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 تعریف هذیریت

سیضی، ثش٘بٔٝفشاٌشد ثٝ وبسٌیشی ٔٛثش ٚ وبسآٔذ ٔٙبثغ ٔبدی ٚ ا٘ؼب٘ی ثش ٔجٙبی ٘ظبْ اسصؿی پزیشفتٝ ؿذٜ وٝ اص عشیك: 

 ٌیشد.ػبصٔب٘ذٞی، ثؼیح ٔٙبثغ ٚ أىب٘بت، ٞذایت ٚ وٙتشَ ػّٕیبت ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف تؼییٗ ؿذٜ كٛست ٔی

 فراگرد

 تغییش ثٝ ػٛی ٞذف ثب اػتفبدٜ اص ػبص ٚ وبس ثبصخٛسد

 هذل رشذ گریٌر  خیلی هْن

 ّای تذریجی تکاهل سازهاىهرحلِ 5

 سؿذ اص عشیك خاللیت -1

 دٞی(عشیك ٞذایت)خٟتسؿذ اص  -2

 سؿذ اص عشیك ٚاٌزاسی اختیبسات -3

 سؿذ اص عشیك ٕٞبٍٞٙی -4

 سؿذ اص عشیك ٕٞىبسی -5

 دس ایٗ ٔشضّٝ پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت وٝ ثطشاٖ ثؼذی ؿبیذ اؿجبع سٚای ثؼضی وبسوٙبٖ ثبؿذ.

 ٞبتـىیُ تیٓ:    افرایش ّوکاری از طریق 

 تبویذ ٔبٞشا٘ٝ ثش ٚخٜٛ اؿتشان افشاد ٔتفبٚت      

 :دا٘ٙذ.سٚا٘ـٙبػبٖ یبدٌیشی سا ٔتضٕٗ ایدبد تغییش دس سفتبس ٔی یادگیری 

 تٛا٘ؼت ا٘دبْ دٞذ.فشد ثبیذ ثتٛا٘ذ وبسی ثیؾ اص آ٘سٝ لجالً ٔی  

 :خشٚج اص ا٘دٕبد     فراگرد تغییر 

 تغییش سفتبس          

 تثجیت سفتبس خذیذ           

  ٖتغییش دس دا٘ؾ ٚی     ؿٛد:ٌشفتٝ ٔیػغص دس ٘ظش  4ثشای تغییش دس سفتبس ا٘ؼب 

 تغییش دس ٍ٘شؽ ٚی                                                                                 

 تغییش دس سفتبس فشدی                                                                                 

 تغییش دس سفتبس ٌشٚٞی                                                                                 

ٞب سا ثیبٔٛص٘ذ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پذساٖ آٟ٘ب ثشای ص٘ذٌی ٘بزبس ثٛد٘ذ أٛس أشٚصٜ خٛا٘بٖ ثبیذ فٖٙٛ وبس وشدٖ دس ػبصٔبٖ» پیتر دراکر:

 «وـبٚسصی یبد ثٍیش٘ذ.

 اػت. هذیریتت ثخؾ ػبصٔبٖ اص ٘ظش پیتش دساوش ػٙلش اكّی ٚ ضیب

 :ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ اعالػبت، فٙبٚسی، ٔٛاد خبْ، تؼٟیالت، پَٛ هٌابع سازهاى 
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 ای اص ػجبستؼت اص دٚ یب زٙذ ٘فش وٝ ثب یىذیٍش دس لبِت ػبختبس یبفتٝ ثشای دػتیبثی ثٝ ٞذف ٔـخق یب ٔدٕٛػٝ سازهاى

 وٙٙذ.اٞذاف فؼبِیت ٔی

 وٙٙذ ٚ الذأبتـبٖ سا ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ٔـخق ٕٞبًٞٙ وٝ ثب یىذیٍش وبس ٔیای اص افشاد اػت ٔدٕٛػٝ سازهاى

 وٙٙذ.ٔی

 ٞبی تؼذادی اص افشاد ثشای دػتیبثی ثٝ ٞذف یب ٔملذ ٔـتشن اص عشیك ػجبستؼت اص ٕٞبٍٞٙی ػمالیی فؼبِیت سازهاى

