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ٌّگبهی کِ ثزای تَضیح یک هَضَع ثب اّویت در جلغِ ای آهبدُ هی ؽَیذ یب هی خَاّیذ گشارؽی اس
فؼبلیتْبی اًجبم ؽذُ در یک پزٍصُ را ارائِ کٌیذ ،کبر دؽَاری در پیؼ رٍ داریذ .
تصَر کٌیذ چؾوبى تیشثیي کَچکتزیي حزکبت ؽوب را سیزًظز دارًذ ٍ یکبیک حضبر گفتِ ّبی ؽوب را ثب

 پیؼ اس آغبس عخٌزاًی

دلت هی ؽًٌَذ ٍ ثزاعبط ایي دیذُ ّب ٍ ؽٌیذُ ّب درهَرد ؽوب ٍ هغبلجی کِ ارائِ هی کٌیذ لضبٍت هی کٌٌذ،

یکجبر آى را توزیي کٌیذ.

اسعَی دیگز ؽوب هلشم ثِ الٌبع آًْب ،دفبع اس ػولکزدتبى ٍ یب حتی اثجبت حمبًیت خَدتبى ّغتیذ ،در ّز
جبیگبّی کِ لزار داریذ فزلی ًوی کٌذ در ّز صَرت ؽوب در هَلؼیت خغیزی لزار گزفتِ ایذ ،پظ ثکَؽیذ
پیؾبپیؼ خَد را آهبدُ عبسیذ ٍ در ایي هیبى دٍ اصل ثغیبر هْن را فزاهَػ ًکٌیذ:

 حیي عخٌزاًی رػبیت
ثزخی ًکبت هبًٌذ تجسغسن

 -1تسلط کامل به مطالبی که می خواهیذ ارائه دهیذ.

کسسزدى را ثسسِ خسسبعسسز

 -2حفظ خونسردی و آرامص .

ثغپبریذ.

ثی تزدیذ ؽوب ثب رػبیت ایي دٍ اصل ٍ تَجِ ثِ ًکبتی کِ درپی خَاّذآهذ افشٍى ثز ارائِ هغتذل هَضَع
عخٌزاًی ،یک جلغِ الٌبػی را ثزگشار خَاّیذ کزد .اس ایي رٍ تَصیِ هی ؽَد ثزای ًیل ثِ ایي هٌظَر
پیؾبپیؼ هخبعجبى را ؽٌبعبیی کٌیذ ،سیزا اگز ؽوب اس عغح ػلوی ،فزٌّگی ٍ حتی ؽخصیتی هخبعجبى
آگبّی یبثیذ ،ارتجبط ثْتزی ثب آًبى ثزلزار هی کٌیذ ٍ آًچِ را کِ آًْب دٍعت دارًذ یب هی خَاٌّذ ثؾًٌَذ
ارائِ خَاّیذ داد ٍ ایي ػول یؼٌی اثزگذاری ثْتز ٍ ثیؾتز ثز هخبعجیي ؽوب.
 پیؼ اس آغبس عخٌزاًی یکجبر آى را توزیي کٌیذ ٍ در حیي عخٌزاًی رػبیت ثزخی ًکبت هبًٌذ تجغن
کزدى را ثِ خبعز ثغپبریذ ،سیزا چْزُ ثبًؾبط ؽوب تَجِ هخبعجیي را ثیؾتز جلت هی کٌذ.

 چْزُ ثبًؾبط ؽوب تَجِ
هخبعجیي را ثیؾتز جلت
هی کٌذ .
 عخٌزاًی ؽوب ثبیذ یک
پیبم هؾخص داؽتِ ثبؽذ.
 ثزجغتِ عبسی هغبلت
ٍ هفبّین ٍیضُ اس اّویت
ٍیضُ ای ثزخَردار اعت .

