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 مقدمه

 یطور به است بوده او با شهیهم و  همواره انسان خلقت یابتدا از انباریز دهیپد کی  عنوان به سکیر ای خطر

 صورت در ای و خطرها نیا از یریشگیپ یبرا مناسب یحلها راه کردن دایپ یبرا تعمق و تفکر به را انسان که

 آن که را ییحلها راه تمام البته است نموده وادار آنها از یناش خسارت  دامنه کاهش  خطرات نیا شدن واقع

 ارضاء خود در را نیتام به ازین انسان ابتدا همان از یول بود خطا و شیآزما قیطر بوداز کرده دایپ بشر زمان

 شده شکار واناتیح پوست از سرما از خود محافظت یبرا مثآل.است ادیز اریبس آن یها نمونه که نمود یم

 بشر یزمان اتیمقتض یول.است داده انتقال و نموده لیتکم را ها فته ای نیا نسل به نسل و نمود یم استفاده

 ناچار را انسان که آورد یم همراه به را یخطرات خود یخود به جوامع شرفتیپ. دارد تفاوت زمان آن با امروز

 .دینما یم آنها مقابل در خود از محافظت به

, دیتول شدن ینیماش رینظ آن یامدهایپ.  باشد یم آن اریبس یامدهایپ  و یصنعت انقالب  دهیپد آن نمونه

 دیتشد را نیتام به ازین خطرها شیافزا جهینت ودر دیتول و مصرف یالگو رییتغ, ینیشهرنش,  تیجمع شیافزا

 نگونهیا در مهیب. روند یم آن بدنبال غاتیتبل به ازین بدون و برده یپ آن تیماه به مردم که یطور به نمود

 شده یاقتصاد مهم یها بخش در یگذار -هیسرما موجب و شده شناخته یمال ابزار کی عنوان به کشورها

 .است

 که کشورها گونه نیدرا یزندگ یها مهیب انواع عرضه قیطر از نیتام ارائه یتیوامن آرامش نیچن یاصل عامل

 کشورها گونه نیا خالف بر متأسفانه یول است تیاهم حائز اریبس یاجتماع بعد هم و یاقتصاد بعد از هم

 گاهیجا کند یم تیفعال صنعت نیا در که است سال شصت حدود نکهیا با هم هنوز هرعلت به ما کشور,

 .است نکرده دایپ را خود یواقع

 یابیبازار در. زانندیگر آن از و دانند یم یدولت عوارض ینوع را مهیب ما مردم از یا عده میبدان است جالب

 از استفاده با و داده صیتشخ را افراد  یازهاین جامعه در یابی بازار  قاتیتحق  قیطر از که است آن بر یسع

.  کند آورده بر را ازین نیا و جادیا یمحصول آن متناسب و داده  اطالع  مردم به را ازین نیا مناسب  یروشها
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 یازین چه دانند یم مردم که یطور به دارد وجود پنهان یتقاضا ازین نیا  یبرا زین ما کشور در متأسفانه

 یها شرکت  کارشناسان و متخصصان فهیوظ که دانند ینم را تقاضا نیا رفع و ازین نیا ارضاء روش یول دارند

  موجبات و برداشته  گام راستا نیا در آن تیمز و یا مهیب یها پوشش انواع به  علم با که باشد یم مهیب

 .آورند بوجود کشورمان مردم نیب در را ازین نیا نیتأم

 روش از استفاده با اتیفرض نیا از حاصل جینتا که میا کرده مطرح هیفرض شش اهداف نیا به یابیدست یبرا

 خواهد قرار یبررس و بحث مورد مربوطه یها فصل در آمده بدست اطالعات لیوتحل هیتجز یآمار یها

 .گرفت

 

  یاصل انیب

 یسعمقاله  نیا در. باشد یم رانیا در یزندگ یها مهیب مطلوب رشد عدم مقاله نیا در یاصل مشکل و مسأله

 نیا رشد در مؤثر یغاتیتبل یها وهیش از استفاده و یریبکارگ عدم هیزاو از ها مهیب نیا رشد عدم که شود یم

 جهت ییحلها راه نهیزم نیا در مثبت یآمارها و اطالعات یآور ازگرد بعد تاًینها و گرد یم یبررس ها مهیب

