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 پیطگفتاس

در ؿاؿ ُای اظیؼ ةا جّزَ ةَ افؽایف ٌیؼكی ىحعنل ك ةاال رفحً جؼافیک داكطهتاف ك از طؼفػ  

قػله   ىػيػّال یػؽیٍف اكنیػَ حیػؼ صتػّری جّؿػن ىػغیؼاف ك ىضغكد ةّدف ىّكػیػث ُػای 

کارفؼىایاف اٌساـ ى  قّد جا از ةیً داكطهتاٌ  کَ مالصیث ةیكحؼی دارٌغ  جػػغاد ىضػغكدی ةػَ 

ىناصتَ صتّری دغّت قٌّغ. در ایً قؼاین ٌي  جّاف از ٌلف رزكىَ حافم قغ. در ایً ٌّقػحار 

گهیـ  کَ در كةـایث ُای ىعحهف كزػّد داقػحَ جالش قغق اؿث ةا اؿحفادق از ىٍاةع ىعحهف اٌ

آىادق ك ارائَ قّد. در ایً ىسيّغَ  ؿػػ  اؿث  ىٍتػ  ىٍاؿب ةَ غٍّاف راٍُيای ٌّقحً رزكىَ 

قغق اؿث ٌکات ةا اُيیث در ٌّقحً رزكىَ  ىؼاصم جٍظػیو  ٌکػات وػؼكری  ٌضػّق ی ارؿػاؿ ك 

 ةؼظ  آىارُای ىّزّد در ایً زىیٍَ جا صغ ىيکً ارائَ قّد. 

ةغكف قک  ایً ٌّقحار غاری ك ةَ دكر از ظطا ك کاؿػح  ٌیـػث. از ایػً رك از ظّاٌٍػغیاف غؽیػؽ 

درظّاؿث ى  قّد ُؼیٌَّ ایؼاد  پیكٍِاد ك یا اٌحلاد را ةا ىا در ىیاف یػاقحَ ك ىا را در حٍ  جػؼ 

 کؼدف ك ةِتّد كوػیث ایً ٌّقحار یاری کٍٍغ. 

 ٍيای ىٍاؿت  ةؼای جٍظیو رزكىَ ةاقغ.اىیغ اؿث ایً ٌّقحار ةحّاٌغ راُگكا ك راُ

 پیؼكز ك ؿؼةهٍغ ةاقیغ

 غهیؼوا زتیً پّر
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 بخص اٍل

 هقذهِ

 

 

 

 

 

 

ؿاؿ پیف جّؿػن نوٌّػاردك داكیٍ ػ  ٌّقػحَ قػغق اؿػث. ةػؼای  500اكنیً رزكىَ اصحياال 

ٌّقحً یک رزكىَ دكیق ك صؼفَ ای  ةـیاری از داٌكسّیاف ك داٌكسّیاف ةا ىكػکالت ك ایؼاداجػ  

ىّازَ ُـحٍغ. در ایً ٌّقحار  ؿػ  ى  قّد اطالغاج  کاىم ةؼای ٌّقحً یک رزكىَ در اظحیػار 

 ّد. قيا كؼار دادق ق

ُيّارق ةؼای کـاٌ  کَ ةؼای اكنیً ةار اكغاـ ةَ ارؿاؿ رزكىَ ى  کٍٍغ  ایً ؿّاؿ پػیف ىػ  

آیغ کَ چؼا ىّؿـات ك قؼکث ُا از داكطهتاف درظّاؿث رزكىَ ى  کٍٍغ. ةایغ ىحػػکؼ قػغ کػَ 

ةؼای ىّكػیث قله  جٍِا قيا داكطهب ٌكغق ایغ ك افؼاد دیگؼی ٌیؽ ُـػحٍغ کػَ ةػَ دٌتػاؿ ایػً 

قله  ُـحٍغ ك ةؼای آف جالش ى  کٍٍغ. رزكىَ در ٌلف کاجػانّی  ةػؼای فػؼكش کػاال ىّكػیث 

غيم ى  کٍغ. قيا ككح  ةَ دٌتاؿ ظؼیغ ىذال یک یّق  ىّةایم ُـحیغ  ُؼیؽ ةػغكف اطالغػات 

اكغاـ ةَ ظؼیغ آف ٌي  کٍیغ. ةَ دٌتاؿ ٌلاط كّت ك وػف آف ُـحیغ. ةِحؼیً راق ةؼای ایٍکػَ در 

ةیكحؼیً اطالغات را ةَ دؿث آكریغ  ىؼازػَ ةػَ کاجػانّآ آف کػاال اؿػث. کيحؼیً زىاف ىيکً  
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ككح  قيا ةؼای ىّكػیث قله  ىكعن  اكغاـ ى  کٍیغ  قيا در ٌلف کػاالی  ُـػحیغ کػَ آف 

ىّؿـَ یا قؼکث ةَ آف ٌیاز دارد. ةَ مّرت ىػيّؿ  افؼاد زیػادی ةػؼای ىّكػیػث ُػای قػله  

ـات ك قؼکث ُا ٌي  جّاٌٍػغ ةػا ُيػَ ی داكطهتػاف ىّزّد اكغاـ ى  کٍٍغ. كاوش اؿث کَ ىّؿ

ىناصتَ صتّری داقحَ ةاقٍغ  ةٍاةؼایً از قيا درظّاؿث کاجانّآ قػيا یػا ُيػاف رزكىػَ ىػ  

کٍٍغ جا ةؼ اؿاس اطالغات ىّزّد در رزكىَ  از ةیً داكطهتاف  آٌِای  را کَ ةا قػؼاین ك كوػػیث 

صتّری دغّت کٍٍغ. پؾ ةایػغ جػالش ىّؿـَ ك قؼکث ُيعّاٌ  ةیكحؼی دارٌغ را ةَ ىناصتَ 

کٍیغ کَ ظّد را ةَ ةِحؼیً ٌضّ ىيکً ك ةؼ اؿاس آٌ َ کَ ُـحیغ  ةَ کارفؼىا یػا ىّؿـػَ ارائػَ 

 کٍیغ جا ةَ ىؼصهَ ىناصتَ صتّری دغّت قّیغ. 

ككح  ةؼای یک ىّكػیث کاری یا جضنیه  در یک قؼکث یا ىؼکؽ آىّزق  اكغاـ ىػ  کٍیػغ  

ةایغ ةػَ ایػً ٌکحػَ جّزػَ  رزكىَ یا ؿاةلَ ی جضنیه  ك صؼفَ ای ى  کٍٍغ.آٌِا از قيا جلاوای 

کؼد کَ رزكىَ ةَ ىػٍای ایً ٌیـث کَ در صاؿ صاوؼ چگٌَّ ُـح ؟ ةهکَ ةَ ىػٍای ایػً اؿػث 

کَ ةَ مّرت ظالمَ  یػقحَ ظّد را قؼح دادق ك ىِارت ُػای فػهػ   کػارای  ك جسػار  را ةػَ 

كىَ یک کاجػانّآ از قياؿػث کػَ در آف ةایػغ ىِػارت ُػا  ٌيایف ةگػاریغ. ةَ غتارت دیگؼ  رز

جّاٌای  ُا  کیفیث ُا ك جسار  ظّد را ةَ فؼكش رؿاٌغق ك ماصب کػار را كػاٌع کٍػغ جػا قػيا را 

 پػیؼش ٌيایغ.

