
 ًظش داّس پشّپْصال
 

 عىىان:

 یاجتمبع تیمسئىل ریوجهً برود در تبث یبوجیوقص م ۀمطبلع

برود )مىرد مطبلعً: ببوک اقتصبد  ژيیبر ارزش و یضرکت

 (هیوى

 

                              وظر داور:                     تأیید 

 رد                    √تأیید بب اوجبم اصالحبت 

 

هذتشم، لطفب ًظشات اسصشوٌذ خْد سا دس استجبط ثب داّس 

 پشّپْصال،

 جِت ُذایت داًشجْ، دس کبدس صیش، هشقْم فشهبییذ. 

 

 ثب سالم ّ ادتشام،

 ب هْاسد ریل سا جِت اصالحلطف یسْگٌذ افشبسسشکبس خبًن 

 پبیبى ًبهَ لذبظ ًوبییذ: دس ًِبیت پشّپضال ّ

 :فشضیَ ُبي تذقیق -1

ثِتش است دس پشّپضال چْى طشح اّلیَ شوبست ّ ٌُْص ثشسسی 

 آهبسی اًجبم ًشذٍ، فشضجبت سا جِت داس ًٌْیسیذ!

« ّجَِ ثشًذ»ثش  «یششکت یاجتوبع تیهسئْل» .1 ثطْس هثبل:

لطفب کلوَ هثجت اص توبم فشضجبت  .داسد (هعٌبداس) شیتبث

 دزف شْد.

لطفب  ْاى شْد. هتغییشُب ثَ فبسسی عٌ دس شکل ًبم توبم-2

 .دس شکل رکش شْد یششکت یاجتوبع تیهسئْلهتغییش 

 دس هْسد هذل: -3

 یقبًًْ تیهسئْل))هتغییش 2، شبهل یششکت یاجتوبع تیهسئْل

جضء فبکتْسُبی  شییهتغ 2هی شْد چْى ایي  یاخالق تیهسئْلّ 

 3دس شکل ایي ثِتش است ُستٌذ  یششکت یاجتوبع تیهسئْل

ًشبى دادٍ شًْذ. دس غیش  دس یک کبدس ًفطَ چیيهتغییش 

ثط ثیي آًِب ُن ثعٌْاى فشضجَ ثبیذ دس فشضجبت ایٌصْست سّا

 اضبفَ شًْذ.

ثَ ُویي صْست ًوبیش دادٍ  لطفب دس هْسد ّجَِ ثشًذ ُن -

 شْد.

 :پیشیٌَ علوي -4

. دس ایي قسوت هذققبى شْداصالح لطفب،یخبسج یُب پژُّش

 ایشاًی عٌْاى شذٍ!



. یب دذف ُن لطفب اصالح شْد یخبسج داخلی ّ یُب پژُّشجذاّل 

 شْد چْى توبم هْاسد دس هتي ُن عٌْاى شذٍ!

یب تذقیقبت دیگشی کَ دس هتي عٌْاى ًشذٍ، لطفب دس جذّل 

 اضبفَ شْد.

قسوت  لطفب جذّل هشثْط ثَ ُش قسوت ُن دس پبیبى ُوبى -

 .آّسدٍ شْد

 :ّ دجن آى یجبهعَ آهبس -5

 دس شِش تِشاى يیثبًک اقتصبد ًْ بىیهشتششوب یجبهعَ آهبس

 کبهل ایي جبهعَ آهبسی لطفب: است، ثشای پْشش صذیخ ّ

سا هشخص  دس شِش تِشاى يیاقتصبد ًْعذاد شعت ثبًک ت -الف

 .کٌیذ

ًفش  384 شوب یدجن ًوًَْ اًتخبث، کْکشاىثشاسبط فشهْل  -ة

چَ تعذاد اص ُش  شبهل دجن ًوًَْایي  لطفب هشخص کٌیذ، است

 است؟شعجَ 

ًفش سا تقسین ثش تعذاد  384ثشای ایي کبس شوب ثبیذ تعذاد 

شعت هْجْد دس شِش تِشاى کٌیذ تب هشخص شْد اص ُش شعجَ چَ 

 دس ًظش گشفتَ شْد. دجن ًوًَْتعذاد ثبیذ ثعٌْاى 

لطفب ایي قسوت دتوب اصالح شْد کَ جبهعَ آهبسی شوب ثتْاًذ 

 شِش تِشاى سا پْشش دُذ.

 

 

 ثب سپبط

 هْفق ثبشیذ

 

 

 

 

 


