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بب تقَیت خصَصیبت هذیشیتی خَد هَخب افضایص ایدبد تؼْذ ٍ اػتوبد دس کبسهٌذاى ضَیذ.
ّش گبُ هبًذگبسی کبسکٌبى دس سبصهبى بِ ضذت ضشٍع بِ تٌضل کشد ،دالیل هشبَطِ سا بِ طَس کبهل هَسد
بشسسی قشاس دّیذ.
تشتیبی اتخبر کٌیذ کِ ّوِ کبسکٌبى ضوب دس یک پشٍطُ فشدی هطبسکت داضتِ ببضٌذ.
سػبیت ًظن ٍ اًظببط الصم است اهب ایي کبس ببیذ بب تفَیض اختیبس ٍ اػتوبد ّوشاُ ببضذ.
افشادی کِ اص کبس خَد لزت هی بشًذ بْتشیي ًتبیح سا تَلیذ هی کٌٌذ.
اکثش کبسکٌبى قبَل هسئَلیت بیطتش سا بِ بیکبس بَدى تشخیح هی دٌّذ.
پس اص اصالح فشآیٌذّب الیِ ّب سا کبّص دّیذ.
صهبى ٍ ّضیٌِ آهَصش ببیذ آخشیي چیضی ببضذ کِ کبّص هی دّیذ ًِ اٍلیي چیض.
اص کبسکٌبى دس هَسد اّذاف بلٌذ هذت ٍ آسصٍّبیطبى سَال کٌیذ .آًْب سا دس خْت تحقق بخطیذى بِ ایي
اّذاف ٍ آسٍصّب یبسی دّیذ.
تفکش تحلیلی سا بِ کبسکٌبى آهَصش دّیذ .ایي کبس بِ ًفغ سبصهبى خَاّذ بَد.
کبسکٌبى سا بِ بْسبصی هستوش هْبست ّب ػبدت دّیذ.
بشای آهَصش هْبست ّبی اسبسی کبسدس کبهپیَتش سشهبیِ گزاسی کالًی کٌیذ  .ایي کبس ػولکشد ضشکت ضوب
سا بْبَد خَاّذ بخطیذ.
دس صَست بشٍص ّش گًَِ اضتببُ دس کبس ،اص خَد سَال کٌیذ کِ آیب ضوب ًیض دس آى ًقطی داضتِ ایذ یب خیش.
بشای ّش یک اص صیش دستبى یک اسضذ داًب دس ًظش بگیشیذ تب بتَاًذ بِ خَبی آًْب سا ساٌّوبیی کٌذ.
کبسکٌبى سا بِ اسائِ پیطٌْبد دس خْت سفغ هطکالت تطَیق کٌیذ.
اص ّش فشصتی بشای ّذایت ٍ سّبشی کبسکٌبى ٍ الگَ ضذى بشای آًْب استفبدُ کٌیذ.
بِ خبی دستَس دادىً ،حَُ اًدبم کبس سا بِ کبسهٌذاى ًطبى دّیذ.
تب آًدب کِ هوکي است اص ٍخَد هشبیبى خبسج اص سبصهبى استفبدُ کٌیذ.
اص دست دادى کبسکٌبى سا فشصتی بشای هؼشفی ًیشٍّبی خذیذ دس ًظش بگیشیذ.
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