ةایغ جّزَ داقث کَ جغكیً یک رزكىَ ةؼای ىؼاکؽ ىعحهف  کاری ةؾ اقحتاق اؿػث ك کػاىال 

ت ُای ىعحهف  کَ یک قعل دارد  ةػؼای کارةؼدُػای كاوش ك ىكعل اؿث کَ جّاٌای  ك ىِار

ىعحهف الزـ ٌیـث. ةَ غتارج  ةؼای ارؿاؿ درظّاؿث ةَ ىؼاکؽ ىعحهف الزـ اؿث ةؼ اؿاس ىؼکؽ 

 یا صػؼ ٌياییو. کؼدق ىّرد ٌظؼ  ةؼظ  ىّارد ةیكحؼ ىّرد جاکیغ كؼار ییؼد ك ةؼظ  را کيحؼ
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 بخص دٍم

 اًَاع سصٍهِ

 

 

 

 

 

 

 

  ُای ىعحهف ةایغ ةَ كیژیػ ی ىعحهف  دارد؛ ةؼای ارائَ ىّوّعغٍاكیً ك کارةؼدُا رزكىَ ٌیؽ

 اٌّاع رزكىَ را ى  جّاف در ؿَ ةعف ىػؼف  کؼد: .ةعف جّزَ کؼد ُای ُؼ

 

 سصٍهِ ّای داًطگاّی ٍ تحػیلی -0-1

كانػب ایػً . قػّد ُای ىػحتؼ اؿحفادق ى  اٌكگاقؿطش داٌف ك اظػ پػیؼش از دةؼای ارجلای 

ضنػػیه   ىضػػم ُػػا ىػيػػّال ؿػػادق اؿػػث ك ةیكػػحؼ جّوػػیض  درةػػارق ىلػػاطع ج یٌّػػَ رزكىػػَ

ُای کـػب قػغق  انيپیادُا ك ىّفلیثُا   ُا ك غٍاكیً ىعحهف در آزىّف انحضنیه   ىِارت فارغ

انيههػ   حؼیً ك ارزقيٍغجؼیً ؿطش غهيػ  ك ةیًىِيٌِایث  در ؿطش ىٍطلَ  اؿحاف  کكّر ك در

ؼات دكراف جضنیه  قيا ارزیػاة  ُای ىػحتؼ ىػيّال جؼاز ٌي داٌكگاقاؿث. ةؼای اداىَ جضنیم در 
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 .ٌِایث آزىّف داٌكگاق ىّرد ٌظؼ پػیؼفحَ ظّاُیغ قػغ قّد ك ةا جاییغ ك ارؿاؿ ىغارؾ ك در ى 

انتحػَ ایػً  .کٍٍػغ ةاف اٌگهیـ  ةؼای جػغریؾ اؿػحفادق ى ُا  احهب از ز ةَ زؽ ةؼظ  از داٌكگاق

ىّوع جٍِا ىؼةّط ةَ داٌكگاق ُای ظارز  ٌیـث ك ةؼای اؿحعغاـ ُیات غهي  در داٌكگاق ُای 

 داظه  ٌیؽ ایً ىّرد الزـ ك وؼكری اؿث.

 

 ّای کاسی سصٍهِ -0-0

ف  کارفؼىایػاُػای  اؿػث کػَ احهػب ةػَ  زكىػَُای کاری  یکػ  از پؼطؼفػغارجؼیً ر رزكىَ

الغػات ُػا جّوػیضات ك اط ةعػف اكؿ ایػً ٌػّع رزكىػَ قّد. در کارآفؼیٍاف ك ىغیؼاف ارائَ ى 

ىػيّال آظؼیً  قّد  ةعف دكـ درةارق اطالغات جضنیه  اؿث. قعن  فؼد زّیای کار درج ى 

حػؼیً ةعػف غ. اىا ىِيقٌّ  كـيث ٌّقحَ ىُای ىػحتؼ داٌكگاُ  در ایً  ىغارؾ ك یّاُیٍاىَ

ُػا ك ؿػاؿ  ُا  رجتػَ قله  اؿث. ةا درٌظؼ یؼفحً پـثزكىَ ةعف ؿّـ ك جّمیف ؿّاةق ایً ر

ؿاؿ  ٌاـ قؼکث  ىضم ك ؿيث ظػّد را ککػؼ  ُای ىعحهف قله   ةایغ ةؼاؿاس ُؼ دریافث صکو

ایً ةعف ىكعل ظّاُغ قػغ. ةػَ یػاد داقػحَ  كاكع قٍاؿٍاىَ ك ؿّاةق کاری قيا در کٍیغ. در

جّاٌغ ؿؼٌّقث کاری قػيا را جلییػؼ دُػغ. ةٍػاةؼایً  اؿث ك ى  ایً ةعف ةـیار صـاسةاقیغ؛ 

 پػؼدازی صاقػیَُػای ىعحهػف دیگػؼ ؿػّاةق ظػّد را ةٍّیـػیغ ك از  ُا ك ٌيٌّػَ ُياٌٍغ رزكىَ

قعنػ   قّد. ُؼ ٌّقحَ ى ُای ىعحهف  ُا ك یّاُیٍاىَ ظّدداری کٍیغ. در ةعف آظؼ ىِارت

؛ یػراٌػغ ُػای ىعحهفػ  را ى  ىِػارتُػا ك  اف جضنیم آىػّزشاؿاس غالیق ظّیف در دكر ةؼ

 .جّاٌیغ ایً كـيث را ٌیؽ پؼکٍیغ ةٍاةؼایً ایؼ ىِارج  داریغ  ى 

 

 ّای هذیشیتی سصٍهِ -0-3

اُيیػث ُػا از  ُػا ك ٌيایٍػغی  ُا ك ٌاـ قؼکث ُای ىغیؼیح  ؿّاةق کاری  پـث در رزكىَ

ایػً ىػغیؼاف   احهػب. دٍُغ دی از رزكىَ را ةَ ظّد اظحناص ى ای ةؼظّردارٌغ ك ةعف زیا كیژق
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ك اٌحلاؿ ةػَ اٌغ ك ةؼای جؼفیع کاری  ای ىعحهف دكنح  ك ظنّم  ةّدقُ ىـوّالف ازؼای  ةعف

ی فػؼاكاف ك ُػا قػک ىـػوّنیث کٍٍغ. ة  ى ُای ةاالجؼ  رزكىَ ظّد را ارؿاؿ  ا ك رجتَُ ةعف

 .ظّرد ةیكحؼ در رزكىَ ةَ چكو ى ُای ىحّان   افحعارات آٌاف ط  ؿاؿ
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 بخص سَم

 طَفاى فکشی بشای سصٍهِ 

 

 

 

 

 

 

 هطخع کشدى اطالػاتی کِ بایذ دس سصٍهِ قشاس داضتِ باضذ -3-1

ةـیاری از رزكىَ ُا ةَ مّرت ىػيّؿ قاىم اطالغات قعن   اطالغات جضنیه  ك صؼفػَ ای ك 

غالیق ك دؿحاكردُا  ىِارت ُا ك ىػؼؼ ُای قيا اؿث. ٌکحَ ی كاةم ککؼ جسار  قله  ك کاری  

ایػً  ایً اؿث کَ ماصب کار یا اؿاجیغ در زىاف ُای کاری رزكىَ ُا را ةؼرؿ  ٌي  کٍٍػغ ك در

ةـػیاری ی ُارزكىَ ىيکً اؿث ك ةا جّزَ ةَ ایٍکَ  اٌساـ ى  دٍُغاككات فؼاحث ظّد کار را در 

  ةایغ رزكىَ را ىعحنؼ ك ىفیغ جِیَ کٍیغ. جّمیَ ى  قّد رزكىػَ قغقحَ ةاداةؼای ةؼرؿ  كزّد 

