


 صها خذهت آیذ خذایی تشاست  خذایا جْاى پادضاّـی تشاست 
 ّوِ ًیستٌذ آًچــِ ّستی تَئی   پٌــاُ تلٌـذی ٍ پستـــی تَئــی 
 تَئی آفشیٌٌذُ ی ّـش چِ ّست   ّوـِ آفشیـذست تاال  ٍ  پست 

 ص داًص للن ساًذُ تشلَح خان  تَئی تشتـشیي داًص آهــَص پـان 
 خشد داد تش تَ گَائی ًخست   چَ ضذ حجتت تشخذائی دسست 
 

 ضشفٌاهِ . ًظاهی گٌجَی 



با چه چالش هایی در بازارآفریىی مدیریت  
ي مىاسب ساخته آن برای سازمان های  

 متمدن مًاجهیم؟

 دکتر علیرضا شیرياوی
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 هٌطك اسصیاتی



 هؼیاسّای الگَی تؼالی ساصهاًی



 اصَل اسصضی تؼالی ساصهاًی

اسصش افضایی تشای هطتشیاى 
ِپایذاس ساصی ًتایج تشجست 
تَسؼِ لاتلیت ّای ساصهاًی 
خلك آیٌذُ ای پایذاس 
سّثشی تا دٍس اًذیطی، الْام تخطی ٍ دسستی 
هذیشیت تا چاتىی 
هَفمیت اص طشیك استؼذاد واسوٌاى 
ّذایت خاللیت ٍ ًَآٍسی 
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یک اص ثیؾ .اػت ثـش اختشاػبت هْوتشیي اص یکی هذیشیت تشدیذ ثی 
 کبس ثِ فٌَى ٍ فشایٌذّب ػبختبسّب،) هذیشیت ّبی پیـشفت ػبل، صذ
 .اػت ثَدُ التصبدی سؿذ هَتَس (اًؼبى تالؽ کبسآهذػبصی ثشای سفتِ

 لذهتی هذیشیت دس ثٌیبدیي اثذاػبت اص ثؼیبسی کِ خبػت ایي هـکل
 ػبالًِ، سیضی ثَدخِ کبس، خشیبى عشاحی ػوش .داسًذ دِّ چٌذ اص ثیؾ

 ثشًذ هذیشیت اهَس، ثٌذی ثخؾ پشٍطُ، هذیشیت ػشهبیِ، ثبصدُ تحلیل
 ثیؼتن ػذُ اٍایل ثِ ضشٍسی اثضاسّبی اص دیگشی صیبدی تؼذاد ٍ

 .سػذ هی هیالدی

www.BaleAndisheh.com 



هٌحٌی هسیش هذیشیت، تىاهل s است وشدُ طی سا هعشٍف شىل. 
 چىِ چىِ ًَآٍسی شتاب تیستن، سذُ اٍایل دس سشیع ششٍعی اص پس

  خَد تِ خضیذى صَست اخیش ّای سال دس وِ طَسی یافت، واستی
 تالغی تىٌَلَطی ّن هذیشیت احتشالی، هَتَسّای ّواًٌذ .گشفت
   .شَد تاصساصی جذیذ عصش تشای تایذ اوٌَى وِ است
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 ٍالؼیت ّای جذیذ، الضاهات تاصُ

 کِ اػت هذیشیتی اًمالة هؼتلضم آیٌذُ، ثب همبثلِ ثشای ّب ػبصهبى تدْیض
 .ًیؼت ًَیي صٌؼت اص حبصل اًمالة اص کوتش آى اّویت

 
 ٍ دلیك اًدبم ،ًخست :ثَد هؼئلِ دٍ حل هذیشیت، اختشاع اص اصلی ّذف

 ػبصی ّوبٌّگ دٍم ٍ هبّش ًیوِ کبسگشاى تَػظ تکشاسی ّبی فؼبلیت کبسآهذ
 .ؿَد هوکي پیچیذُ خذهبت ٍ کبالّب اًجَُ تَلیذ کِ ای گًَِ ثِ ّب فؼبلیت ایي
 آى ثب ثَسٍکشاػی حل، ساُ ٍ ثَد همیبع ٍ کبسایی هؼئلِ، تش، ػبدُ ػجبست ثِ