 رایز شد خواهد شنهادیپ یغاتیتبل مناسب و مهم  یابزارها یریبکارگ راه از کشور یا مهیب فرهنگ ارتقاء

 .است نبوده برخوردار یمناسب رشد از رانیا در مهیب صنعت سال شصت از شیب عمر رغمیعل

 

   مسأله و موضوع نییتب

 یها مهیب. باشد یم( انداز پس و عمر)یزندگ یها مهیب شود یم پرداخته آن به مقاله نیا در که یموضوع

 مهیب حق وجوه افتیدر ازاء در گر مهیب آن بموجب  که  است عقد ای قرارداد یا گونه  یحقوق نظر از یزندگ

 به مهیب هیسرما عنوان به یمقطوع مبلغ مقرر موعد دنیرس فرا ایخطر وقوع صورت در که شود یم متعهد

 .بپردازد مهیب از کنندگان استفاده ای شده مهیب

 حادثه از است عبارت ردیگ یم قرار نیتأم مورد اشخاص یها مهیب در یاصل طور به که ییخطرها نیبنابرا

 , ...فوت,  یسالمند,  یبازنشستگ,دائم یافتادگ کار از,  یماریب
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 به و  ندارد شده مهیب واقعه بروز از یناش غرامت با یارتباط شده مهیب مبلغ یعنی گر مهیب تعهد زانیم

  و  یتندرست که است ییخطرها نیتأم یزندگ یها مهیب موضوع واقع در شود یم نییتع گذار مهیب شنهادیپ

 شبردیپ در یتجار غاتیتبل  یراهکارها یبررس به نجایا در. کند یم دیتهد را انسان اتیح و کار ییتوانا

 در مختلف یحاملها قیطر از خدمات ای محصول یشخص ریغ یمعرف و ارتباط از عبارتست که مهیب فروش

 .  اند شده مشخص امیپ در ینحو به که یافراد ای یانتفاع- ریغ و یانتفاع مؤسسات  یبرا وجه افتیدر مقابل

 عموم و دارانیخر با میمستق و مؤثر ارتباط جادیا یبرا شرکتها که است یا عمده لیوسا از یکی غاتیتبل

,  یاقتصاد میترم قیطر از یاقتصاد توسعه و رشد در مهیب میدان یم که همانطور. برند یم کار به مردم

  عامل زین یاقتصاد رشد و باشد یم مؤثر یگذار هیسرما توسعه و یزندگ سطح یترق,  مبادالت شیافزا

.  شود یم یبررس یزندگ مهیب  فروش رشد بر یغاتیتبل مؤثر یها وهیش  رساله نیا در.  است مهیب شرفتیپ

 است مشخص  که میکن یمعرف بازار به میخواه یم را یمحصول چه که گردد  مشخص ستیبا یم ابتدا

 از یخاص انواع ردیگ یم قرار هدف بازار اریاخت در کاال عنوان تحت  مهیب  یها شرکت طرف از که یمحصول

 .باشد یم یخاص یاجتماع و یاقتصاد یایمزا یدارا که است خدمات

 

 هدف از این مقاله

 و کشور یا مهیب فرهنگ ارتقاء جهت یابزار عنوان به مناسب یغاتیتبل یها وهیش یبررس مقاله نیا از دفه

 .بود خواهد ریز معضالت رفع جهت یزندگ یها مهیب فروش رشد جهینت در

 یزندگ مهیب نام به ارزش با یابزارها از یآگاه عدم لیبدل ناخواسته خاطر آرامش عدم -1

  یابزارها از یکی عنوان به حساس دوران بخصوص یاقتصاد توسعه و رشد در مهیب صنعت یریبکارگ عدم -2

 .باشد داشته یاقتصاد توسعه دوران در یمهم اریبس  یا هیسرما  نقش رشد صورت در که دیمف
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  ها هیفرض

 :اول هیفرض

 . دارد وجود ها مهیب نوع نیا رشد عدم و یزندگ یها مهیب به نسبت مردم یآگاه عدم نیب یدار معنا ارتباط 

 : دوم هیفرض

 یها مهیب رشد عدم و مردم نمودن آگاه در مناسب یغاتیتبل یها وهیش یریبکارگ عدم نیب یمعنادار ارتباط

