لًل ذًز پبیجىس ثبقیس -۹۴

 .َبی ثحطاوی ثط ذًز مؿدظ ثبقیس ي وگصاضیس ظیطزؾتبن اظ اضغطاة قمب اگبٌ قًوس زض مًلقیت -۹۵

 .تطیه الفبػ ضا اوتربة وىیس اَىگ ثطای یطف ظزن ظیجبتطیه ي ذًـ -۹۶

 .پصیط ثبقیس  ضیؿه -۹۷

 .ثیبمًظیسافعاضَبی مطتجظ ثب وبض ذًز ضا  وحًٌ اؾتفبزٌ اظ وطم -۹۸

 .ضؾىس، َمیكٍ یه لدم ي وبغص ثٍ َمطاٌ زاقتٍ ثبقیس َبی زضذكبوی وٍ وبگُبن ثٍ شَه می ثطای ثجت ایسٌ -۹۹

قًز ثٍ نًضت لیؿت مىتكط قسٌ زض اذتیبض وبضمىسان لطاض  وتبثربوٍ ؾبظمبن ضا ثٍ ضيظ وىیس ي اؾبمی وتبثُبیی ضا وٍ اضبفٍ می -۰۱۱

 .زَیس

 .ضبیت قغدی افطاز ثٍ ؾجت تطؼ اظ تًثید مؿئًلیه ي ؾطپطؾتبن ویؿتمغمئه قًیس اثطاظ ض -۰۱۰

 .ثٍ ياؾغٍ مسیط ثًزن ذًز، اظ زیگطان تًلـ ثیدب وساقتٍ ثبقیس -۰۱۲

اییس، یىمییت وىییس ي ثطلیطاض وىىیسٌ       زض ايلیه فطنت زض ذبتمٍ زازن ثٍ مكبخطات ي وسيضتُبیی وٍ ثیه وبضمىسان پیف می -۰۱۳

 .ندح ي اقتی ثبقیس

 .ای پطثبض ثٍ َمطاٌ زاضز وبضمىس مًفك وبضوبمٍ. اؾترسامی افطاز ثٍ ؾًاثك وبضی اوبن تًخٍ ي ثٍ ذبعط زاقتٍ ثبقیس  زض مهبیجٍ -۰۱۴

 .مىس قًوس اظ اوحهبضی وطزن ذسمبت ضفبَی ؾبظمبن پطَیع وىیس ي اخبظٌ زَیس َمٍ ؾغً  اظ ایه ذسمبت ثُطٌ -۰۱۵



 

 

قسٌ ضا پیسا وىیس، چًن ممىه اؾت اخطای ییه ومكیٍ ذیًة، زض ظمیبن وبمىبؾیت ثیب        ؾبظی تهمیمبت اذص ظمبن زلیك پیبزٌ -۰۱۶

 .ضي قًز قىؿت ضيثٍ

 .تطیه ؾیؿتم یفبؽتی اؾتفبزٌ وىیس ثطای یفؼ اعالفبت ؾبظمبوی، اظ ثُتطیه ي پیكطفتٍ -۰۱۷

ؾیجی لیطاض زاضز، اظ اویبن ثرًاَییس     تطیه وبزض ثبظاضیبثی ضا گطزايضی وىیس ي یتی ظمبوی وٍ ؾًززَی ؾبظمبن زض يضـ مىب ظثسٌ -۰۱۸

 .َبی ذًز ضا وىس وىطزٌ ي َمچىبن ثٍ نًضت خسی ازامٍ زَىس ضیتم فقبلیت

 .َبی وبؾبلم، ضيییٍ اودبم وبض گطيَی زض ؾبظمبن ضا تمًیت وىیس ضيی ي ضلبثت ثٍ مىؾًض خدًگیطی اظ ته -۰۱۹

ٍ   یس، ظیطا خع ذسقٍاظ فىًان وطزن فطامیه غیطلبثل اخطا ي غیطمىغمی ایتطاظ خًی -۰۰۱ ای قیمب پیبمیسی    زاض وطزن قرهییت یطفی

 .وساضز

ٍ    فمدىطز افطاز ضا زض ظمبن اضبفٍ -۰۰۰ ویبضی زض   وبضی وىتطل وىیس تب ثسیىًؾیدٍ اظ ؾًء اؾتفبزٌ افطاز وبقبیؿت وٍ ثیٍ فىیًان اضیبف