جٍظیو ٌياییغ)در ىّرد فٌّػث ُػای ىػّرد اؿػحفادق در ةعػف  A4ظّد را در صغاکذؼ دك مفضَ 

 ُای ةػغی ٌکاج  ککؼ ظّاُغ قغ(.
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 هَقؼیت ضغلی یا تحػیلی کِ قػذ اقذام بشای آى داسیذ سا دس ًظش بگیشیذ -3-0

در ىّرد ىضه  کَ كنغ اكغاـ داریغ  زـحسّ کؼدق ك اطالغات کاف  کـػب کٍیػغ. یػک رزكىػَ 

کَ اكغاـ ى  کٍیغ  ةاقغ. ةَ غتػارج   رزكىػَ ظػّ   یک قلم یا ىّكػیح  ىحٍاؿب ةاظّ  ةایغ 

ةایغ ةػؼای ىّكػیػث ىػّرد ٌظػؼ 

دكظحَ قّد. قؼکث ىػّرد ٌظػؼ 

در چػَ زىیٍػػَ ای فػانیػث ىػػ  

  کٍػػغ؟ ىاىّریػػث ك ظػػن ىكػػ

قؼکث چیـث؟ آٌِا ةػَ دٌتػاؿ 

چػػَ کـػػ  ةػػا چػػَ ىكعنػػاج  

ُـحٍغ؟ ىّكػیح  کَ قيا ةؼای 

آف اكػػغاـ کػػؼدق ایػػغ  ةػػَ چػػَ 

ىِػػارت ُػػای  ٌیػػاز دارد؟ ایػػً 

ؿّاالت ُيَ ی آف چیؽی اؿث 

کَ در زىاف ٌّقحً رزكىػَ ةایػغ 

 در کًُ ظّد داقحَ ةاقیو.

 

 بیطتش دس هَسد سصٍهِکسب اطالػات بشسسی ٍبسایت ضشکت هَسد ًظش بشای  -3-3

ایً کار از ایً زِث ىٍاؿب اؿث کَ ى  جّاٌیغ اطالغات جکيیه  در ىػّرد ىّكػیػث قػله  آف 

قؼکث ك آٌ َ آٌِا ٌیاز دارٌغ کـب کؼدق ك ىِارت ُای ىحٍاؿب ةا ىّكػیث ىغٌظؼ را در رزكىػَ 

 یغ.اوافَ کؼدق ك ةؼ آف جاکیغ کٍیغ. ُيیكَ ایً ىؼصهَ را ةیف از یک ةار اٌساـ دُ
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لیستی اص هطاغلی کِ اًجام  -3-4

 دادُ یا هی دّیذ تْیِ کٌیذ

ایػػً ىؼصهػػَ ىػػ  جّاٌػػغ قػػاىم جيػػاـ 

ىكاحه  کَ در صاؿ صاوػؼ اٌسػاـ ىػ  

دُیغ یا در یػقحَ اٌساـ دادق ایغ  ىػ  

قّد. ایً ةعف ةایغ قػاىم ُػؼ ؿػاةلَ 

کاری ةَ ُيػؼاق جػاریط دكیػق قػؼكع ك 

 پایاف ةَ مّرت ىسؽا ةاقغ.
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 طَفاى فکشی ػالیق ٍ سشگشهی ّای ضوا -3-5

غالیق ك ؿؼیؼى  ُای یکحا ك ىٍضنؼ ةَ فؼد ةاغخ ىاٌغیاری قيا ى  قّد. ىؼاكب ٌحیسَ ییؼی 

ُای صامم از غالیق ك ؿؼیؼى  ُای ظّد ةاقیغ. جالش کٍیغ جا غالیق ك جيایالج  از ظّد ةػؼكز 

ی  ُيکاری ةا یؼكق را دارد  ىػؼفػ  دُیغ کَ ى  جّاٌغ قيا را ةَ غٍّاف یک قعل کارا کَ جّاٌا

قؼکث ُا ك ىّؿـات ةَ افػؼادی ٌیػاز دارٌػغ کػَ ةحّاٌػغ ةػا  کٍغ ٌَ یک قعل حیؼفػاؿ ك جٍِا.

دیگؼاف ُيکاری کؼدق ك در مّرت ٌیاز ةَ آٌِا کيک کٍغ. در اداىَ ىذاؿ ُای  ةؼای ركقً قغف 

 ىتضخ آكردق ى  قّد.

  ىذتح  از قيا ةـازد: کاپیحاٌ  جػیو فّجتػاؿ  غالیق ك كیژی  ُای  کَ ى  جّاٌغ جنّیؼ

 ُياٍُگ کٍٍغق ك ةؼیؽار کٍٍغق یک ركیغاد ظیؼیَ  ُيکاری ةا ىغرؿَ در ادارق اىّر.

   كیژی  ُای  کَ ى  جّاٌغ جنّیؼ یک فؼد جٍِا ك حیؼفػاؿ ةـػازد: جياقػای جهّیؽیػّف

ر رزكىػَ ی ظػّد صم کؼدف پازؿ  ىطانػَ. ایؼ كنغ داریغ جا ُؼکغاـ از ایً ىّارد را د

كػػؼار دُیػػغ  صحيػػا 

دالیم آف را ٌیؽ ککػؼ 

کٍیغ. ةؼای ىذاؿ  ایؼ 

قػػػيا ةػػػؼای یػػػک 

ىّكػیػػث قػػله  در 

یک اٌحكػارات اكػغاـ 

ى  کٍیغ  ىػّاردی از 

ایػػً كتیػػم را اوػػافَ 

کٍیغ: ىً از ىطانػػَ 

آدػػػار ٌّیـػػػػٍغیاف 

ةػػػؽرآ آىؼیکػػػای  

ُي ّف ىارؾ جػّایً 

ىً ایً ٌّقحَ ُا یک جنّیؼ ىكػعل از  ك ارٌـث ُيیٍگّی نػت ى  ةؼـ زیؼا ةَ ٌظؼ

 فؼٍُگ آىؼیکا را در زىاٌ  کَ آٌِا را ٌّقحَ اٌغ ةَ دؿث ى  دُغ.
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 تْیِ لیستی اص هْاست ّای هشتبط -3-6

ایً ةعف احهب قاىم ىِارت ُای کاىپیّجؼی از كتیم جّاٌای  در كردپؼس  اکـم  ایً دیؽایً ك 

ی  مضتث ةَ زةاف ُای ىعحهػف ك ىػّاردی کػَ ؿایؼ ىّارد از ایً دؿث ى  قّد. ُي ٍیً جّاٌا

ىّؿـَ یا قؼکث ةَ دٌتاؿ آف ُـحٍغ ةایغ ىغٌظؼ كؼار ییؼد. ةؼای ىذاؿ  ایؼ قيا ةؼای اؿػحعغاـ 

ایً ٌکحَ را ککؼ کٍیغ کَ دارای ىِارت ُای دؿػحیاری در یک ركزٌاىَ ةَ غٍّاف ٌّیـٍغق ةاقیغ  

ث قله  ىؼجتن ةػا کػغ ٌّیـػ  ك ةؼٌاىػَ ٌّقحً ةَ مّرت غان  ُـحیغ  یا ایؼ ةؼای یک ىّكػی

 ٌّیـ  اكغاـ ى  کٍیغ  در آف ةَ جـهن ةؼ یک زةاف ةؼٌاىَ ٌّیـ  ىذم زاكا اقارق کٍیغ.
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 بخص چْاسم

 ًَضتي سصٍهِ

 

 

 

 

 

 