ً کتِ دیگز کِ ثبیذ ثذاى تَجِ کبفی ًوبئیذ پیبم ؽوب اعت ،سیزا عخٌزاًی ؽوب ثبیذ یک پیبم هؾخص
داؽتِ ثبؽذ .اس ّویي رٍ ،لجل اس ایٌکِ کبر تْیِ هغبلت خَد را ؽزٍع کٌیذ ،پیبم کلیذی آى را هؾخص
کٌیذ .درٍالغ پیبم ؽوب ثبیذ ثتَاًذ هخبعجبى را ثِ یک راُ هؾخص رٌّوَى ٍ اهکبى ٍرٍد ثِ راّْبی
دیگز را هٌتفی عبسد .
 ثزجغتِ عبسی هغبلت ٍ هفبّین ٍیضُ ًیش ٌّگبم عخٌزاًی ٍاجذ اّویت اعت .هغبلجی را کِ تَضیح آًْب
ثزای پذیزػ هخبعت اّویت ثیؾتزی دارد هؾخص کٌیذ.
 عزح «پزعؼ» ٍ «راُ حل ثزای آى» ثْتزیي رٍػ ثزای ارائِ لذرتوٌذ یک هغلت اعت .اٍل
«هغئلِ» را ثیبى کٌیذ ثؼذ «راُحل» را ارائِ دّیذ ٍ آى را ثب یک هثبل تَضیح دّیذ.
ٌّ گبم عخٌزاًی ًجبیذ فزاهَػ کزد کِ توبم آًبى کِ ثِ عخٌبى ؽوب گَػ هی دٌّذ تیشَّػ ًیغتٌذ،
پظ ثکَؽیذ هغبلت را ثغیبر عبدُ ٍ رٍاى ارائِ کٌیذ .تَصیِ هی ؽَد ثِ عَر هتَعظ در ّز عبػت
صحجت کزدى  3الی ً 4کتِ را ؽزح دّیذ.
 عخٌزاًی را ثبیذ هحکن ٍ هغتذل آغبس کزد ،سیزا یک ؽزٍع خَة ،هَفمیت عخٌزاًی را تضویي هی
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کٌذ .ثزای ایي هٌظَر اس رٍؽْبی هختلف اعتفبدُ کٌیذ گبّی یک حکبیت یب لصِ یب یک خبعزُ ٍ در

شرکت آب و فا ضالب روستایی

ثؼضی هَالغ پزداختي ثِ اصل هغلت هی تَاًذ ؽزٍع خَثی ثبؽذ .اعتفبدُ اس ًوَدار ٍ چبرت ٌّگبم
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عخٌزاًی اعتذالل ّبی ؽوب را هغتٌذتز هی عبسد.
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 افشٍى ثز ایي ثغیبری اس هخبعجبى ؽوب ًوی تَاًٌذ ّوشهبى ثب ؽوب اػذاد ٍ آهبر ارائِ ؽذُ را تجشیِ ٍ
تحلیل کٌٌذً .وَدار کوک هیکٌذ تب عزیؼتز ثِ هَضَع دعت پیذا کٌٌذ ٍ ثب ؽوب ّوزاُ ؽًَذ.
 ثغیبری اس هخبعجبى آخزیي هغلجی را کِ ؽوب هی گَییذ ثِ خبعز هی عپبرًذ ،اس ایي رٍ ثکَؽیذ آخزیي
هغلجی کِ هی گَییذ ّوبى ًکتِ ای ثبؽذ کِ هسی خَاّیذ هخبعجسبى ثِ آى ثیؾتز تسَجِ کٌٌذ .ثز ًکبت
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 عزح «پزعؼ» ٍ «راُ
حل ثزای آى» ثسْستسزیسي
رٍػ ثزای ارائِ لذرتوٌذ

هْن تغلظ داؽتِ ثبؽیذ .اگز ؽوب ًکبت هْن را ثذاًیذ راحت تز هی تَاًیذ هخبعجبى را لبًغ کٌیذ ٍ

یک هغلت اعت.

افشٍى ثز ایي ثب آراهؼ ٍ ثذٍى اعتزط خَاّیذ ثَد.