 لَاػذ تفصیل ٍ ّب ًمؾ دلیك تؼشیف آثـبسی، اّذاف هشاتجی، ػلؼلِ ػبختبس
 .ّب سٍیِ ٍ
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 هحصَل کِ سٍیٌذ ثِ سٍ هؼبئل اص ای تبصُ هدوَػِ ثب هذیشاى اهشٍصُ
  هسائل ایي خطیشتشیي اص تشخی .ّؼتٌذ سحن ثی ٍ تغییش پش هحیغی
  وٌین خلك ّایی ساصهاى شتاتٌان، تغییشات عصش دس چگًَِ اص عثاستٌذ

                   ٍ پزیشتش ساصگاس داسًذ، توشوض واسایی تش وِ اًذاصُ ّواى تِ وِ
 تا ساصًذُ تخشیة تادّای تٌذ وِ دًیایی دس .تاشٌذ ّن سخت جاى

 ٍ سشعت تا تَاًذ هی چگًَِ ساصهاى یه ٍصًذ، هی توام شذت
 تواًذ؟ تالی هفیذ ٍ سَدآٍس ٍ وٌذ ًَآٍسی وافی شْاهت
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 واسوٌاى چگًَِ اػت، هَفمیت سهض کبسآفشیٌی ًجَع کِ خالق التصبدی دس
 تِ سٍص ّش سا خَد اشتیاق ٍ تخیل اتتىاس، ّای ًعوت تا تشاًگیضین سا خَد

 سخ ساصی صٌعتی پٌْاى ّای ّضیٌِ وِ ای صهاًِ دس آٍسًذ؟ واس هحیط
 لثال دس سا خَد ّای هسٍَلیت وٌین تشَیك سا هذیشاى چگًَِ اًذ، ًوَدُ

 ساصًذ؟ هحمك ًفعاى ری ّوِ
 ًخؼت ثبیذ کبسؿٌبػبى ٍ هذیشاى هؼبئل، ایي ثِ هَثش پشداختي ثشای

 سٍ حمیمت ایي تا تایذ آًْا .اًذ سػیذُ هذیشیت اٍل ًؼخِ اًتْبی ثِ ثپزیشًذ
 لَطی دس تَاى ًوی سا فشدا واسی ٍ وسة الضاهات وِ شًَذ سٍ تِ

 .یافت اهشٍص تَسٍوشاسی اص هتأثش هذیشیتی الذاهات



 دٌّذ، ًـبى ػبصهبى هَخَد ٍضغ اص سا خَد ًبسضبیتی ثبیذ ّب آى ،دٍم
 ثشای .اػت هٌصفبًِ خـوی داسین، الصم چِ آى .ػبصًذ پٌْبى کِ ایي ًِ

 چشا ؿَد؟ تغییش هَخت ثتَاًذ ػولکشد ثحشاى کٌذ چبلَی ثبیذ چشا هثبل،
 افشاد ّوِ ایي ثبیذ چشا ثبؿذ؟ ًَآٍسیـبى اص ثْتش ّب ػبصهبى ػولیبت ثبیذ
 هذیشاى دغذغِ اٍلیي ثبیذ چشا کٌٌذ؟ کبس آٍس کؼبلت ّبی ػبصهبى دس

 ثْتش تَاًین هی ؿک ثی آى؟ تحمك ًِ ثبؿذ، ؿْشًٍذی هؼٍَلیت اص فشاس
  .کٌین ػول ّب ایي اص
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 داؿتِ سا للِ گیشی ّذف ؿْبهت ثبیذ داسد هذیشیت دسد کغ ّش ًْبیت، دس
 فشلی .هیـًَذ آغبص ثضسگ ّبی پشٍاصی ثلٌذ ثب ثضسگ ّبی هَفمیت .ثبؿذ