 بشای ًَضتي سصٍهِ یک فشهت هطخع بساصیذ -4-1

 را آیا قيا كنغ داریغ جا ةعف ُای ىعحهف رزكىَ را ةا یک ظن از ُو ىسؽا کٍیغ؟ آیا ُؼ ةعػف

ى  ظّاُیغ در یک زػتَ كؼار دُیغ؟ آیا قيا ى  ظّاُیغ جياـ اطالغات ظّد را نیـث کٍیغ؟ ةا 

ایً ىّارد ك فؼىث ُا ةازی کٍیغ ك جالش کٍیغ فؼىح  کَ ةَ ٌظؼجاف صؼفَ ای جؼ اؿث را اٌحعا  

 جؼؿیو کٍیغ.کٍیغ. ةَ ایً ٌکحَ جّزَ کٍیغ کَ ُغؼ ظّد را جٍِا ةؼای دك مفضَ اؿحاٌغارد 
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 ًام، آدسس، ضواسُ تواس ٍ آدسس سایاًاهِ خَد سا دس باالی غفحِ لیست کٌیذ -4-0

ةؼای ٌّقحً ٌاـ ظّد از اٌغازق كهي  ةؽرآ جؼ از ؿایؼ ىّارد ىّزّد اؿحفادق کٍیغ  زیؼا ایػً ىِػو 

اؿث کـ  کَ رزكىَ قيا را ىطانػَ ى  کٍغ ةَ مّرت کاىال ىكعل ةغاٌغ ةا چَ کـػ  طػؼؼ 

اؿث ك در صاؿ ىؼكر اطالغات کیـث. ٌضّق ی چیغىاف ك ىؼجب کػؼدف ایػً اطالغػات ةػَ قػيا 

َ مّرت اؿحاٌغارد  ةایغ ٌاـ ظّد را در كؿن ظن كؼار دُیغ. آدرس ىضم ؿػکٌّث ةـحگ  دارد. ة

كؼار ییؼد )در فارؿ  ى  جّاٌغ در ؿيث راؿث كؼار ییؼد.(  قيارق جيػاس ك ةایغ در ؿيث چپ 

آدرس رایاٌاىَ ظّد را زیؼ آدرس ىٍؽؿ كؼار دُیغ. در مّرج  کَ آدرس دیگؼی ٌیؽ داریػغ  آٌػؼا 

 )در فارؿ  در ؿيث چپ(. ار دُیغدر ؿيث راؿث کاحػ كؼ
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 اطالػات بیطتش دس هَسد خَدتاى سا بٌَیسیذ -4-3

ایً ةعف ةَ مّرت پیكٍِادی اؿث ك ى  جّاٌغ ةٍا ةَ مالصغیغ ُػؼ قػعل اوػافَ یػا صػػؼ 

قّد. ىؽیث ایً ةعف  كزّد اطالغاج  اؿث کَ ةَ ظّاٌٍغق قٍاظث دكیق جؼی از قػعل ارائػَ 

ى  کٍغ. ایٍسا  زای  اؿث کَ قيا ى  جّاٌیغ ىِارت ُا  جسار  ك کیفیث ُای قعن  ظػّد را 

ایً ةعف ةایغ جّؿن ظّد قيا ٌّقحَ قغق ةاقغ ك ةػَ ظػّة  جػغكیً  ةَ ىػؼض فؼكش ةگػاریغ.

قّد. از کهيات ك غتارات ىذتث ىذم ؿازیار  ىطيػوً ك ىنػيو اؿػحفادق کٍیػغ. ىذػان  از یػک 

ىػؼف  قعن  ةؼای یک قؼکث اٌحكاراج  ةَ ایً مّرت اؿث: یک فارغ انحضنػیم ىكػحاؽ ةػَ 

از ىِارت ُای ارجتاط  ك ؿػازىاٌ  کػَ  ارةؼظّرددٌتاؿ یک ىّكػیث قله  در ةعف ؿؼدةیؼی  

 صامم یک جاةـحاف کاری اؿث.
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 بخطی سا بشای تحػیالت ٍ غالحیت ّای خَد اختػاظ دّیذ -4-4

ایً ةعف ى  جّاٌغ در اةحغای رزكىَ كؼار ییؼد یا صح  در پؾ از ؿػایؼ ةعػف ُػا كػؼار ییػؼد. 

را ةَ جؼجیب جاریط از آظؼ ةَ اكؿ ىضم كؼار ییؼی ایً ةعف ةَ قيا ةـحگ  دارد. جضنیالت ظّد 

ةٍّیـیغ. از داٌكگاُ  آحاز کٍیغ کَ از آف فارغ انحضنیم قغق ایغ یػا آظػؼیً کػاری کػَ در آف 

ىكلّؿ ةّدق یا ُـحیغ آحاز کٍیغ. ٌاـ داٌكگاق  جاریع  کَ در آف داٌكگاق ىكػلّؿ ةػَ جضنػیم 

یً ىذاؿ جّزَ کٍیغ: داٌكگاق ةؼای ركقً قغف ىطهب ةَ ا یغ ك ىػغؿ ظّد را نیـث کٍیغ.ةّدق ا

 .20از  17/16ىػػػغؿ کػػم  -1387جػػا  1383 -ىٍِغؿػػ  ةػػؼؽ  انکحؼكٌیػػک -مػػٍػح  قػػؼیف

ککؼ کٍیغ. ةػتػ  افػؼاد ركی ایػً ةعػف   ایغ ُای  را کَ رفحَ ُي ٍیً الزـ ٌیـث جياـ کالس

ىِػو اؿػث  ٌّیـٍغ. اىا ةؼای کارفؼىایاف آٌ ػَ جاکیغ ةـیار دارٌغ ك آف را ةا صغاکذؼ زؽییات ى 

 .جّاٌیغ ةکٍیغ ك جسؼةَ غيه  قيا چلغر اؿث ایً اؿث کَ قيا غيالً چَ ى 
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 بخطی سا بشای سَابق کاسی خَد اختػاظ دّیذ -4-5

در ایً ةعف ةایػغ اطالغػات ك 

ؿّاةق کػاری ىػؼجتن ظػّد را 

نیـث کٍیغ. ٌاـ قؼکث  ىضػم 

قؼکث  ؿاؿ ُػای  کػَ در آف 

قؼکث کار کؼدق ایغ ك قلم یا 

ؿػػػيح  کػػػَ در آف قػػػؼکث 

داقحَ ایغ را نیـث کٍیغ. اةحغا 

آظػؼیً قػلم یػا قػلم اظیػػؼ 

ظّد را ةٍّیـیغ. در مّرج  کَ 

ؿّاةق کاری ىحػغد داریغ  جٍِا 

احه  را نیـث کٍیغ کػَ ةػا ىك

 ىؼجتن ةاقغ.  قياقلم درظّاؿح  
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 بخطی سا بشای هْاست ّا ٍ دستاٍسدّای خَد قشاس دّیذ -4-6

در ایً ةعػف ىػّاردی کػَ در 

قلم كته  ظّد اٌساـ دادق ایػغ 

ك ىِارت ُای  کػَ در جسػار  

ظّد کـب کؼدق ایغ  ککؼ ىػ  

قّد. ُي ٍیً در ایػً ةعػف 

كرق ُؼ کار ىٍحكؼ قػغق  ُػؼ د

ای کَ یػراٌغق ایغ ك ُؼ کالس 

آىّزق  کَ رفحَ ایغ را اوػافَ 

کٍیغ. ةَ غتارت ةِحؼ  ُػؼ دكرق 

یا کاری کَ یػارٌػغق یػا اٌسػاـ 

دادق ایغ ك یّاُ  آٌؼا داریغ در 

ىیػؽاف  ایً ةعف ککػؼ کٍیػغ.