 . دارد وجود یزندگ

 :  سوم هیفرض

 وجود یزندگ یها مهیب دیخر به مردم قیتشو و یونیزیتلو یغاتیتبل مختلف یها وهیش نیب یمعنادار ارتباط

 .دارد

 :چهارم هیفرض

 .  دارد وجود یزندگ یها مهیب رشد و ییویراد غاتیتبل مختلف یها وهیش نیب یمعنادار ارتباط

 : پنجم هیفرض

 . دارد وجود یزندگ یها مهیب رشد و یابانیخ غاتیتبل نیب یمعنادار ارتباط

 : ششم هیفرض

 .دارد وجود عمر یها مهیب رشد و مجالت و ها روزنامه در غاتیتبل نیب یمعنادار ارتباط

 

 رهایمتغ

        مستقل یرهایمتغ                                         وابسته یرهایمتغ

 مردم یآگاه عدم                    یزندگ یها مهیب مطلوب رشد عدم

 مناسب یغاتیتبل یها وهیش یریبکارگ عدم                    یزندگ یها مهیب مطلوب رشد عدم

 ونیزیتلو یغاتیتبل یها وهیش                    یزندگ یها مهیب مطلوب رشد عدم

 ییویراد یغاتیتبل یها وهیش                   یزندگ  یها مهیب مطلوب رشد عدم
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 یابانیخ یغاتیتبل یها وهیش                    یزندگ یها مهیب مطلوب رشد عدم

 ها مجله و ها روزنامه در یغاتیتبل یها وهیش                    یزندگ یها مهیب مطلوب رشد عدم

 

  تحقیق نوع

 .رود یم بکار مسأله حل یبرا جینتا رایز یعمل -یکاربرد

 

 تحقیق  روش

 .است شده استفاده کتب و اسناد یبررس روش دو از اطالعات کسب و یفیتوص روش نوع از

 

  قیتحق قلمرو

 از رانیا در موجود یا مهیب یها شرکت در شتریب قیتحق نیا بحث مورد موضوع به توجه با

 .است شده انجام رانیا یمرکز مهیب و دانا – ایآس -البرز – رانیا مهیب لیقب

 

  اطالعات یآور جمع روش

 نامه پرسش طرح قیطر از یدانیم یبررس روش و( یا کتابخانه) مدارک و اسناد یبررس

 

  لیتحل و هیتجز روش

 . کند یم لیتحل و یبررس را مشکالت و مسائل فیوتعر وصف لهیبوس – یفیتوص لیتحل -1

 یبرا یبیتقر نانیاطم فاصله آورد بر روش دو از یاضیر یالگوها و طرق و روش -یآمار استنباط لیتحل -2

 ها نسبت هیفرض آزمون و جامعه نسبت
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 قیتحق انجام ضرورت

 .است یضرور جنبه دو از قیتحق نیا انجام

 او بازماندگان ایو شده مهیب فرد یبرا یمال پشتوانه و نیتأم جنبه از -1

 یمال پشتوانه جنبه از یافتی در یها مهیب حق یاضیر و یفن ذخائر یگذار هیسرما و یاقتصاد جهت از -2

 : کرد یبند طبقه ریز شرح به را ها مهیب نوع نیا یایمزا توان یم بازماندگانش و گذار مهیب فرد یبرا

 : فوت خطر یها امدیپ نیتأم -1

 همانگونه شیاند مال و فکر روشن افراد و دارد یپ در را یگوناگون اثرات هرکس فوت  1-1

 نابهنگام فوت عواقب نگران کوشند یم خود خانواده یاعضا رفاه نیتأم یبرا اتیح زمان در که

 یم مرتفع را ینگران نیا یوجه نیبهتر به عمر مهیب نکهیا یبرا ییجو چاره درصدد و باشند یم زین خود

 .کرد ذکر شود یم جادیا فوت از پس که را ریز شرح به ییها نهیهز توان یم مثالً .گرداند

 فوت نهیهز 1-1-1

 مشخص دوران در خانواده یبرا یمستمر نیتأم 2-1-1

 به اقدام مسکن نیتأم افرادجهت از یاریبس که است یهیبد. مسکن وام مانده یباق اقساط پرداخت 3-1-1

