اًجوي ػلوی داًطجَیی هٌْذسی دسیب

سٍیذاد:

جْت ضٌبسبیی ٍ هَاجِ ضذى ثب فشصت ّبی ٍاقؼی کست ٍ
کبس ،چبلص ّبی کبسآفشیٌی ٍ ثْشُ هٌذی اص ظشفیت ّبی اقتصبدی
ثَهی ٍ هٌغقِ ای حَصُ دسیب ثب هحَسیت اسجبة ثبصی ّب ٍ
سشگشهی ّبی دسیبیی ،سٍیذاد هلی کبسآفشیٌی اسجبة ثبصی ّب ٍ
سشگشهی ّبی دسیبیی ،دس دٍ ثخص داًطجَیی ٍ داًص آهَصی عی
یک سٍیذاد سِ هشحلِ ای ضبهل پٌل ثیبى فشصت ّب ٍ چبلص
ّبی هَجَد دس حَصُ صٌؼت اسجبة ثبصی ّب ٍ سشگشهی ّبی
دسیبیی تَسظ کبسآفشیٌبى ٍ سشهبیِ گزاساى ،ایذُ پشداصی حَل
فشصت ّب ٍ چبلطْب ،آهَصضْبی کبسثشدی دس صهیٌِ جٌجِ ّبی
اقتصبدی  ،کبسآفشیٌی ٍ کست ٍ کبس ،اًجبم کبس تیوی (دس حیي
سٍیذاد ٍ پس اص آى) ٍ ضکل گیشی ّستِ ّبی کبسآفشیي ثِ
صَست هستقل یب صیش ًظش سشهبیِ گزاس ثشگضاس ضذ.

هحَسّبی سٍیذاد:

* اسجبة ثبصی ّبی دسیبیی ثشای گشٍُ ّبی سٌی هختلف
* تفشیحبت ،سشگشهی ّبی سبحلی ٍ دسیبیی دس حَصُ گشدضگشی
* حَصُ سالهت ٍ ٍسصش ّبی دسیبیی
* ثبصی ّبی فٌبٍساًِ دسیبیی دس فضبی هجبصی
* عشاحی ٍسبیل ثبصی کَدکبى ثِ هٌظَس پشٍسش خالقیت ٍ هْبست
حل هسئلِ دس کَدکبى ثب تکیِ ثش فشٌّگ اسالهی  -ایشاًی

هشاحل ثشگضاسی:
هشحلِ اٍل:

دسیبفت چکیذُ ایذُ ّب :اسسبل ایذُ ّب ثِ ایویل هسبثقِ .ثشسسی
هقذهبتی ثش سٍی  48ایذُ داًطجَیی دسیبفت ضذُ ،اًجبم ضذ ٍ 32
ایذُ ثشای ضشکت دس هشحلِ دٍم هسبثقبت ٍ اسائِ کَتبُ پزیشفتِ ضذُ
اًذ.

هشحلِ دٍم:

اسائِ سشیغ ایذُ ّبی پزیشفتِ ضذُ دس صهبى حذاکثش  3دقیقِ تَسظ
ایذُ پشداص ّ .وضهبى داٍسی ثش سٍی ایذُ ّب صَست هی گیشد ٍ ایذُ
ّبی ثشتش ثشای هشحلِ سَم هؼشفی هی ضًَذ .ثِ توبهی اسائِ
دٌّذگبى ایذُ دس سٍص اٍل هسبثقبت ،گَاّی اسائِ ایذُ ثب رکش ػٌَاى
آى تقذین هی گشدد.
پبساهتشّبی اسصیبثی دس هشحلِ اسائِ کَتبُ . 1کبسثشد دسیبیی ًَ. 2آٍسی
. 3تَجیِ اقتصبدی . 4ثبصاس ّذف ایذُ . 5تَاًبیی تَلیذ هحصَل
یب حل هطکل تَسظ ایذُ . 6تَاًبیی اجشای ایذُ تَسظ ایذُ پشداص