ُای  آقٍا ُـحیغ ك جا چػَ صػغ؟  ُای ظارز  را ُو ککؼ کٍیغ. ةا چَ زةاف آقٍای  ظّد ةا زةاف

ىذالٌ آیا جّاٌای  قيا ىضغكد ةَ ظّاٌغف ىحّف فٍ  یا جعنن  ىؼةّط ةَ قلهحاف اؿث یػا جـػهن 

ةَ ىکانيَ ك درؾ ىطهب ُو داریغ؟ آیا ى  جّاٌیغ یک كؼارداد را ةَ زةاف ىّرد ٌظؼ جٍظیو کٍیغ؟ 

کٍٍغ اكاىث  یا یک ىػاکؼق جساری را اٌساـ دُیغ؟ چٍاٌ َ در کكّری کَ ةَ آف زةاف مضتث ى 

 .اقحَ ایغ ىغت آف را ُو ککؼ کٍیغد

 

 بخطی سا بشای ػالیق خَد تٌظین کٌیذ -4-7

قيا ةایغ ُؼیٌَّ غالكَ ی ىؼجتن ةا ىّكػیث قله  را کَ ةاغخ قفافیث ىّوّع قػغق ك قػؼاین 

قيا را ةِتّد ى  ةعكغ در ایً ةعف اوافَ کٍیغ. از ةػیً ىػّاردی کػَ در ةعػف اكؿ یاداقػث 

 یً ةعف اوافَ کٍیغ.کؼدق ایغ  ىّاردی را ةَ ا
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بخطییییی بییییشای  -4-8

اطالػییات تکویلییی ایجییاد 

 کٌیذ

ایػػؼ در رزكىػػَ ی قػػيا زػػای 

ظػػان  ظػػاص ك كاةػػم جػػّزِ  

اصـاس ى  قّد  یا اطالغػاج  

ُـث کَ قيا جيایم ةػَ ارائػَ 

ی آف داریػػغ  آٌِػػا را در ایػػً 

ةعف كؼار دُیػغ. ایػً ةعػف 

ى  جّاٌغ قػاىم دالیػم جػؼؾ 

 کارُػػای كتهػػ   غتػػّیث در

 ةٍیادُای ىعحهف ك حیؼق ةاقغ.
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 بخطی سا بشای هؼشفاى خَد قشاس دّیذ -4-9

ىػؼفاف قػاىم افػؼادی کػَ در 

یػقحَ ةا آٌِا کار کؼدق ایغ یػا 

جیغ ُيکار ةّدق ایػغ  ىذػم اؿػا

داٌكگاق یا مػاصب کػار ُػای 

اؿث. ةَ غتارج   ىػؼفػاف  قيا

کـػػاٌ  ُـػػحٍغ کػػَ ٌضػػّق 

کارکؼد قيا را دیغق اٌغ ك ىػ  

جّاٌٍغ قيا را ىّرد جاییغ كػؼار 

دٍُغ. ىضه  کَ ةؼای اؿحعغاـ 

کؼدق ایػغ ىيکػً  در آف اكغاـ

كردف اؿػػث ةػػؼای ةػػَ دؿػػث آ

اطالغات جکيیهػ  از قػيا  ةػا 

د را ةَ غٍّاف ىػؼؼ در رزكىَ ظػّد ػؼفاف قيا جياس صامم کٍٍغ. الزـ اؿث كتم از ایٍکَ افؼاى

نیـث کٍیغ  ةا آٌِا ُياٍُگ  الزـ را ةَ غيم آكریغ. ایً کار ُي ٍػیً ةاغػخ اطيیٍػاف از غػغـ 

ىَ ى  قّد. در ایً ةعف ٌاـ ىػؼفاف ةػَ كزاطالغات كركدی در ر جلییؼ اطالغات جياس ك مضث

 ُيؼاق اطالغات جياس قاىم قيارق جياس ك ایيیم را كارد کٍیغ.

 

ةعكػ  ةػؼای جانیفػات اظحنػاص ةایغ ةؼای رزكىَ ُای جضنیه  ك آکادىیک  : تالیفات -4-12

دادق قّد. ایً ةعف ةایغ ةَ مّرت ىسؽا ةؼ اؿػاس ٌػّع جػانیف یػا اٌحكػار دؿػحَ ةٍػغی قػّد. 

ُي ٍیً دؿحَ ةٍغی زةاٌ  ٌیؽ راُکار ةـیار ىٍاؿت  ةؼای ىسؽا کؼدف جانیفػات ةػَ زةػاف ُػای 

کَ ةَ زةاف فارؿ  ٌّقحَ ى  قػّد ك ةػؼای  یً ىّرد ةؼای رزكىَ ُای  اؿثىعحهف اؿث. انتحَ ا

رزكىَ ُای  کَ ةَ زةاف اٌگهیـ  جغكیً ى  قّد کارةؼدی ٌغارد. دؿحَ ةٍغی جانیفات ةایغ ةَ ؿَ 
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ةعف کحا )جؼزيَ ك جانیف(  ىلاالت کٍفؼاٌـ )قاىم کٍفؼاٌؾ ُػای ىهػ  ك ةػیً انيههػ  ةػَ 

 جلـیو قّد.قغق در ٌكؼیات )ىه  ك ةیً انيهه ( مّرت ىسؽا( ك ىلاالت ىٍحكؼ 
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 بخص پٌجن

 ًْایی کشدى سصٍهِ 

 

 

 

 

 

 

ؿػؼیع   ٌّقػحار وػػیف سصٍهِ سا اص ًظش قَاػذ ًگاسش ٍ دستَس صباى بشسسی کٌیذ: -5-1

ةػَ جؼیً راق ةؼای غغـ پػیؼش قيا اؿث. ایؼ رزكىَ قػيا از ٌظػؼ ٌگارقػ  ایػؼاد داقػحَ ةاقػغ  

مّرت ةانلّق آىادی  کٍار یػاقحَ قغف از نیـث را دارد. دك ةار ك صح  ؿَ ةار چک کػؼدف ٌػاـ 

 قؼکث ُای  کَ در آٌِا ىكلّؿ ةّدق ایغ ةـیار وؼكری اؿث.

 

رزكىَ ُای  کَ  ًَضتِ ضذى داسد سا ٍیشایص کٌیذ: ّش جولِ ای کِ اهکاى هختػش -5-0

دكیق ك ىعحنؼ ٌّقحَ قغق اٌغ کاٌغیغای ةِحؼی ةؼای اٌحعا  ُـحٍغ جا رزكىَ ُای  کَ طّالٌ  

 ةّدق ك اطالغات جکؼاری در آف كزّد دارد. از غغـ كزّد اطالغات جکؼاری اطيیٍاف صامم کٍیغ. 
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 خَاّذ ضوا سا استخذام کٌذ، بخَاًییذ: سصٍهِ ی خَد سا بِ ػٌَاى کسی کِ هی  -5-3

ٌظؼ قيا در ىّرد آٌ َ کَ در رزكىَ آىغق اؿث چیـث؟ آیا قػيا یػک صؼفػَ ای ةػَ ٌظػؼ ىػ  

 رؿیغ؟

 

از ٌظؼ آٌِا چَ چیؽُای  الزـ اؿػث ًظش دیگشاى سا دس هَسد سصٍهِ خَد جَیا ضَیذ:  -5-4

ک قػؼکث یػا ىّؿـػَ صاوػؼ ةػَ اوافَ یا کو قّد؟ آیا آٌِا ةا ظّاٌغف رزكىَ قيا  ةَ غٍّاف یػ