 . دینما یم بانکها قیطر از مدت دراز وام افتیدر

  یعال التیتحص نهیهز نیتأم 4-1-1

 یخاص مقاصد یبرا هیسرما نیتأم 5-1-1

 قاعده ای و اندازمطمئن پس تیماه به ای و یافتادگ کار از خطر نیتأم به توان یم شده ذکر موارد بر عالوه

 به رود یم شمار به مهیب  صنعت یها رشته انواع نیمهمتر از یکی اشخاص مهیب امروزه. کرد اشاره عمر مهیب

 انجام آن متعاقب و میعظ یاندازها پس لیتشک موجبات آوردن فراهم راه از آن یاقتصاد نقش که یطور

 . باشد یم مالحظه قابل یگذار هیسرما

 عامه فقط ونه مانده یباق ناشناخته ما کشور در یمال ابزار کی عنوان به اشخاص یها مهیب

 .اطالعند یب آن مترتب یایمزا از زین یاقتصاد و یمل استمدارانیس بلکه جامعه



11 
 

  قیتحق یها واژه فیتعر

  یابیبازار ختهیآم-7

 مصرف بازار در ها خواسته به پاسخ در مؤسسه که یابی بازار کنترل قابل یرهایمتغ یسر کی از عبارتست  

 . کند یم بیترک

  یابیبازار -2

 نظام به توجه با ها تقاضا انواع به نسبت مناسب اقدام و بازار نظام شناخت یبرا مند نظام یتالشها همه   

 سازمان یهدفها و جامعه یارزش

  مهیب -9

 که اند داده نظر گرید یبرخ و است شده گرفته یهند زبان از "مایب" کلمه از مهیب که معتقدند   ها یبعض  

 و یفن سمیمکان و مفهوم باشد هرچه مهیب یلغو شهیر حال هر به.است شده اخذ "ترس" میب کلمه از مهیب

 در افراد تعاون به دادن سازمان کارش که مشترک صندوق ای و مؤسسه از عبارتست وآن است یکی آن یتعاون

 مخاطرات عواقب با مقابله منظور به یآمار نیمواز طبق نیمع یوجوه یآور جمع قیطر از خطر معرض

 .باشد یم یاحتمال

 اشخاص مهیب -4

  مهیب حق وجوه افتیدر ازاء در گر مهیب آن موجب به که هستند قرارداد ینوع یحقوق نظر از اشخاص مهیب

 مهیب  هیسرما عنوان به یمقطوع مبلغ مقرر موعد دنیرس فرا ای خطر  وقوع  صورت در که  شود یم  متعهد

 که است ییخطرها نیتأم اشخاص مهیب موضوع واقع در.  بپردازد مهیب از  کنندگان استفاده  ایو شده مهیب به

 یها مهیب در یاصل بطور که ییخطرها نیبنابرا.  کند یم دیتهد را انسان اتیح و کار ییتوانا و یتندرست

 و یسالمند,  یبازنشستگ,  دائم یازکارافتادگ, یماریب, حادثه از عبارتست رندیگ یم قرار نیتأم مورد اشخاص

 ...و فوت
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 غاتیتبل -5

 درمقابل مقابل در مختلف یحاملها قیطر از خدمات ای محصول یشخص ریغ  یمعرف و  ارتباط از عبارتست

 .اند شده مشخص امیپ در ینحو به که یافراد ای یرانتفاعیغ ای یانتفاع مؤسسات یبرا وجه افتیدر

 

 قیتحق ینظر یمبان

 خدمات -الف

  ؛ خدمات از استفاده راه از یگرید و کاالها مصرف قیطر از یکی گردد یم نیتأم راه دو از بشر اجاتیاحت  

 در خدمات تیاهم امروزه. شود یم انجام اجیاحت دو  نیا  نیتأم یبرا بشر  یاقتصاد  یتهایفعال  هیکل

 . ستین کاالها دیتول تیاهم از کمتر کشورها یاقتصاد شرفتیپ

 ینم فروش به را ییکاال چکدامیه کند یم دفاع یمتهم از که یلیوک, کند یم معالجه را یماریب که یپزشک

 . دهند یم انجام است جامعه افراد ازین مورد که را یخدمات بلکه رساند؛

 تیاهم به کنندگان مصرف لذا  است گانیرا بطور خدمات یاریبس  از استفاده  کشورها اغلب در چون امروزه