هشحلِ سَم :اسائِ ًْبیی ایذُ ّب

 .پبساهتشّبی اسصیبثی دس هشحلِ ًْبیی  -اسائِ ضفبّی . 1کبسثشد دس حَصُ
دسیبیی ًَ. 2آٍسی ( هقبیسِ ثب ًوًَِ داخلی یب خبسجی احتوبلی) 3
.هیضاى پیطشفت ایذُ ( عشاحی هفَْهیً ،وًَِ اٍلیِ یب . 4 ) ...تین
کبسی اجشای ایذُ . 5تَجیِ اقتصبدی ایذُ . 6ثبصاس ّذف ایذُ

دستبٍسد:

تین ّبی ثشگضیذُ تب ضکل گیشی ّستِ ّبی کبسآفشیي اص خذهبت
پطتیجبًی دس قبلت فضب ،اهکبًبت آصهبیطگبّی ،آهَصضْبی
تکویلی ٍ هطبٍسُ ّبی الصم (ثب ّوبٌّگی پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی
خلیج فبسس ،صٌبیغ ٍ هؼبدى استبى ثَضْش ،صٌبیغ ٍ سشهبیِ
گزاساى استبى ،هشاکض ضتبثذٌّذُ ،هشاکض ًَآٍسی ،هشاکض سضذ ٍ )...
ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ.
ضشٍست اجشا ٍ تٌبست عشح کبسآفشیٌبًِ ثب ًیبصّبی کطَس:
دس ایي سٍیذاد اص ًیبص ٍ چبلص صٌؼت ٍ ثبصاس ضشٍع ٍ دس ًْبیت ثب
اسائِ ایذُ ٍ ساُ حل جْت پبسخگَیی هسبئل ٍ فشصت ّبی
ٍاقؼی کست ٍ کبس اص جبًت تین ّبی ضکل گشفتِ پبسخ دادُ
هی ضَد.
ضشکت کٌٌذگبى ثؼذ اص سٍیذاد ثب سشهبیِ گزاساى ،صٌؼتگشاى ٍ
فؼبالى اقتصبدی حَصُ اسجبة ثبصی ّب ٍ سشگشهی ّبی دسیبیی دس
جْت ساُ اًذاصی ٍ تَسؼِ کست ٍ کبسّبی ًَپب استجبط هستقین
خَاٌّذ داضت.
دس ایي سٍیذاد ،اص ًوبیطگبُ اسجبة ثبصی ّب ٍ سشگشهی ّب جْت
فضبی استجبعی ٍ تجلیغبتی ثبصدیذ خَاٌّذ کشد.
گَاّی حضَس دس کبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ گَاّی اسائِ ضفبّی ایذُ
دسیبفت خَاٌّذ کشد.
تین ّبی ثشگضیذُ جْت استقشاس دس هشاکض سضذ هؼشفی هی ضًَذ.
 3تین ثشگضیذُ داًطجَیی ضوي دسیبفت لَح تقذیش ،اص جَایض ٍ
اػتجبس الصم جْت ساُ اًذاصی عشح ٍ کست ٍ کبس پیطٌْبدی خَد ثِ
ّوشاُ حوبیت ّبی هبلی ٍ هؼٌَی ثشگضاسکٌٌذگبى ٍ سشهبیِ
گزاساى سٍیذاد ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ.
هسیش الصم ثشای تجذیل ایذُ ثِ یک هذل ٍ عشح کست ٍ کبس ًَپب
سا خَاٌّذ آهَخت.
آهَصضْبی ػولی ٍ کبسثشدی جْت خلق یک کست ٍ کبس جذیذ سا
خَاٌّذ آهَخت.
دس قبلت تینّبیی اص قجل تطکیل ضذُ ثش سٍی ایذُّبی خَد کبس
خَاٌّذ کشد ٍ هْبست ّبی کبستیوی سا کست خَاٌّذ کشد.
اص داًص ٍ تجشثیبت اسبتیذ داًطگبّی ،هشثیبى ،کبسضٌبسبى
هتخصص ٍ تسْیلگشاى حشفِ ای ٍ ثشتش کطَس ٍ ّوچٌیي اص فضبی
هشثی گشی ٍ تسْیلگشی دس حَصُ کست ٍ کبس ثْشُ هٌذ خَاٌّذ
ضذ.