 ًَؿتي یب اًؼبى طى کـف ثبؿذ، هبُ کشُ ثِ ػفش هَفمیت، ایي ًذاسد ّن
 داًـگبّیبى اٍلبت، اغلت دس .کبئٌبت ساصّبی ػبصی آؿکبس ثشای ای ثشًبهِ

 آى فشاػَی ثِ کشدى ًگبُ تب اًذ کشدُ ثؼٌذُ الذاهبت ثْتشیي سهضگـبیی ثِ
  سا آى ّن دیگشاى آیب» کِ اًذ ثَدُ پشػؾ ایي هـتبق ثیـتش ّن هذیشاى .ّب

 اّذافی داسین، ًیاص چِ آى «داسد؟ آصهَدى اسصؽ آیب» یب «اًذ؟ دادُ اًدبم
  تاصُ واهال ّای ساُ جَی ٍ جست اًگیختي هَجة وِ ّستٌذ هاجشاجَیاًِ

 .شًَذ اًساى ّای لاتلیت ساصهاًذّی ٍ تسیج تشای



 چٌیي الضاهبت ٍ ٍالؼیت ّبیی هب سا ثب ایي ػَأل اػبػی 
هَاخِْ هی ًوبیذ کِ چِ ثبیذ کشد تب ػبصهبى ّبیی ثِ ساػتی ثشاصًذُ 

 آیٌذُ خلك ؿًَذ؟



 

 چالش های بسرگ مدیریت 
 برای خلق سازمان های متمدن
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 .  مطمئه ضًیذ کبر مذیزیت در خذمت َذفی متؼبلی تز است. 1

 
هذیشیت ، ّن دس ًظشیِ ٍ ّن دس ػول، تایذ دس ساصهاى ّای هتوذى خَد سا تِ 

 .سوت ًیل تِ اّذاف تذیغ ٍ هْن اص ًظش اجتواػی هتَجِ ساصد
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ایذٌ َبی جبمؼٍ ي ضُزيوذی را در سیستم َبی مذیزیتی .  2
 .وُبدیىٍ سبسیذ

 

ًیاص تِ فشایٌذّا ٍ الذاهاتی ّست وِ تاصتاتٌذُ ٍاتستگی هتماتل ّوِ گشٍُ ّای  
 .ری ًفغ دس ساصهاى ّای هتوذى، تاضٌذ
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 .  ثىیبن َبی فلسفی مذیزیت را ثبسسبسی کىیذ. 3

 

 اص آهَختي تِ ًیاص ّستٌذ، واسآهذی اص فشاتش وِ هتوذى ّای ساصهاى ایجاد تشای
 .داسین ضٌاسی دیي ٍ سیاسی ػلَم تیَلَطی، چَى ّایی سضتِ
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 .سلسلٍ مزاتت طجیؼی جبیگشیه سلسلٍ مزاتت اداری گزدد. 4

 
دس آى ّا لذست اص پاییي تِ تاال . سلسلِ هشاتة طثیؼی هضیت ّایی داسًذ

 .جشیاى داسد ٍ سّثشاى تِ جای اًتصاب، خَد ظَْس هی یاتٌذ
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 .اس تزس ثکبَیذ ي ثز اػتمبد ثیفشاییذ. 5
 

ػذم اػتواد ٍ تشع تشای ًَآٍسی ٍ هطاسوت سن ّستٌذ ٍ تایذ اص 
 .سیستن ّای هذیشیت دس ساصهاى ّای هتوذى صدٍدُ ضًَذ
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 .اثشار کىتزل را ثبسآفزیىی کىیذ. 6
 

تشای استما تخطیذى تِ تذُ تستاى ًظن دس تشاتش آصادی، سیستن ّای 
 .هتوذى تایذ وٌتشل دسًٍی سا تِ جای هحذٍدیت اص تیشٍى تطَیك وٌٌذ
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 .کبر رَجزی را ثبس تؼزیف کىیذ. 7