 .پطزاظوس، خدًگیطی قًز ؾبظمبن ثٍ اودبم وبضَبی قرهی یب اتالف يلت می

ای وٍ اظ نحت امالی ان اعمیىبن وساضیس، پطَیع وىیس ي ثطای یهًل اعمیىیبن اظ وگیبضـ نیحیح لغیبتی ویٍ       ياغٌ اظ وگبضـ -۰۰۲

 .ایس، َمیكٍ یه فطَىگ لغت زض زؾتطؼ زاقتٍ ثبقیس فطامًـ وطزٌ

 .وىیس، مطالت اؾتطاق ؾمـ زیگطان ثبقیس يلتی زض مًضز مًضًفی محطمبوٍ نحجت می -۰۰۳

 .ضا ثیمٍ وىیسامًال مُم ؾبظمبن  -۰۰۴

 .زض ؾالم وطزن ي ایدبز اضتجبط زيؾتبوٍ پیكمسم ثبقیس -۰۰۵

 .مطالت ؾالمتی ذًز ثبقیس ي َطگع اظ یبز مجطیس فمل ؾبلم زض ثسن ؾبلم اؾت -۰۰۶

وىىس ي پطزاذتُیب ثىیب ثیٍ زالییل غیطمًخیٍ، ثیٍ        َب السام می مغمئه قًیس وبزض مبلی قمب ثٍ مًلـ زض پطزاذت نًضت یؿبة -۰۰۷

 .وىس وبپصیطی ياضز می َب ثٍ افتجبض مبلی قمب لغمٍ خجطان افتس. چًن تأذیط زض پطزاذت ًیك ومیتق

 .گیط وجبقیس ي اخبظٌ وسَیس ایه زي ذهدت زض قمب ثٍ فبزت مجسل قًز خً ي ثُبوٍ فیت -۰۰۸

 .مكىدی، ضاٌ یل مىبؾجی پیسا وىستًاوس ثطای َط  َطگع اظ ذبعط وجطیس اوؿبن، اقطف مردًلبت اؾت ي ثب زضایت ي پكتىبض می -۰۰۹

ذًاَیس ایه افطاز ضا ثیٍ ویبض ثگیطییس تًخیٍ زاقیتٍ       ثطذی اظ ثبظوكؿتگبن پؽ اظ ثبظوكؿتگی تمبیل ثٍ ازامٍ وبض زاضوس، اگط می -۰۲۱

اوُیب نیطفبً ثیٍ     وبفی خُت ویل ثٍ اَساف ؾبظمبوی زض ایه افطاز يخًز زاقتٍ ثبقس ي زضذًاؾت وبض  ثبقیس تًاوبیی ي اوطغی ي یب اوگیعٌ

 .زلیل ضفـ ویبظ مبلی وجبقس



 

 

َمًاضٌ ًَقیبض ثبقیس وؿی زض ؾبظمبن خُت یفؼ فىًان قغدی ي مًلقییت ذیًز ثیٍ فىیًان تطمیع ثیطای ویطيَیبی فقیبل ي          -۰۲۰

 .پطاوطغی فمل وىىس

 .اظ اقتجبَبت ذًز زضؼ ثگیطیس ي ان ضا ثٍ زیگطان ویع زضؼ ثسَیس -۰۲۲

 .ایس، اخبظٌ وسَیس اعطافیبن اظ ایه یؽ قمب مغدـ قًوس  ٌ وٍ ثٍ قست تطؾیسٌیتی يلتی مًضزی پیف امس -۰۲۳

 .َبی ترههی اثًوٍ وىیس افطاز مترهم ؾبظمبن ضا ثطای اذص وكطیٍ -۰۲۴

 .َیچىؽ ضا زؾت وم وگیطیس -۰۲۵

 .یبمی ضقیفبن ثبقیس ي اخبظٌ وسَیس یك وؿی ضبیـ قًز -۰۲۶

زاویس ي ضيقه قسن ایه امط ثٍ افتجبض فدمی قیمب لغمیٍ ذًاَیس ظز، الظم     حث ضا ومیاگط زض خمقی َؿتیس وٍ مًضًؿ مًضز ث -۰۲۷

تًاویس ؾىًت وىیس تب زض ايلیه فطنت ثٍ تىمیل اعالفبت ذیًز   ویؿت ثب اؽُبض وؾط زض مًضز ان، فسم اگبَی ذًز ضا فیبن ؾبظیس. می

 .ثپطزاظیس

 .اضام ي قمطزٌ نحجت وىیس -۰۲۸

 .ظوس، ثب ضفتبض نحیح ي مىغمی اي ضا قطمىسٌ وىیس، وٍ ثب تًَیه ي وبؾعا َی ؾط میظمبوی وٍ اظ وؿی اقتجب -۰۲۹