 اؿحعغاـ قيا ُـحٍغ؟

 

ةؼرؿ  کٍیغ کَ آیا اطالغات ك ىّارد دیگػؼی  فشم استخذام ضشکت سا بشسسی کٌیذ: -5-5

ٌیؽ در قؼاین اؿحعغاى  آف قؼکث یا ىّؿـَ كزّد دارد یا ظیؼ. قؼکث ُا ىيکً اؿث از قيا 

 یک ٌاىَ درظّاؿث یا ٌيٌَّ ُای کاری طهب کٍٍغ. 
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 بخص ضطن

 اضتباُ سایج دس تذٍیي سصٍهِ 12 

 

 

 

 

 

 

 

آیا كزّد اقحتاق در ٌّقحً رزكىَ اُيیح  دارد؟ پاؿط ایً ؿّاؿ ةـیار کهیغی اؿث. ةهػَ  ةـػیار 

زیػؼا كزػّد ایػؼاد ك اقػحتاق   ؛ك اقػحتاُ  ةاقػغ داُيیث دارد کَ رزكىػَ ظػان  از ُؼیٌّػَ ایػؼا

ؿؼیػحؼیً راق ةؼای کٍار یػاقحَ قغف رزكىَ ك ةٍاةؼایً ظّد قيا از آف ىّكػیث قله  اؿث. در 

 اقحتاق رایر کَ ىيکً اؿث در یک رزكىَ كزّد داقحَ ةاقغ  اقارق ى  قّد. 10اداىَ ةَ 

ةاٌ  را ى  جػّاف اقحتاق ُای ٌگارق  ك دؿحّر ز اضتباُ ّای ًگاسضی ٍ دستَس صباًی: -6-1

كاجم رزكىَ داٌكث. ةؼرؿ  کهيَ ةَ کهيَ ىّزػّد در رزكىػَ ك ةؼرؿػ  ؿػاظحار ٌّقػحار ةـػیار 

وؼكری اؿث. جاکٍّف کـ  از ةؼرؿ  چٍغ ةارق کهيَ ةَ کهيَ رزكىَ دچار ظـارت ٌكغق اؿػث. 

را  پؾ از ةؼرؿ  دكیق ك کهيَ ةَ کهيَ  صحيا از دكؿث یا ىؼة  ظّد ةعّاُیغ کَ رزكىَ ی قيا

ةعّاٌغ ك ایؼادات اصحيان  آف را یّقؽد ٌيایغ. دنیم ایً ةؼرؿ  جّؿػن دیگػؼاف ایػً اؿػث کػَ 

ىػيّالً قيا ٌي  جّاٌیغ ایؼادات ظّد را ةتیٍیغ چؼا کَ ٌّقػحار ىّزػّد ةػا ؿػاظحار کٍُػ  قػيا 
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جغكیً قغق ك ةَ مّرت ىػيّؿ ایؼادی ىكاُغق ٌي  قّد. یکػ  از راق ُػای دیگػؼ  ظّاٌػغف ةػا 

هٍغ ةؼای یک زيع ك یا یک ٌفؼ دیگؼ اؿث جا ةا قٍیغف  ایؼادات قػيا را یّقػؽد ٌيایػغ  مغای ة

 ويً ایٍکَ ةا ایً کار  قيا ُو ى  جّاٌیغ ىكکالت را جا صغی ىحّزَ قغق ك ىؼجفع ٌياییغ.

 

ٍجَد کلواتی کلیذی کِ ّیچ استباطی بِ سَابق ٍ هطاغل قبلیی ضیوا ًیذاسد:     -6-0

ىم کهيات کهیغی ةاقغ کَ ةا نیـث ؿّاةق ك ىكاحم قيا ىؼجتن ةاقغ. رزكىَ قيا انؽاىا ةایغ قا

ایؼ رزكىَ قيا صاكی کهيات کهیغی حیؼ ىؼجتن ةاقغ  غيال کاٌغیغاجّری ةؼای ىّكػیػث قػله  

 ىّرد ٌظؼ ظّد را از دؿث دادق ایغ.

 

ٌكػاٌَ ةؼكز ٌتّدف رزكىَ رزكىَ ظّد را ُيّارق ةؼكز رؿاٌ  کٍیغ.  سصٍهِ تاسیخ گزضتِ: -6-3

ای از جٍته  قيا جهل  ى  قّد. رزكىَ قيا ةایغ ةؼای ُؼ ىّكػیث قله  کَ ةؼای آف اكػغاـ ىػ  

کٍیغ  ةؼكز ك ُيعّاف قّد. دكث کٍیغ کَ كـيث ىِارت ُػای قػيا ةػؼ اؿػاس ك ىحٍاؿػب ةػا 

 ؿّاةق کاری قيا ةاقغ.

 

ةػَ ُؼکػغاـ از  الزـ ٌیـث ةؼای ظّاٌٍغیاف رزكىَ ُؼ آٌ َ کَ اطالػات صیاد ٍ اضافی: -6-4

قلم ُای كته  قيا ىؼجتن اؿث را قؼح دُیغ. ةؼ ٌلاط كػّت ظػّد ىحيؼکػؽ قػّیغ ك ةػؼ آٌِػا 

جاکیغ کٍیغ. جالش کٍیغ رزكىَ قيا از دك مفضَ جساكز ٌکٍغ  ةَ ظنّص ایؼ رزكىَ ظّد را ةؼای 

ىّؿـات آىّزق  ك پژكُك  ارؿاؿ ى  کٍیغ. از فؼىث ُای ٌّقػحاری قػيارق یػػاری ك ةّنػث 

اری ك پارایؼاؼ ُای کّجاق اؿحفادق کٍیغ جا رزكىَ قيا ظّاٌغٌ  جؼ ك زػا  جؼ ةاقػغ. ؿػّاةق یػ

ؿاؿ یػقحَ جٍظیو کٍیغ. الزـ ٌیـث ُؼ آٌ َ اٌساـ دادق ایغ  15جا  10کاری ظّد را جا صغاکذؼ 

 را ةَ ُيَ اغالـ کٍیغ.
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الصات ك ىّاردی از آكردف امطرکش هَاسد غیش ّوخَاى با هَقؼیت ضغلی هَسد ًظش:  -6-5

کَ ارجتاط  ةَ ىّكػیث قله  ىّرد ٌظؼ قيا ٌغارد پؼُیؽ کٍیغ. ةـیاری از کـاٌ  کَ ةػَ دٌتػاؿ 

قلم ُـحٍغ از یکـؼی فؼىث ُا ك ىّارد ىكعل اؿحفادق ى  کٍٍغ کَ ةؼای ماصب کار زانػب 

ف ککؼ کؼدق از غالكَ ظّد ةَ آف کار ك غالكَ ای در آٌیـث. ایؼ ایً کار را اٌساـ ى  دُیغ صحيا 

 ایغ اطيیٍاف صامم کٍیغ جا ةا ىكکالت اصحيان  ركةؼك ٌكّیغ.