 
سّثشاى . هفَْم سّثش تِ ػٌَاى تصوین گیش لْشهاى، تَجیِ ًاپزیش است

تایذ ًمص خَد سا تِ هؼواساى سیستن ّای اجتواػی دس ساصهاًْای 
 .هتوذى دادُ ٍ ًَآٍسی ٍ ّوىاسی سا تسْیل وٌٌذ
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 .تىًع را گستزش دادٌ ي اس آن ثُزٌ گیزیذ. 8

 
ساصهاى ّای هتوذى تایذ سیستن هذیشیتی حلك وٌٌذ وِ تِ تٌَع، 
 .هخالفت ٍ ٍاگشایی تِ اًذاصُ اًطثاق، اجواع ٍ ّن گشایی اسصش ًْذ
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استزاتژی سبسی ثٍ ػىًان فزایىذی وًظًُر . 9
 .ثبسآفزیىی کىیذ

 

دس دًیایی هتالطن، استشاتظی ساصی تایذ تاصتاتی اص اصَل صیستی تٌَع، 
 .اًتخاب ٍ ًگِ داضت تاضذ
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 .سبسمبن را تجذیذ سبختبر ي کًچک کىیذ. 10

 
تشای ساصگاسی ٍ ًَآٍسی تیص تش، ساصهاى ّای تضسي تایذ تِ ٍاحذی 

 .وَچه تش ٍ ضىل پزیشتش تجضیِ ضًَذ
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 .اس جذاثیت گذضتٍ تب جبیی کٍ ممکه است ثکبَیذ. 11
 

سیستن ّای هذیشیتی هَجَد اغلة تذٍى تفىش، تِ تمَیت ٍضغ هَجَد            
 دس ساصهاى ّای هتوذى آى ّا تایذ تسْیل وٌٌذُ ًَآٍسی. هی پشداصًذ

 .ٍ تغییش تاضٌذ 
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 .کبر تؼییه جُت گیزی را ثٍ اضتزاک ثگذاریذ. 12

 
تشای حشاست، اص تؼْذ، هسٍَلیت ّذف گزاسی دس ساصهاى ّای 
هتوذى تایذ اص طشیك فشایٌذی تَصیغ ضَد وِ دس آى، حك اثشگزاسی 

 .تاتؼی اص تیٌص تاضذ، ًِ لذست
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 .مؼیبرَبی ػملکزد کل وگز ایجبد کىیذ. 13
 

ضاخص ّای هَجَد ػولىشد تایذ تغییش یاتٌذ، صیشا تَجِ وافی تِ 
لاتلیت ّای حساع اًساًی هثزٍل ًوی داسًذ وِ هحشن هَفمیت دس  

 .التصاد خالق ّستٌذ
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چبرچًة َبی سمبوی ي دیذگبٌ َبی مذیزان را . 14
 .گستزش دَیذ

 

ها ًیاص تِ وطف جایگضیي ّایی تشای سیستن ّای جثشاى خذهات ٍ 
پاداش داسین، صیشا ایي سیستن ّا هذیشاى سا تِ لشتاًی وشدى اّذاف دساص 

 .هذت تِ خاطش دستاٍسدّای وَتاُ هذت تطَیك هی وٌٌذ
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 .دمًکزاسی اطالػبت ایجبد کىیذ. 15
 

ساصهاى ّا ًیاص تِ سیستن ّای اطالػاتی داسًذ وِ ّوِ واسوٌاى سا 
 .هجْض تِ اتضاس الصم تشای الذام دس ساستای هٌافغ ول ساصهاى هی ساصًذ
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 اختیبرات وًاوذیطبن ي خالقبن را افشایص دَیذ ي . 16

 .محبفظٍ کبران را خلغ سالح کىیذ
 

سیستن ّای هذیشیت تایذ تِ واسوٌاًی لذست تیص تش تثخطٌذ 
وِ داسای ّای ػاطفی آى ّا تیطتش دس آیٌذُ سشهایِ گزاسی 