 .ثٍ اوساظٌ وبفی اؾتطایت وىیس ي اخبظٌ وسَیس ذؿتگی ي اؾتطؼ ثٍ ؾالمت ضيیی قمب لغمٍ ياضز وىس -۰۳۱

َبی اویبن   ت فمدىطز ي ثطوبمٍای ثٍ مىؾًض پطؾف ي پبؾد ثب یضًض ؾطپطؾتبن تطتیت زَیس تب اظ نحج َط اظ چىس گبَی خدؿٍ -۰۳۰

 .مغمئه قًیس

محبثیب گیبم    اییس ثیی   ؾطپطؾتبن ي مؿئًلیه، پل اضتجبعی مسیطیت ي وبضمىسان َؿتىس، تب اظ اؾتحىبم اییه پیل مغمیئه وكیسٌ     -۰۳۲

 .ثطوساضیس، چًن زض غیط ایه نًضت ممىه اؾت ؾمًط وىیس

 .َب پیسا وىىس خًیی ي پبییه ايضزن َعیىٍ بن ضاَُبیی ثطای نطفٍوبضمىسان ضا تكًیك وىیس تب ثب اثتىبض زض اودبم وبضَبیك -۰۳۳

 .وتبة لبوًن تدبضت ضا زض زؾتطؼ زاقتٍ ثبقیس -۰۳۴

 .ثب تًخٍ ثیف اظ یس ثٍ افطاز ذبل، یؿبزت زیگطان ضا ثطاوگیرتٍ وىىیس -۰۳۵

 .ثٍ زیگطان فطنت خجطان اقتجبَبتكبن ضا ثسَیس -۰۳۶

 .ومبط ضقف ي لًت ذًز ضا وكف وىیس -۰۳۷



 

 

ضيز. ثطای مثبل وؿی ضا مًؽف وىیس تب اظ ذبمًـ ثًزن چطاغُیب ي ثؿیتٍ    مغمئه قًیس َیچ مىجـ اوطغی، ثیًُزٌ ثٍ َسض ومی -۰۳۸

 .ثًزن قیطَبی اة پؽ اظ اتمبم ؾبفبت ازاضی ي ذطيج ویطيَب اعمیىبن یبنل وىس

 .وىىیس ثب ايلیه ثطذًضز، زض مًضز وؿی لضبيت -۰۳۹

 .یؽ قكم ذًز ضا وبزیسٌ وگیطیس -۰۴۱

 .َط وؿی ضا فمظ ثب ذًزـ ممبیؿٍ وىیس، وٍ زیگطان -۰۴۰

 .َبی ايلیٍ تُیٍ وىیس ثطای َط ثرف، یه خقجٍ ومه -۰۴۲

 .افدبظ فجبضات تأویسی ي مثجت ضا وبزیسٌ وگیطیس -۰۴۳

تُیٍ وىیس ي ثیطای اؾیتفبزٌ ثُیىیٍ اظ فضیب ي ظیجیبیی محییظ اظ       وًاظتطیه يؾبیل ضا ثطای اتبق ذًز  تطیه مجدمبن ي چكم ضایت -۰۴۴

 .عطایبن زاذدی ومه ثگیطیس

مىس قًوس. گیبَی   َب ضا مؿسيز وىىیس، اخبظٌ زَیس َمگبن اظ وًض ي ًَای تبظٌ وٍ اضظاوتطیه مًَجتُبی الُی َؿتىس، ثُطٌ پىدطٌ -۰۴۵

 .یبيضزتًاوس اضامف چكمگیطی ثطای محیظ ثٍ اضمغبن ث يظـ یه وؿیم می

خیبیی   تًان وتیدٍ مغدًة گطزـ قغدی ضا یبنل ومًز. اگط خبثٍ خبیی ثطای ویطيی اوؿبوی زض محیظ وبض، ومی اظ اودبم َط خبثٍ-۰۴۶

 .قًز  وبضمىسان انًلی ي یؿبة قسٌ وجبقس، ثبفث افت ضاوسمبن وبضی ي زلعزگی اوبن اظ وبضقبن می

ؾیبظی وؾیطات قرهیی ي اخیطای فیطامیه ذیًز، ذًزؾیطاوٍ         ًالن ثیطای پییبزٌ  مطالت ثبقیس ي اخبظٌ وسَیس ؾطپطؾتبن ي مؿئ -۰۴۷