 ییابتدا ماتیتعل از که یجوانان, کنند یم استفاده شوسه و آسفالته یراهها از که ینیمسافر. برند ینم یپ آن

 ,ها راه ساختن یعنی خدمات نیا نیتأم یبرا دولت که دارند توجه کمتر  برخوردارند یمجان متوسطه  ای

 هر.  است کرده  ییها نهیهز چه مخابرات و ارتباطات توسعه, یعموم بهداشت, یفرهنگ میتعم و توسعه

 و شده کاسته دارند اشتغال یکشاورز امور به که ینفرات تعداد از ابدی شیافزا  یکشور  یاقتصاد رشد چقدر

 .شود یم اضافه مشغولند کار به خدمات و صنعت یها رشته در که یکسان تعداد به

 یکشورها در کهیدرحال دارند اشتغال یکشاورز به فعال تیجمع %09 حدود در افتاده عقب جوامع در

 که رسد یم یاقتصاد رشد مرحله نیباالتر به یکشور یوقت. است درصد 7 تا 3 نیب تناسب نیا شرفتهیپ

 کشور در فعال تیجمع از یشتریب تعداد و.کند دایپ توسعه یدیتول یها بخش ریسا از شیب خدمات بخش

 .کرد ذکر عمل قابل خدمات از توان یم را ها مهیب. باشند بکار مشغول بخش نیا در
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 خدمات انواع یبند طبقه -ب

 .شود یم یبند طبقه ریز شرح به قسمت سه به خدمات

 یبرا تکاپو و جستجو حداقل به کننده مصرف خود که شود یم اطالق یخدمات به: الوصول سهل خدمات -1

 .ورزد یم مبادرت آنها افتنی

,  متیق لحاظ از خدمات مشابه انواع ای فروشندگان شیپ سهیمقا یبرا کننده مصرف:  دیخر خدمات -2

 .است متصور را یشتریب ارضاء ای نفع کار وهیش و تیفیک

 عبارت به.  دهد قرار یدگیرس مورد را یخدمات مؤسسات سلسله کی کار وهیش و تیفیک است لیما داریخر

 کنندگان عرضه سهیمقا یبرا کوشش و وقت صرف که است آنقدر خدمات نوع نیا دیخر تیاهم گرید

 .دینما یم جابیا را آن مختلف

 زیمتما مشابه خدمات از را یبخصوص خدمات "تیفیک"یاختصاص خدمات مورد در: یاختصاص خدمات -3

 . پردازد ینم سهیمقا به دیخر از قبل داریخر که است  نیا آن یعیطب جهیونت سازدیم

 .میکن یبند طبقه ریز قرار به میتوان یم را یخدمات فوق یکل یبند میتقس از گذشته 

 کیموز, یدوان اسب مسابقات, تئاتر,  نمایس:  ها یسرگرم و حاتیتفر -4

 آپارتمانها, ها متل, ونهایپانس, هتل:  یا اجاره منازل از استفاده -5

 ساعت,  کفش,  نیماش راتیتعم:  راتیتعم -6

 یوحقوق ییقضا مشاوره: مشاوره انواع -7

 مایپ هوا,  اتوبوس,  آهن راه:  نقل و حمل -8

 یبخار, برق,  گاز, وحرارت روین: ییروشنا -0

 تلفن,  پست:  ارتباطات -19

 رهیوغ رهن,  انداز پس, عمر مهیب یگذار هیسرما -11

 یژاندارمر و سیپل خدمات لیقب از یدولت یسازمانها خدمات -12

 : یخدمات امور یهایژگیو
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 بودن ناملموس -1

 یوستگیوناپ بودن نامشابه -2

 یریپذ کیتفک -3

 بودن رهیذخ رقابلیغ-4

 

 قیتحق مسأله وسوابق خچهیتار

 یم دیتهد را انسانها ندهیآ و شیآسا و یزندگ, فوت,  یریپ,  یازکارافتادگ, یماریب, حادثه مانند ییخطرها

 به.  است بوده  آنها انباریز  یامدهایپ و خطرها نیا با  ییارویرو نیتأم  یجستجو در باز رید از بشر. کند