 .ضذُ تا دس گزضتِ
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 .حیطٍ استقالل کبرکىبن را گستزش دَیذ. 17
 

سیستن ّای هذیشیتی تایذ تاصطشاحی ضًَذ تا اتتىاسّای واسوٌاى ػادی  
 .ٍ تجشتِ وشدى ّای هحلی سا تسْیل وٌٌذ
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ثبسارَبی داخلی ثزای ایذٌ َب، وخجگبن ي مىبثغ . 18
 .ایجبد کىیذ

 

تاصاسّا تِ ًسثت سلسلِ هشاتة ّا ػولىشد تْتشی دس تخصیص  
هٌاتغ داسًذ ٍ فشایٌذّای تخصیص هٌاتغ ضشوت ّا تایذ تاصتاتی 

 .اص ایي ٍالؼیت تاضٌذ
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 .اس تصمیم گیزی سیبست سدایی کىیذ. 19
 

فشایٌذّای تصوین تایذ ػاسی اص سَگیشی هَلؼیتی تاضذ ٍ تایذ 
 .اص خشد جوؼی ساصهاى ٍ فشاسَی آى تْشُ تشداسی وٌٌذ
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 .ثذٌ ثستبن را ثُیىٍ سبسیذ. 20

 

. داسًذ« تذ ٍ تذتش»سیستن ّای هذیشیت گشایص تِ تحویل گضیٌِ ّای  
آًچِ ًیاص است سیستن ّای تشویثی ّستٌذ وِ َّضوٌذاًِ                       

 .تذُ تستاى ّای ولیذی سا تْیٌِ  ساصد
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 .تخیل اوسبوی را ثیص اس پیص رَب سبسیذ. 21

 

چیضّای صیادی دستاسُ تشاًگیضاًٌذُ ّای خاللیت اًساًی هی  
ایي داًص تایذ تْتش دس طشاحی سیستن ّای هذیشیت تِ . داًین

 .واس تشدُ ضَد
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 .جًامغ َم دل را تقًیت کىیذ. 22

 

تشای تیطیٌِ ساصی هطاسوت واسوٌاى، سیستن ّای هذیشیتی 
 .تایذ تطىیل اًجوي ّای ّن دل سا تسْیل وٌٌذ
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 .مذیزیت را مجُش ثٍ اثشار دویبی ثبس کىیذ. 23

 

ضثىِ ّای اسصش آفشیي اغلة هشصّای ساصهاى سا گستشش هی  
دٌّذ ٍ هی تَاًٌذ اتضاسّای سٌتی هثتٌی تش لذست هذیشیت سا تی 

اتضاسّای هذیشیتی جذیذی تشای ایجاد ٍ ضىل . اثش ساصًذ
 .تخطیذى تِ اوَسیستن ّای پیچیذُ الصم ّستٌذ
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 .گفتبر ي کزدار سبسمبن را اوسبوی سبسیذ. 24

 

سیستن ّای هذیشیت دس ساصهاى ّای هتوذى تایذ تاٍس تیص  
تشی تِ آسهاى ّای ّویطگی اًساى ًظیش صیثایی ٍ ػذالت داضتِ 

تاضٌذ، ّواى طَس وِ تِ اّذاف سٌتی هثل واسایی، هضیت ٍ 
 .سَد داسًذ
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 .افکبر مذیزان را ثبسآسمًسی کىیذ. 25

 

هْاست ّای تحلیلی ٍ لیاسی تایذ تا هْاست ّای ادساوی ٍ 
 .تفىش سیستوی تىویل ضًَذ
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1. تَػؼِ ٍ سؿذ اصلی ّبی پبیِ هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 تـکیل سا ایشاى اػالهی خوَْسی ًظبم فشٌّگی ٍ اختوبػی التصبدی،