زؾتًضی ضا ثٍ اؾم قمب افالم وىىس، ظیطا زض ایه نًضت اگط ایه زؾتًضات نحیح ي لبثل اخطا وجبقیس، اظ یؿیه قیُطت ي محجًثییت     

 .قمب وبؾتٍ ذًاَس قس

یطضطيضی ثٍ َسض وسَیس. ثطای َط وؿیی امًظقیی ضا تیساضن    َبی مبلی، يلت ي اوطغی ویطيی اوؿبوی ضا ثب امًظقُبی غ ؾطمبیٍ -۰۴۸

   ٍ َیب   ثجیىیس تب ثتًاوس اظ ان زض ثُجًز ثركیسن وبضَبیف اؾتفبزٌ وىس. زض غیط ایه نًضت يلتی فطنتی ثطای اؾیتفبزٌ اظ اییه امًذتی

 .قًز قًز ي َطگع تجسیل ثٍ یه مُبضت ومی زؾت وسَس، ذیدی ظيز ثٍ يضعٍ فطامًقی ؾپطزٌ می

 .گیطی وىیس تب ظايیٍ زیس قمب يؾقت پیسا وىس عطفبوٍ ضاخـ ثٍ مؿبئل تهمیم ثی -۰۴۹

 .اوضجبعی مجبضظٌ وىیس ثب َط وًؿ ثی -۰۵۱

 .ای ممًی اغبظ وىیس ضيظ ذًز ضا ثب ذًضزن نجحبوٍ -۰۵۰

زاضویس، ثیسين فیًت يلیت     یط یب تغیییط  مبن یبنل وىیس ي اگط ایتیبج ثٍ تقاظ ایمه ثًزن اؾبوؿًضَب ي ؾبیط يؾبیل مُم اعمیى -۰۵۲

 .السام وىیس



 

 

 .ضا وؿت وىیس” پسض ؾبظمبن“یتی اگط ؾه قمب اظ وبضمىسان ومتط اؾت، اوچىبن زلؿًظاوٍ ثب مؿبئدكبن ثطذًضز وىیس تب لمت  -۰۵۳

 .زلیمٍ وطمف وىیس ۰۵خُت یفؼ ؾالمتی ي چبالوی َط ضيظ یسالل  -۰۵۴

وبضوىبن ویع وؾطذًاَی وىییس تیب ثیب اییه مكیبضوت نیمیمیت ثیكیتطی ثییه          َب ي اذص تهمیمبت اظ ضیعی زض ثطذی اظ ثطوبمٍ -۰۵۵

 .پصیطی افطاز افعایف یبثس مسیطیت ي وبضوىبن ثطلطاض گطزز ي یؽ مؿئًلیت

 .قًوس ضمه افالم ان مكىل چىس ضاٌ یل مىبؾت ویع اضائٍ زَىس ضي می اظ وبضوىبن ثرًاَیس اگط ثب مكىدی ضيثٍ -۰۵۶

 .يگً ثپطزاظیس الؿ لجدی ياضز اتبق وبضوىبن قًیس ي قرهبً ثب اوبن ثٍ گفتگبَی ايلبت ثسين اع -۰۵۷

 .ثب ثطلطاضی امىیت قغدی زض محیظ ضيییٍ وبضی افطاز ضا ثُجًز ثجركیس -۰۵۸

وىىیس ي   اگط ثٍ افطاز قرهیت ثسَیس ي ثب ثطذًضزَبی وبزضؾت فعت وفؽ اوبن ضا پبیمبل وىىیس اوبن ثٍ مثبثٍ اَیطم فمیل میی    -۰۵۹

 .َبیی وٍ ثٍ فُسٌ اوبن اؾت ثسين اؾتطؼ ي فكبض ضيیی ي ثب ویفیت ثُتطی ثٍ اودبم ثطؾبوىس ذًاَىس ثًز مؿئًلیت لبزض

 .َبی وبؾبلم قًز زَىسٌ وبض تیمی ثبقیس تب َمبَىگی ي َمؿًیی وبضوىبن خبیگعیه ضلبثت مكًق ي تطيیح -۰۶۱

 

 وًیؿىسٌۺ

 قیطذسا الٍُ 

 ، ۳۶۹۸قمبضٌ  ،۰۳۸۴اضزیجُكت  ۲۵ ي ، ۳۶۹۷قمبضٌ  ،۰۳۸۴اضزیجُكت  ۲۴  مىجـۺ ضيظوبمٍ َمكُطی،

 

 


