ػَاهل هَثش ثب سضبیت هٌذی صًبى اصچگًَگی گزساى اٍقبت فشاغت
 -1ثبیذ ثذاًین کِ هشاد اص گزساى اٍقبت فشاغتٍ ،قت گزساًی پَچ ٍ ثیَْدُ ًیست ثلکِ تفشیحی سَدهٌذ ٍ هٌشب اثش است کِ
هَجت سضبیتوٌذی فشد شَد .چٌیي فؼبلیت تفشیحی ثب هیل ٍ سغجت فشد ّوشاُ است ٍ دس حقیقت اص اشتیبق ٍ طلت فشد
سشچشوِ هی گیشد.
 -2فشبسّبی ًبشی اص اشتغبل هوتذ رٌّی ٍ جسوی ًِ ،تٌْب هوکي است ثب اص دست دادى ًشبط ٍ تؼبدل حیبتی فشد ّوشاُ
ثبشذ ،ثلکِ دس هَاقؼی ػبهل هْن دس ثشٍص ثسیبسی اص اختالالت سٍاًی ٍ ًبسسبیی ّبی جسوی هی ثبشذ .پس دس ایي ششایط
ثشخَسداسی اص یک ثشًبهِ جبهغ ٍ پیش ثیٌی فشصتی آصاد ٍ فبسؽ اص کبس هَظف ٍ ثْشُ ٍسی اص آى ،اٍلیي ٍ هْن تشیي گبم
دس پیشگیشی اص آسیت ّبی جسوی ٍ رٌّی ٍ حفظ ثْذاشت سٍاًی هی ثبشذ.
 -3کوجَد صهبى ،هحذٍدیت آشکبس تفشیح صًبى است ،صًبى اص ًظش ٍقت ّوَاسُ دستٌگٌب ّستٌذ.
 -4اًجبم کبسخبًگی اص دیگش هَاسدی کِ دس گزساى فشاغت صًبى ثِ جْت هقذاس صهبى ٍ اًشطی جسوبًی ٍ سٍحی الصم ثشای آى
تبثیشگزاشتِ ،سضبهٌذی آًبى سا ًیض تحت الشؼبع قشاس هی دّذ ،ػْذُ داسی چٌیي هسئَلیتی دسکٌبس اشتغبل صًبى ثِ
کبسدستوضدی ششایط سخت تشی سا ثشای آًبى ایجبد هی کٌذ.
ً -5قش دسآهذ دس اًتخبة ثشًبهِ ّبی گزساى اٍقبت فشاغت ثِ دلیل دس اختیبس قشاس دادى فشصت ّب ٍ اهکبًبت خبص ٍ دس
ًْبیت تبثیشآى دس سضبهٌذی فشد اص گزساى اٍقبت فشاغت ثشّوگبى ٍاضح است.
 -6هقبیسِ اثشاص ًظش صًبى دسثبسُ دخبلت داشتي ٍ یب ًذاشتي شَّشاًشبى دس تصوین گیشی آًبى ثشای پشداختي ثِ اهَس
تفشیحی ًشبى هی دّذ کِ تصوین گیشی دسثبسُ تؼذاد دٍستبًی کِ صًبى سا دستفشیحبت ثیشٍى اص خبًِ ّوشاّی هی کٌٌذ
تٌْب هَسدی است کِ دس هقبیسِ ثب سبیش هَاسد دخبلت شَّش دس آى ًقش ًذاسد.
ّ -7ش چٌذ هشداى دس ثشخی کبسّب هبًٌذ تؼویشات جضیی دسخبًِ ،سسیذگی ثِ اهَس ثبًکی ٍ خشیذ هبیحتبج ٍ لَاصم هٌضل تب
حذی هشبسکت داسًذ .اهب دسکل هشبسکت هشداى دساًجبم کبسخبًگی کن است.
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