 

از  ٍجَد خالغِ حشفِ ای ًاهتٌاسب با آًچِ هَقؼیت ضغلی هَسد ًظش ًییاص داسد:  -6-6

ٌّقحً ىِارت ُا ك مالصیث ُای  کَ ةا ىّكػیث قله  ىّرد ٌظػؼ ُيعػّاٌ  ٌػغارد در اةحػغای 

رزكىَ ازحٍا  کٍیغ. در ةعف ظالمَ ی صؼفَ ای جٍِا ىِارت ُا ك مالصیث ُػای  ةایػغ ککػؼ 

قّد کَ ةا ٌیازىٍغیِای قلم ىّرد ٌظؼ ُيعّاٌ  داقحَ ةاقغ ك ىاةل  ىِارت ُا ك مالصیث ُػا 

 د یا در ةعف ىؼةّط ةَ ظّد آكردق قّد.یا ککؼ ٌكّ

 

از ٌّقحً جّمیف ىكػاحم یػقػحَ ةػؼای ٌكػاف دادف ك یفػَ تَغیف هطاغل قبلی:  -6-7

قٍاؿ  ك ىـوّنیث پػیؼی ظّد ازحٍا  کٍیغ. ةَ زای آف  از غتارات ك امطالصات زػا  ةػؼای 

ىطيػوً قػّیغ کػَ ٌيایف ىِارت ُای ىؼجتن ظّد ك کارُای  کَ اٌساـ دادق ایغ ةِػؼق ةتؼیػغ. 

يػغ ك درؾ ِىّؿـَ یا قؼکث ةَ ؿادی  ى  جّاٌغ ارزش افؽكدق ایسػاد قػغق جّؿػن قػيا را ةف

 کٍغ.

 

کػَ ٌكػاف  زيالت قػفاؼ ك كاوػشپارایؼاؼ را ةا  آغاص پاساگشاف با هَاسد غیشهشتبط: -6-8

ایً کار ةاغخ ى  قّد کَ ٌكاف دُغ قػيا ىِػارت ُػای آحاز کٍیغ.   دٍُغق ی اُغاؼ قياؿث

هیغی ىؼجتن ةا ىّكػیث قله  را در ىكث ظّد داریغ. از طؼؼ دیگؼ  ظّاٌٍغق ىيکً اؿػث ةػَ ک

 مّرت ؿؼؿؼی ؿایؼ ىّارد را ةعّاٌغ ك قيا را ةؼیؽیٍغ.
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از ظّدجاف جػؼیف ٌکٍیغ ك زيالج  را کَ ٌكػاف  دستاٍسدّای خَد سا ضواسش ًکٌیذ: -6-9

 یغ. دٍُغق ی از ظّد راو  ةّدف قيا اؿث را ةَ کار ٌتٍغ

 

ُؼیٌَّ زایؽق یا افحعاری کَ ةَ مّرت قعن  ةَ دؿػث  بیص اص حذ هتَاضغ بَدى: -6-12

 آكردق ایغ را ارائَ کٍیغ.
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 بخص ّفتن

 ًکات تکویلی 

 

 

 

 

 

 

 

صح  االىکاف جالش کٍیغ جا رزكىَ ی ظّد را ةؼای ىّكػیث ُػای قػله  جػا دك مػفضَ ك ةػؼای 

ىّكیػث ُای آکادىیک ك جضنیه  جا چِار مفضَ جٍظیو کٍیغ. از اوافَ یّی  پؼُیؽ کٍیغ. ایػً 

در فارؿ  اؿػث. فامػهَ ی ظطػّط را  12در اٌگهیـ  ك  10جػغاد مفضات ةؼ اؿاس اٌغازق كهو 

 18در ٌظؼ ةگیؼیغ. ایٍِا در ىّرد ةغٌَ ی رزكىَ اؿث. ةػؼای ٌػاـ ظػّد از فٌّػث  singleجک  یا 

ةؼای فارؿ  ك ةَ مّرت پؼرٌگ اؿحفادق کٍیغ. ةؼای ةعػف ُػای ىعحهفػ   20ةؼای اٌگهیـ  یا 

ةَ مّرت پؼرٌگ  16ك فارؿ  از  14کَ در كـيث ُای كته  یفحَ قغ ٌیؽ در اٌگهیـ  از فٌّث 

 اؿحفادق کٍیغ.

ؿّاةق جضنیه   ؿّاةق قله  ك ىػؼفاف کَ ٌیاز ةػَ نیـػث کػؼدف اؿػث  از زػغكؿ  ةؼای ةعف

اؿحفادق کٍیغ جا ُو قکم ٌّقحار ىؼجب ةاقغ ك ُو اطالغات ةَ مػّرت یکغؿػث جٍظػیو قػّد. 

ةا ُيػَ ی ایػً اكمػاؼ   ةؼای غٍاكیً قله  كته  ك ٌاـ داٌكگاق ُا از كهو پؼرٌگ اؿحفادق کٍیغ.

WWW.GhadamYar.com



 27 هفتمبخش 

 علم دی بی -پایگاه جامع پژوهشگران

www.elmdb.com 

زكىَ از آٌ َ یفحَ قغ فؼاجؼ رفػث  اطالغػاج  را کػَ كػؼار ٌیـػث ةػَ ایؼ ةازُو جػغاد مفضات ر

 ارزش قيا مغىَ ای ةؽٌغ را صػؼ کٍیغ.

در جغكیً ك ٌّقحً رزكىَ مغاكث ةَ ظؼج دُیغ. اكنیً امم در ُؼ قله  مغاكث کاىػم اؿػث. 

کػَ از دركغ ُػای رایسػ   ُؼیؽ در رزكىَ ی ظّد ىِارج  را ٌٍّیـیغ کَ از آف اطالغاج  ٌغاریغ.

در رزكىَ ٌّیـ  كزّد دارد ازحٍا  کٍیغ. ایً دركغ ُا ى  جّاٌغ قاىم غٍّاف قلم كته   ىغت 

زىاف اقحلاؿ كته   ىِارت ُا  دؿحاكردُا  ىضم زٌغی  ك ؿً ةاقغ. جياـ ایً ىّارد را ةَ دكث ك 

د ةغكف ُیچ پٍِاف کاری ٌّقحَ ك دالیم آف ُا را قؼح دُیغ. ةؼای ىذاؿ  ایؼ از قلم كتهػ  ظػّ

ةَ دنیم جػغیم ٌیؼك کٍار یػاقحَ قغق ایغ  دنیه  ةؼای پٍِاف کاری ٌیـث ك ایً اجفاؽ ظػارج از 

جنيیو ك ارادق قيا ةّدق اؿث. ؿػ  کٍیغ دؿحاكردُای یؼكُ  را ةَ ٌػاـ ظػّد ىنػادرق ٌکٍیػغ. 

اجفاكا ایؼ یک دؿحاكرد یؼكُ  داقحَ ةاقیغ  احهب یک كزَ جيایؽ ةؼای قيا ىضـّ  ى  قّد ك 

یه  ةؼ جّاٌای  کار یؼكُ  قيا ظّاُغ ةّد. ُي ٍیً در ىّرد ىِارت ُای ظّد  ةػا اصحیػاط از دن

کهيات ىـهن  صؼفَ ای ك کارقٍاس اؿحفادق کٍیغ ك ةِحؼ اؿث در مّرج  کَ ةَ ىّوّع جـػهن 

 اؿحفادق قّد.  کاف  ٌغاریغ از غتارت ُای  ُي ّف آقٍا یا یػراٌغف دكرق ...

  یػٍ  ایؼ دارای ىغارج ىعحهف  ُـحیغ  اةحػغا آف درزػَ ای را نیـػث رزكىَ را ىذتث ةٍّیـیغ 

کٍیغ کَ در آف ٌيؼق ی ةِحؼی داریغ. ةَ غتارج   رزكىَ را ةَ ٌضّی ةٍّیـیغ کَ دارای  ك جّاٌای  

  ىا را ةیكحؼ ٌيایاف کٍغ.

