
 آىّخحگان طاخعداٌضآئیً ٌاىَ اٌحخاب 

ُای در زىیٍَ آىّخحگان داٌظگاه ةیرجٍدداٌضَ ُای كاةم جّجّثدشحاوردُا و ىّفلیّایً دشحّرانػيم ةَ ىٍظّر طٍاشایی و ارج ٌِادن 

ٌام و  ،افرادایً ةا طٍاشایی  . جٍظیو طده اشثو ورزطی اجحياغی  ،، پژوُظی، کارآفریٍی، فرٍُگی، ٍُری حی، غهيیىخحهف ىدیریّ

 . خّاُد طد آىّخحگان طاخع درج ر ةخض داٌضػات آٌان دىظخّ

 آىّخحگان داٌظگاه ةیرجٍداٌجيً: اٌجيً داٌض

 آىّخحَ: ةَ کهیَ فارغ انحدػیالٌی کَ یک ىلعع در داٌظگاه ةیرجٍد جدػیم ٌيّده ةاطٍد.داٌض

حی، ی ىخحهف ىدیریّزىیٍَ یک یا چٍد در یِای كاةم جّجُّثدشحاوردُا و ىّفلیّآىّخحگاٌی کَ آىّخحَ طاخع: داٌضداٌض

 ٍدةاطدارا  و ورزطیاجحياغی  ،، پژوُظی، کارآفریٍی، فرٍُگی، ٍُری غهيی

 ،طٍاشٍد کَ واجد طرایط اغالم طده ُصحٍد را ىی یچَ افرادطّد چٍانىی گراىی جلاضا  آىّخحگان و داٌظگاُیانداٌضاز غيّم 

  .الع دٍُداظّ  ،ُای ةارز آٌان را ةَ اٌجيًیژگیاشاىی و و

در  ،انيههی ُای ةیً و ظتق طاخع اشث دٍُده اثرةخظی ٌظام آىّزطی داٌظگاه ٌظان ،آىّخحگان طاخع در جاىػَوجّد داٌض 

 .دارد ٌیز اثر داٌظگاه ی افزایض رجتَ
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