 کمک منظور به یمصر سنگتراشان شیپ  سال  4599  حدود در  شد  کشف مصر در که  یروسیپ پا موجب

 اندوخته  وجوه محل از که بودند  داده لیتشک  یصندوق   هایماریب و حوادث امدیپ با  ییارویرو و  متقابل

 .کردند یم یمال کمک آنان  یها خانواده  و مصر به آن در شده

 و حوادث مقابل در خود یاعضا از تیحما آنها  هدف  که  بود ییها انجمن  زین آتن در باستان ونانی در

 چند یط در اشخاص یها مهیب یتیحما یها صندوق و نهادها نیهم وتکامل شرفتیپ از. است بوده هایماریب

 صورت در یمال کمک پرداخت نیتضم  شامل آن عمده  انواع که عمر مهیب.  است گرفته  شکل ریاخ قرن

 مهیب قرارداد نیتر یمیقد. است گرفته شکل یالدیم 16و 15  یها سده در اند شده مهیب شخص فوت وقوع

 شیآزما جنبه شتریب که است شده صادر کیبلژ آنورس در 1566 سال در است دست در آن از یسند که یا

 .است داشته ییآزما بخت و

 نیمع مدت عمر مهیب  کی بصورت  که شد صادر اول زابتیال ملکه  زمان در عمر و اشخاص یها مهیب نیاول

 .است بوده زیرا - یا – هاروارد نام به  شخص  یبررو فقط  کسالی  مدت به

 سال به لندن در اول زابتیال ملکه سلطنت زمان در شده شناخته تیرسم به که یعمر نامه مهیب نیاول

 ونرخ ماه 12 نامه مهیب  مدت, بود دهیگرد منعقد بونز یگ امیلیو عمر یرو قرارداد است دهیگرد صادر 1583

 در بودند  یخارج  همه که مؤسسه نیاول شد شروع رید اریبس رانیا در یا مهیب تیفعال.  بود%8 مهیب حق
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 هیسرما با یرانیا مهیب شرکت نیاول 1314سال در سپس کردند کار به شروع  رانیا در ستمیب  قرن لیاوا

 . رانیا مهیب یسهام شرکت عنوان تحت. شد سیتأس دولت

 شدن یمل یقانون حهیال) کی ماده که یصورت به شدند یمل مهیب مؤسسات هیکل انقالب یروزیپ از پس

 مؤسسات ندگانینما تیفعال پروانه که کند یم انیب 4/4/1358 مصوب(  یاعتبار مؤسسات و مهیب مؤسسات

 ینحو هر به را مذکور یهایندگینما اتیعمل هیتصف بیترت یمرکز مهیب شودو یم لغو رانیا در یخارج مهیب

 .داد خواهد بداند یمقتض که

 

 شنهاداتی, یریگ جهینت,  قیتحق خالصه

 در یزندگ یها مهیب  فروش رشد بر یتجار   غاتیتبل مؤثر یها وهیش اثر  " عنوان تحت  مقاله  موضوع

 اسناد ابتدا.  شد نییتب قیتحق یها هیفرض بعنوان نگارنده اتیحدس آن براساس و دیگرد مطرح "رانیا

 .  دیآ بدست یا مهیب رشته نیا رشد روند تا گرفت قرار یبررس مورد و شده یآور جمع موجود  ومدارک

 

 یریگ جهینت

  یزندگ یها مهیب ارزش با و دیمف یها پوشش از جامعه افراد تیاکثر که دهد یم نشان مقاله یها افتهی

 نمود ابراز یتجار غاتیتبل مختلف یها وهیش  به نسبت را خود مثبت نظر نیهمچن(  %83)  هستند ناآگاه

 به مثبت نظر داشتن و یریادگی به لیتما نظر از جامعه مثبت یها جنبه نیا که گردد یم مشاهده(  5/86%)

 نیبنابرا.   باشد یم صنعت نیا رندگانیگ میتصم و نیمسئول یبرا یمناسب اریبس فرصت یغاتیتبل یها وهیش

  یزیر برنامه  کی با  ستیبا یم  مهیب  یها شرکت و رانیا یمرکز مهیب در  رندگانیگ میتصم  و نیمسئول