ّد پؾ از ایٍکَ رزكىَ ی ظّد را ٌِای  کؼدیغ  الزـ اؿث جا ةؼای ىّكػیث قػله  ىػّرد ٌظػؼ ظػ

اكغاـ ٌياییغ. ةٍا ةَ قؼاین فػه  ك یـحؼش ركزافؽكف ایٍحؼٌث ك فتػای ىسػازی  ةایػغ رزكىػَ ی 

ظّد را از طؼیق ایيیم یا فؼـ درظّاؿث ارؿاؿ ٌياییػغ. الزـ اؿػث كتػم از زدف دکيػَ ارؿػاؿ  

ىّاردی کَ در نیـث زیؼ آىغق اؿث را چک کٍیغ ك آٌگاق پؾ از اطيیٍاف از رغایث ایػً ىػّارد  

 اـ ةَ ارؿاؿ ٌياییغ. ایً ىّارد غتارجٍغ از:اكغ

  آیا آدرس ایيیم مضیش اؿث؟ ةِحؼ اؿث کػَ آدرس ایيیػم را از زػای  کػَ ىكػاُغق

 کؼدق ایغ کپ  کؼدق ك در ىضم آدرس ة ـتاٌیغ جا از اقحتاق اصحيان  پیكگیؼی قّد.
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  در مّرج  کَ ایيیم ُای ىحػغدی را ارؿػاؿ ىػ  کٍیػغ  ىطيػوً قػّیغ کػَ آدرس

 م ىّرد ٌظؼ ةا ٌاـ ك ٌاـ قؼکث ُيعّاٌ  داقحَ ةاقغ.ایيی

  ةَ ظاطؼ داقحَ ةاقیغ کَ فایم ُای ىّرد ٌیػاز را پیّؿػث کٍیػغ. ُی کـػ  دكؿػث

ٌغارد قيا یک ایيیم ظان  از قيا دریافث کٍغ ك ؿپؾ امالصیَ ی آٌؼا دریافث کٍغ. 

 ایً کار ى  جّاٌغ ىـیؼ پػیؼش قيا را کاىال ىـغكد کٍغ.

  فایم ُای  کَ پیّؿث قغق اٌغ  كاةهیث ةاز قغف دارٌغ. ایً ىِو را ىػ  ىطيوً قّیغ

ةؼای یک آدرس دیگؼ از ظّد ارؿاؿ کؼدق ك ةؼرؿ  کٍیػغ آیػا فایػم ُػای جّاٌیغ اةحغا 

 پیّؿث كاةم داٌهّد ك ىكاُغق اؿث یا ظیؼ.

  ةؼای ىّوّع ایيیم ظّد  ىّوّغ  را اٌحعا  کٍیغ کَ ةاغخ ؿؼدریي  قيا ك دریافث

 ٌتاقغ. کٍٍغق

  ًؿػ  کٍیغ ایيیم ظّد را از یک آدرس ایيیم جاییغ قػغق ارؿػاؿ کٍیػغ. در حیػؼ ایػ

مّرت ىيکً اؿث ایيیم قيا ةَ غٍّاف اؿپو قٍاظحَ قػغق ك قػيا را از ُػغؼ ظػّد 

 دكر کٍغ.

  ُيّارق از آدرس ایيیه  اؿحفادق کٍیغ کَ ٌكاف دٍُغق ی ٌػاـ قػيا ةاقػغ ك ُؼیػؽ از

 از آدرس ُای جلهت  دارد ایيیم ارؿاؿ ٌکٍیغ.آدرس ُای  کَ ٌكاٌَ ُای  

 .ایيیم ارؿان  ظّد را ةَ دكث ىؼكر کٍیغ جا صاكی ایؼادات یؼاىؼی ك ؿاظحاری ٌتاقغ 

  ك در اٌحِا ىسغدا ایيیم ظّد را ةؼرؿػ  کٍیػغ جػا صػاكی ٌکػات ك ایػؼادات یؼاىػؼی ك

 ؿاظحاری ٌتاقغ.

ظّد را ةا اطيیٍاف کاىم ارؿاؿ کؼدق ك چک نیـث ةاال ى  جّاٌغ ةَ قيا کيک کٍغ کَ رزكىَ ی 

 ىٍحظؼ ٌحیسَ ةاقیغ.

در اٌحِا جّمیَ ُای  ةؼای داٌكسّیاف ك فارغ انحضنیالٌ  کػَ كنػغ ارؿػاؿ رزكىػَ ةػؼای اداىػَ 

 جضنیم یا پژكُف در ىّؿـات آىّزق  ك پژكُك  دارٌغ  آكردق ى  قّد. 
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  ى  کٍٍغ  یػک ةػار ةػَ  دفػَ ای کَ رزكىَ ارؿاؿ 25فارغ انحضنیالف ىػيّال ةؼای ُؼ

ىناصتَ دغّت ى  قٌّغ. پؾ ایؼ پؾ از ارؿاؿ رزكىَ پاؿع  دریافث ٌکؼدیغ  اىیػغ 

 ظّد را از دؿث ٌغُیغ.

  دفػػَ رزكىػَ ی ظػّد را ةػؼای ةػَ دؿػث  70فارغ انحضنیالف ىحّؿن ةایغ در صغكد

 آكردف اكنیً ىّكػیث قله   ارؿاؿ کٍٍغ.

 ؿث ك جػغاد دغػّت ةػَ ىنػاصتَ ُػا  یػک ةیً جػغاد دفػاج  کَ رزكىَ ارؿاؿ قغق ا

راةطَ ی ظط  كزّد دارد. یػٍ  ُؼچَ ةیكحؼ جالش کؼدق ك رزكىَ ارؿػاؿ کٍیػغ  ةػَ 

 ىناصتَ ُای ةیكحؼی دغّت ظّاُیغ قغ.

 (  درظّاؿث ُای  کَ ُيؼاق ةا رزكىَ یک ٌاىَ ی ىػؼفCover Letter  ارؿاؿ ى )

 . درمغ قاٌؾ ةیكحؼ ةؼای دریافث پاؿط دارٌغ 10قّد  

 60  .درمغ رزكىَ ُا ةؼای کـاٌ  ارؿاؿ ى  قّد کَ ُیچ ارجتاط  ةا ىّوّع ٌغارٌغ 

  درمغ قاٌؾ  61درظّاؿث ُا ك رزكىَ ُای  کَ غاری از ظطا ك اقحتاق ُـحٍغ دارای

 درمغ قاٌؾ دغّت ةَ ىناصتَ ُـحٍغ. 26ةیكحؼ ةؼای دریافث پاؿط ك 

 ةػَ مػّرت ةػؼیحیف اؿػث ةؼای ٌّقحً رزكىَ ی اٌگهیـ  صحيػا از كیؼایكػگؼی کػ َ

 اؿحفادق کٍیغ.
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 جوغ بٌذی

 

 

 

 

 

 

 

الزـ اؿػث در ٌّقػحً ٌّقحً رزكىَ ةؼای درظّاؿث قله  از اُيیػث ةـػؽای  ةعػّردار اؿػث. 

اصحيػاؿ دغػّت ةػَ ىنػاصتَ رزكىَ ةـیار دكث قّد. ُؼچَ رزكىَ دكیق جؼ ك ُغفيٍغجؼ ةاقػغ  

افؽایف ى  یاةغ. ةایغ جّزَ داقث کَ ارؿاؿ رزكىَ ُؼیؽ صل  ةؼای قيا ایساد ٌي  کٍػغ. پػؾ 

جالش کٍیغ آٌ َ کَ ةَ قيا ةـحگ  دارد را ةَ ٌضّ اصـً اٌساـ دُیغ جا در مّرج  کَ ىّكػیث 

 قله  ىٍاؿب قيا اؿث  آف را از دؿث ٌغُیغ.
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