 دیگش الگَی ٍ ثخؾ الْبم خَد، اسصؿوٌذ دػتبٍسدّبی ثب ٍ دٌّذ هی
 کٌٌذ؛ هی تشغیت تؼبلی هؼیش دس حشکت ثِ سا آًْب ٍ ّؼتٌذ ّب ػبصهبى

 سؿذ ّبی صهیٌِ هتؼبلی، ّبی ػبصهبى دسخـؾ ثب کِ اػت گًَِ ثذیي
 ػشثلٌذی ٍ ػضت ساُ ّوَاسُ کـَس ٍ ؿًَذ هی فشاّن خبهؼِ تؼبلی ٍ
 .پَیذ هی سا

 ارسش َبی محًری سبسمبن َبی متمذن ي تؼبلی 
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2. تکیِ ثب کِ ثشخَسداسًذ کبسکٌبًی اص هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 کَؿؾ تالؽ، ثب ٍ اٍ الذع رات اص اػتوذاد ٍ الْی الیضال لذست ثش
 اسصؽ داسًذ، اختیبس دس کِ هٌبثؼی ٍ ّب لبثلیت اص ثْیٌِ گیشی ثْشُ ٍ

 ّوِ ٍ خَد خَؿٌَدی ٍ ؿکَفبیی سؿذ، ّبی صهیٌِ ٍ آفشیٌٌذ هی
 ،“کوبل ثِ سٍ حشکت یک دس ٍ ػبصًذ هی فشاّن سا ػبصهبى ًفؼبى ری

 .کٌٌذ هی ایدبد خَد دس سا گًَِ خذا اًؼبى ّبی ٍیظگی ٍ صفبت
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3. هجبًی ٍ فشٌّگ اخالق، تشٍیح هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 هؼیبسّبی ػٌَاى ثِ ٍ داؿتِ تَخِ هَسد ّوَاسُ سا اػالهی اًذیـِ
  ایي .گیشًذ هی کبس ثِ خَد کبس ٍ کؼت ٍ هبهَسیت دس اػبػی
 تؼْذات اخاللی، هَاصیي سػیبت ثب ٍ اًذ، هشدم خذهتگضاس ّب، ػبصهبى

 .گزاسًذ هی اخشا ثِ ٍخِ ًیکَتشیي ثِ ًفؼبى ری ّوِ لجبل دس سا خَد
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4. ًٌْذ هی اسج سا خَد کبسکٌبى هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى ٍ 
 ٍ سؿذ ّبی صهیٌِ ٍ پٌذاسًذ هی خَد اصلی ّبی ػشهبیِ سا آًْب

 ایدبد ثب ٍ ػبصًذ هی فشاّن سا آًْب لبثلیت ٍ هْبست داًؾ، تَػؼِ
 ٍ گفتوبى فضبی ٍ ّب اسصؽ اصَل، ثش هجتٌی ػبصهبًی فشٌّگ

 ؿبى ؿبیؼتگی اص ٍ دادُ هـبسکت ػبصهبى اهَس  دس سا آًْب یبدگیشی،
 .گیشًذ هی ثْشُ هٌبػت ّبی هَلؼیت دس
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5. کشاهت ٍ ػضت تأهیي خْت دس هتؼبلی ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 صًذگی ّبی ٍیظگی ثِ دػتیبثی خَد، کبسکٌبى هؼیـت ٍ اًؼبًی

 ٍ ؿخصی اّذاف تحمك صًذگی، ٍ کبس ثیي تَاصى ایدبد ؿشافتوٌذاًِ،
 ػالهت ثِ ٍ کٌٌذ هی تالؽ اختوبػی هَلؼیت ٍ خبًَادُ ثٌیبى تمَیت
 اثؼبد دس تْذیذّب ٍ هخبعشات کبّؾ ٍ ایوٌی ثْذاؿت، ٍ آًْب سٍاًی

 سؿذ ثشای سا الصم اهکبًبت ٍ ّب فشصت ٍ داسًذ  تَخِ آى گًَبگَى
 .آٍسًذ هی فشاّن آًْب هؼٌَی
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6. ػذالت، سػبیت تجؼیض، سفغ هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 خَد کبس ػشلَحِ دس سا ثشاثش ّبی فشصت ایدبد ٍ هؼبٍات ثشلشاسی