 بازار نیا نمودن بالفعل جهت یغاتیتبل مناسب یها وهیش یریبکارگ و خالق افراد از  استفاده با و  مدت بلند

 .ندینما اقدام بالقوه

 کی دیبا ابتدا دارد وجود یزندگ یها مهیب رشد راه سر در که یا بازدارنده عوامل و مشکالت تمام دییتأ با 

 دیبا رانیا یمرکز مهیب نیبنابرا.  ردیپذ صورت غاتیتبل قیطر از جانبه همه و گسترده اریبس یفرهنگ کار
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 از استفاده قیطر از " فروخت دیبا را مهیب" اصل دادن قرار سرلوحه  و بلند و جامع یزیر برنامه  قیازطر

 .بردارند گام کشور یا مهیب فرهنگ ارتقاء نهیزم در مناسب یغاتیتبلب یها وهیش

 

 شنهاداتیپ

 یها مهیب به نسبت جامعه افراد از ییباال اریبس درصد دهد یم نشان مقاله یها افتهی که یهمانطور -1

 مهیب باالخص مهیب صنعت نیمسئول  گردد یم شنهادیپ  جهت نیهم به کنند یم  یناآگاه ابراز یزندگ

  مناسب یغاتیتبل یها وهیش یریبکارگ با مدت بلند یهایزیر برنامه با رانیا یمرکز

 .                                     بردارند گام جامعه یا مهیب فرهنگ ارتقاء جهت در 

 به مند عالقه ییباال اریبس درصد,  یآگاه عدم رغمیعل است مشخص دیگر این مقاله یها افتهی از -2

 وهیش یریبکارگ با و مدت بلند  و جامع  یهایزیر برنامه قیطر از پس هستند یا مهیب  یها پوشش یریادگی

 . برداشت گام جامعه یا مهیب فرهنگ ارتقاء جهت در غاتیتبل مؤثر یها

 یها مهیب با مرتبط جیمه یها لمیف خلق به یساز لمیف صنعت هنرمندان کمک با مهیب صنعت نیمسئول -3

 . نموده اقدام یزندگ

 به یونیزیتلو مدت کوتاه یها غیتبل قیطر از مهیب رندگانیگ میتصم و نیمسئول گردد یم شنهادیپ -4

 . بردارند گام ها مهیب نوع نیا به نسبت مردم یآگاه بردن باال و یمعرف در یجد صورت

 یتخصص جمالت ها روزنامه در یآموزش مطالب چاپ قیطر از مهیب صنعت  نیمسئول  گردد یم شنهادیپ -5

 .    گمارند همت یزندگ یها مهیب اشاعه به نسبت بروشورها و کاتولوگها چاپ, 

 

 و مآخذ نابعم

 یمرکز مهیب,  یصالح محمود دکتر برگردان,  اشخاص یها مهیب ریسا و عمر مهیب,  اوبر, لوک ژان - .1

 رانیا

 1360,  اول چاپ,  شبردیپ انتشارات,  شرفتهیپ یبازرگان در یابیبازار, رجیا,  یبهرام -2 .2
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 1340,  یحسابدار یعال مؤسسه, 46 شماره هینشر,  مهیب مؤسسات, نیغالمحس, یجبار -3 .3

 1373, سپهر چاپ,عمر مهیب,  یعل محمد,  انیجوهر -4 .4

 انتشارات,  اول چاپ,  یابیبازار تیریمد,  یمیابراه, دیعبدالحم, ونوس, محمد -داور -روستا -5 .5

 1375 زیپائ,  سمت

 1371,یرضو یفرهنگ ادیبن, مشهد, یاجتماع نیتأم,  یمهد,  طالب -6 .6

 1372, اول چاپ,  الملل نیب یابیبازار, یعل,  یفتحعل -7 .7

 1371-72 سال,  اشخاص یها مهیب,  یجانعل,  یصالح محمود -8 .8

 1371-72 سال یدرس جزوه,  بازار تیریمد و یابیبازار,  داور, ونوس -0 .0

 رانیا یمرکز مهیب,  اول چاپ,  مهیب نیقوان مجموع – 19 .19

 1372, اول چاپ,  رانیا در یبازرگان یها مهیب تحوالت,  رانیا یمرکز مهیب -11 .11


