تذاٍم حضَس هیْوبى  ،بقبی سبصهبى ّتل
یکی اص هؼیبس ّبی ضٌبخت هب اص یک ّتل دس یک ضْش بِ طَس جبهغ تؼذاد ستبسُ ّبی آى هی ببضذ ٍ صهبًی کِ
ًبهی اص یک ّتل بِ گَش هب هی سسذ اٍلیي سَال ایي خَاّذ بَد کِ آى ّتل چٌذ ستبسُ است ؟
تقشیبب بشای توبهی اقطبس جبهؼِ ایٌگًَِ تؼشیف ضذُ است کِ ّتل پٌج ستبسُ ،ببالتشیي دسجِ ی ّتل دس اسائِ
خذهبت ٍ ًْبیت کیفیت است ٍلی بب تَجِ بِ ایي تؼشیف  ،اختالف صیبدی دس ًحَُ اسائِ خذهبت ٍ بِ کل کیفیت
بیي ّتل ّبی کطَس ٍجَد داسد
ضبیذ ایي سَال بشای ارّبى ػوَم پیص آیذ کِ ستبسُ ٍ دسجِ بٌذی ّتل ّب بش هبٌبی خذهبت آى بَدُ ٍ یب فشم ،
تضییي ٍ ًوبی سبصُ ی آى !
ٍایي سَال ّویطگی هیْوبًبى هب کِ تفبٍت ستبسُ ٍ دسجِ ّبی ّتل ّبی خبسجی ٍ داخلی دس چیست ؟
آیب فقط ًذاضتي بشخی اص تفشیحبت غیش اسالهی ٍ ببس سشٍ ًَضیذًی ّبی الکلی ؟
پس یقیٌب اگش هب ٍاحذی سا جْت ّن هسیش بَدى بب ضئًَبت فشّيگی ٍ هزّبی کطَس دس سبخت ٍ اسائِ ٍ اسصیببی
حزف هی ًوبئین ببیذ بخص ّبیی سا ّن بتَاًین جبیگضیي آى قشاس دّین
بِ طَس هثبل هی تَاى بِ جبی استفبدُ اص کالة دس ببیذ ّبی اسصیببی اص سستَساى سٌتی یب سستَساًی بب ًَع غزایی
هتفبٍت اص سستَساى اصلی استفبدُ ًوَد یب بِ جبی ببس ٍ هحل سشٍ ًَضیذًی ّبی الکلی کبفی ضبپ ٍ تی الًج
سٌتی ٍ اًَاع دهٌَش سا دس خذهبت اضبفِ ًوَد کِ ّن هی تَاًذ
ّتل سا گستشش ٍ ببس ًَضیذًی ّبی حالل  ،ـ
جلَُ ای اص فشٌّگ غٌی ایي هشص ٍ بَم ببضذ ٍ ّن ببػث آهَصش ٍ تشٍیج استفبدُ اص آى ٍ اص ّوِ هْن تش ًقطی
ّن بش دسآهذ صایی ّتل خَاّذ داضت
اهشٍصُ سقببت دس کیفیت ببػث اضبفِ ضذى بشخی اص خذهبت بِ ػشف دس خذما ت ّتل ّب ضذُ است ٍهیْوبى آى
خذهبت سا جضٍ حقَق خَیص هی داًذ  ،البتِ ًظش ًْبیی ساهیْوبى ًسبت بِ دسیبفت خذهبت ابشاص خَاّذ ًوَد ٍ
تذاٍم حضَس ایطبى ببػث بقبی ّتل هب خَاّذ ضذ
هیْوبى هی بیٌذ  ،هقبیسِ هی کٌذ ٍ بشای تکشاس حضَسش تصوین خَاّذ گشفت

بِ ػٌَاى هثبل ضبیذ سٍصی استبًذاسد هتشاط البی یک ّتل پٌج ستبسُ ) (Nببضذ ٍ بِ هشٍس صهبى دس ایجبد ّتل ّبی
جذیذ بشای سقببت هتشاط بیطتشی بِ کبس بشدُ ٍ دس ًْبیت سٍصی هتشاط ) (Nدس دیذُ هیْوبى هحقش بِ ًظش هی آیذ
پس ًْبیتب دس هشٍس صهبى ایي هیْوبى است کِ دسجِ ّتل سا تؼییي خَاّذ ًوَد

کبفیست :
 -1دس خذهبت بِ سٍص ببضین
ً -2شخ ّبیی هٌطقی ًسبت بِ ببصاس اسائِ دّین
 -3پشسٌل سٍحِ جسنِ ّتل بَدُ پس آهَصش سا دس صذس اّذاف قشاس دّین ٍ ّوگبم ٍ چِ بسب بْتش خَاّذ بَد کِ
اص ػشف اسائِ خذهبت پیطی بگیشین
ٍ ایٌگًَِ حضَس هیْوبى ٍفبداس هب تذاٍم خَاّذ داضت .

احسبى اساضی
کبسضٌبس هذیشیت ّتلذاسی
آًبلیضٍس تخصصی هذیشیت خذهبت