 در حسیسي عسخسٌسزاًسی

 در حیي عخٌزاًی ثزای اجتٌبة اس خغتگی تٌفظ ػویك را فزاهَػ ًکٌیذّ ،وچٌیي حتوب اس چؾوبًتبى
ثزای ثزلزاری ارتجبط ثب هخبعت اعتفبدُ کٌیذ ،سیزا ثب ایي کبر هخبعجبى احغبط ثْتزی خَاٌّذ داؽت،
در ایي صَرت ؽوب هی تَاًیذ تبثیز صحجتْبیتبى را ثجیٌیذ ٍ در ًتیجِ اداهِ عخٌزاًی را تٌظین ًوبئیذ.
 تجْیشات هٌبعت را آهبدُ کٌیذّ .ز جلغِ ایً ،یبسهٌذ توْیذات خبصی اعت .تجْیشات هَردًیبس را ثی
کن ٍ کبعت اس لجیل دعتگبُ ًوبیؼٍ ،ایت ثزد ،کبهپیَتز ٍ ...آهبدُ کٌیذ.لجل اس ؽزٍع جلغِ عخٌزاًی
تجْیشاتی را کِ لزار اعت اعتفبدُ ًوبئیذ یکجبر آسهبیؼ کٌیذ ،خزاثی ٍ یب ػذم کبرایی هٌبعت ّزکذام
اس دعتگبّْب (حتی یک هبصیک ٍایت ثزد) هیتَاًذ تبثیز ثغیبر هٌفی ثز ارائِ هغبلت ؽوب داؽتِ ثبؽذ.

خَدتبى را جبی هخسبعست
فزض کٌیذ.
 ثِ ٌّگبم عخٌسزاًسی اس
حسسزکسسبت هصسسٌسسَػسسی
ثپزّیشیذ .
 هخبعجسبى را ٍادار ثسِ
ثحث کٌیذ.

 اس آًجب کِ در حیي عخٌزاًی ؽوب هزکش تَجِ ّغتیذ ّز حزکت ؽوب تبثیز هغتمین ثز هخبعت داؽتِ ٍ
هی تَاًذ تبثیز ثغشائی در هخبعت داؽتِ ثبؽذ .ثِ ٌّگبم عخٌزاًی اس حزکبت هصٌَػی ثپزّیشیذ سیزا
الذاهبت تصٌؼی کبهال دیذُ هی ؽًَذ ،خَدتبى ثبؽیذ ٍ ثگذاریذ سثبى ثذى ؽوب عجیؼی ثبؽذ.


تبثیز عخٌبى ؽوب سهبًی آؽکبر هی ؽَد کِ هخبعجبى را ٍادار ثِ ثحث کٌذ .ثزای ایي هٌظَر اس آًْب
عَال کٌیذ ٍ جَاة ثخَاّیذ اهب در ایي هَرد اصزار ًکٌیذ ،ؽوب هی تَاًیذ اس عبیز رٍؽْب ًیش ثزای
هؾبرکت ثیؾتز ٍ ّوزاّی آًْب اعتفبدُ کٌیذًَ( .ؽتي پبی تختِ ،لزائت یک هتي یب )...ثزای کبرائی
ثیؾتز عخٌبًتبى اس عٌش اعتفبدُ کٌیذ سیزا اعتفبدُ اس عٌش هحیظ را جذاةتز هیکٌذ.

 در حیي عخٌزاًی خَدتبى را جبی هخبعت فزض کٌیذ .اگز ؽوب ثِ جبی هخبعت ًؾغتِ ثَدیذ ،چِ
تبثیزی اس عخٌزاى هی گزفتیذ ،در ضوي اعویٌبى حبصل کٌیذ گزهبی اتبقًَ ،ر هحیظ ...ٍ ،هٌبعت هی
ثبؽذ .در غبیت ثبسخَرد کبرتبى را ثغٌجیذ ،ثزای ایي هٌظَر ؽفبّی یب کتجی ،در اًتْبی جلغِ اس
پزعؾٌبهِ ّبی عبدُ اعتفبدُ کٌیذ تب ثتَاًیذ در آیٌذُ کبرتبى را ثْجَد ثخؾیذ .عزاًجبم در پبیبى
عخٌزاًی ثب تبکیذ ثز یک هَضَع اعبعی تبثیزی لبعغ ثز هخبعجبى ثگذاریذ.
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