 دس هؼلَلیي، ٍ خبًجبصاى ایثبسگشاى، ثشای سا هٌبػت تشخیحبت ٍ داسًذ
 .گیشًذ هی ًظش

7. گشا داًؾ ٍ ًَآٍس خَدثبٍس، هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 داؿتِ هـبسکت فٌبٍسی تَػؼِ ٍ داًؾ گؼتشؽ ٍ تَلیذ دس ٍ ّؼتٌذ

 ًَآٍسی عشیك اص ًفؼبى، ری ٍ هـتشیبى سضبیتوٌذی کؼت هٌظَس ثِ ٍ
 آى کیفی استمبی ٍ خذیذ خذهبت ٍ هحصَالت اسائِ ٍ هؼتوش ثْجَد ٍ

 .کٌٌذ هی اسصؽ خلك ّب،



8. هی ػبصهبًی، حکوشاًی ًظبم ثب هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 ثِ الصم ًظبست ٍ کٌتشل اػوبل ٍ ّب گضاسؽ ؿفبفیت ثب تب کَؿٌذ
 ّشگًَِ اص پیـگیشی اداسی، ٍ هبلی ػالهت اهَس، خشیبى حؼي هٌظَس

 حفظ اهبًت، سػبیت اخاللی، اصَل ٍ ّب اسصؽ ثب هغبیش سفتبسّبی
 ایدبد سا اػتوبد فضبی ًفؼبى، ری ّوِ  حمَق احمبق ٍ ػوَهی اهَال
 .کٌٌذ

www.BaleAndisheh.com 



9. سا صیؼت هحیظ ٍ عجیؼی هٌبثغ هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى  
 آى اص اًذیـوٌذاًِ گیشی ثْشُ دس ٍ پٌذاسًذ هی خذاًٍذی ّبی ًؼوت

 دیگشاى ثِ سػبًی صیبى ٍ علجی، صیبدُ تجبّی، اػشاف، ّشگًَِ اص ّب،
 ّبی ًؼل ٍ هشدم حك ثِ احتشام ٍ لٌبػت سػبیت ثِ ٍ کٌٌذ، هی پشّیض
 .پبیجٌذًذ آیٌذُ،

10. ًظن لبًَى، ثِ سا خَد تؼْذ هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى ٍ 
 دس پبػخگَیی ٍ پزیشی،دسػتکبسی هؼٍَلیت کبسی، ٍخذاى اًضجبط،

 .گزاسًذ هی ًوبیؾ ثِ ٍضَح ثِ هأهَسیت، ثب هشتجظ ّبی ػشصِ ّوِ



11. سفغ خْت دس خَد تَاى حذ دس هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 
 دیذگبى آػیت ٍ هحشٍهبى هؼتوٌذاى، اص حوبیت ٍ اختوبػی هـکالت

 ًْبدّبی خیشیِ، ثٌیبدّبی ثب ّوکبسی اص صهیٌِ، ایي دس ٍ کٌٌذ هی تالؽ
 دسیغ الوللی ثیي ٍ ای هٌغمِ هلی، هحلی ّبی ػبصهبى ٍ اختوبػی ٍ هشدهی

 .کٌٌذ ًوی
 
12. دس سا خَد اػالهی ـ ایشاًی َّیت هتؼبلی، ٍ هتوذى ّبی ػبصهبى 

 خَد، ًفؼبى ری توبهی ثب خبسخی ٍ داخلی استجبعبت ٍ هشاٍدات ؿجکِ
 التذاس ٍ ؿأى اػتالی ٍ هلی هٌبفغ سػبیت ثشای ّوَاسُ ٍ داؿتِ هذًظش

 .کَؿٌذ هی ایشاى اػالهی خوَْسی



 از بذل توهج شما سپاسگزارم


