تطریح هَارد داٍری رٍیذاد ایذُضَ

 .1اّویت هسالِ ٍ راُحل 02( :اهتیاز) بؼضی ایذُّا ٍ هحصَالت باػث ایجاد ًیازّای تازُ هیضًَذ ٍ بیطتر جٌبِ
تفٌٌی ٍ تفریحی دارًذ (هثل پفک ،لَاضک ٍ  ...کِ بؼذ از تَلیذ در هطتری ایجاد ًیاز کردُاًذ) ٍ از ضرٍریات زًذگی
ًیستٌذ.
بؼضی ایذُّا در راستای حل هطکالت زًذگی بطر ّستٌذ ٍ هیتَاًٌذ کاربرد اساسی در زًذگی داضتِ باضٌذ (ابذاع
یک رٍش برای کَتاُتر ضذى فرآیٌذ خریذّای خاًَادُ).
بٌابرایي ،هسالِ یا هطکل ضٌاسایی ضذُ تَسظ ایذُپرداز بایذ هْن باضذ؛ یؼٌی هربَط بِ ضرٍریات زًذگی باضذ ٍ در
ٍاقغ هطکل هَرد ًظر ٍجَد داضتِ باضذ ٍ ایذُ یا هحصَل آى هطکل را حل کٌذ ٍ یا رٍش بْیٌِای برای اًجام آى کار
ارائِ دّذ .ایذُ ارائِ ضذُ بایذ ضفاف ٍ هطخص باضذ ًِ ،کلی ٍ اًتساػی.
قابل رکر است کِ ایذُ ًَع اٍل ًیس هْن ٍ دارای اهتیاز است ٍلی ًَع دٍم از اّویت باالتری برخَردار است.
 .0قابلیت اجرایی ایذُ 15( :اهتیاز) ابتذاییتریي ٍیژگی یک ایذُ ایي است کِ قابلیت اجرایی داضتِ باضذ ٍگرًِ
هیتَاى در یک ساػت صذّا ایذُ آرهاًی ارائِ داد .ایذُ بایذ بتَاًذ در قالب هحصَل یا خذهت ارائِ ضَد ٍگرًِ از
درجِ اػتبار ساقظ است.
 .3درآهذزایی ایذُ 15( :اهتیاز) ّر ایذُای بایذ یک رٍش برای درآهذزایی داضتِ باضذ کِ اصطالحاً بِ آى هذل
درآهذی هیگَیین .یؼٌی ایذُای کِ قرار است هٌتج بِ خذهت یا هحصَل ضَد بایذ درآهذزا باضذ ٍ صرفِ اقتصادی ًیس
داضتِ باضذ ،یؼٌی ّسیٌِّا از درآهذّا بیطتر ًباضٌذ.
تبصرُ :ایذُّایی کِ یک هؼضل اجتواػی ٍ فرٌّگی را حل کٌٌذ ٍ ایذُپرداز بتَاًذ آًْا را بِ دٍلت بفرٍضذ تا دٍلت
آى را پذیذُ کٌذ ،از ایي قاػذُ هستثٌی ّستٌذ.

 .4تازگی ٍ ًَآٍری 02( :اهتیاز) بایذ رّي ٍ فکر ایذُپرداز در تَلیذ ایذُ ضریک باضذ ٍ صرفاً یک کپی از ایذُّای
دیگراى را ارائِ ًذّذ .بایذ خالقیت ایذُپرداز در ایذُ قابل لوس باضذ ٍ ّوچٌیي ایذُ ًسبت بِ هَارد هطابِ دارای
درجاتی از ًَآٍری باضذ.
 .5بخص هطتریاى 15( :اهتیاز) ّر چِ گسترُی هطتریاى بیطتر باضذ ٍ ایذُ ًیازِ بخص بسرگتری از جاهؼِ را رفغ کٌذ
از اػتبار باالتری برخَردار است.
هثال سبذ فرٍش خردُ فرٍضی آًالیي دیجیکاال ضاهل :کاالّای الکترًٍیکٍ ،سایل آضپسخاًِ ،لباس زًاًِ ،لباس
هرداًِ ،لباس بچِگاًِ ،لَازم برقی ،یذکی خَدرٍ ٍ  .....هیباضذ ،یؼٌی تَاًستِ ًیازّای بخص بسرگی از جاهؼِ را پَضص
دّذ .هیساى ًیاز هردم بِ ایذُ ّن بسیار هْن است :هثال هَاد خَراکی ّر رٍز هصرف هیضًَذ ٍ ّر رٍز بِ آىّا ًیاز
پیذا هیضَد ٍلی لباس ایٌطَر ًیست ٍ ّرچٌذ هاُ یک بار ضرٍرت خریذ پیذا هیکٌذ .سطح درآهذی هطتریاى ّن
هْن است :هحصَلی کِ جاهؼِ ی ّذف آى سرهایِداراى ّستٌذ هیتَاًذ درآهذزایی بسیار باالتری داضتِ باضذ ًسبت
بِ هحصَلی کِ هثالً جاهؼِ ّذف آى افراد تحت حوایت کویتِ اهذاد اهام خویٌی (رُ) ّستٌذ.
 .6ارائِ حرفِای 15( :اهتیاز) ارائِ کاهل باضذ (ایذُپرداز خَد را هؼرفی کٌذ ،تخصص خَد را بیاى کٌذ ،هسالِ یا هطکل
هَجَد هطرح ضَد ،راُحل یا ایذُ بیاى ضَد ٍ در آخر بِ صَرت هختصر هلسٍهات پیادُسازی ایذُ  +رٍش درآهذزایی
بیاى ضَد) .ارائِ بذٍى استرس باضذ .زهاى هذیریت ضَد.
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