 تمؼیٓ وبس یب ٚظیفٝ ثب اػتفبدٜ اص ػّؼّٝ ٔشاتت اختیبس ٚ ٔؼِٛٚیت

 داسای ٔبٞیت اختٕبػی ّا:سازهاى

 ٞذف ٔذاس   

 ٔٙذٞب ٘ظبْػبختبس خشدٔٙذا٘ٝ ٚ فؼبِیت  

 ثب ٔطیظ ثیشٚ٘ی دس تؼبُٔ  

 :ای اختٕبػیپذیذٜ         تعریف سازهاى از دیذگاُ رابیٌس 

 ثٝ عٛس آٌبٞب٘ٝ ٕٞبًٞٙ ؿذٜ                                                        

 داسای ضذٚد ٚ ثمٛس ٔـخق                                                         

 وٙٙذ.تمشیجبً ثٝ كٛست ٔذاْٚ ثشای تطمك ٞذف تالؽ ٔی                                                         

 ثٝ عٛس آٌبٞب٘ٝ ٕٞبًٞٙ ؿذٜ: دالِت ثش ٔذیشیت

 ٞبیی وٝ ثب ٞٓ دس تؼبُٔ ٞؼتٙذ تـىیُ ؿذٜ اػت.ص افشاد یب ٌشٜٚ: ػبصٔبٖ اای اجتواعیپذیذُ

  ٝػبختبس اختٕبػی             وٙذ:دػتٝ تمؼیٓ ٔی 4ِیٛیت ػٙبكش ػبصٔبٖ سا ث 

 ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ یب وٙـٍشاٖ اختٕبػی

 اٞذاف

 فٙبٚسی

  :تٙظیٓ وٙٙذٌی   ػبختبس اختٕبػی، اؿبسٜ ثٝ خٙجٝ ٞبی 

 ثٙذیلبِت

 سٚاثظ ٔیبٖ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖاٍِٛػبصی 
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 یىی اص اخضای ػبصٔبٖ ػبختبس 

 پیسیذٌی: ضذٚد تفىیه دسٖٚ ػبصٔبٖ

 دٞی دفتش وبسوٙب٘ؾ ثٝ لٛا٘یٗ ٔتىی اػت.سػٕیت: ضذی وٝ یه ػبصٔبٖ ثشای خٟت

 ٌیشی دس آ٘دب ٔتٕشوض اػت.تٕشوض: خبیی وٝ اختیبس تلٕیٓ

  :تفىیه دسٖٚ ػبصٔبٖ  پیسیذٌی 

 ٌشاییٔیضاٖ تخلق   

 تمؼیٓ وبس  

 تؼذاد ػغٛش دس ػّؼّٝ ٔشاتت ػبصٔبٖ  

  ٔیضاٖ پشاوٙذٌی ٚاضذٞبی ػبصٔب٘ی  

 :ی ػبصٔبٖ تبویذ داسد.ثش ثؼذ ٔذیشیت ٘ظشیٝ تعریف طرح سازهاى 

 تحقق اّذاف سازهاى   ی ساخت + تغییر ساختارًحَُ

 :وٙٙذ وٝ ثٝ اٞذافؾ ٘بئُ آیذ.وٕه ٔیی افشادی وٝ ثٝ ػبصٔبٖ وّیٝ هشارکت کٌٌذگاى یا کٌشگراى اجتواعی 

 :دسثشٌیش٘ذٜ ٘تبیح ٔغّٛة اّذاف 

 :ٞب)ٔطلٛالت ٚ خذٔبت(ػبص ٚ وبس تجذیُ ٚسٚدی)ٔٛاد اِٚیٝ( ثٝ خشٚخی فٌاٍری 
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  ػٛأُ ػبصٔب٘ی(7m)     : ٞبكذس اِٚٛیت            ٔذیشیت 

 ا٘ؼبٖ

 ٔٛاد اِٚیٝ

 پَٛ

 آالتٔبؿیٗ

 ٞبسٚؽ

 ثبصاسٞب 

 ٚ ُٔا٘ؼب٘ی      ٞب وٝ دس اختیبس ٔذیشیت لشاس داس٘ذ: ٔٙبثغٔٙبثغ ػبصٔبٖ ػٛا 

 ٔبِی                                                                                         

 فیضیىی                                                                                         

 اعالػبتی                                                                                         

 وبسوٙبٖ         تشیٗ ٔٙجغ ػبصٔب٘ی ثب اسصؽ 

 ی باال:در راستای اّویت ًکتِ

ٛد سا ٔـخق وٙٙذ الذاْ ثٝ ٞبی ثشخؼتٝ پیؾ اص آ٘ىٝ ٔؼیش ٚ ٞذف خی خیٓ وبثیٙض: ػبصٔبٖ٘ٛؿتٝ« اص خٛة ثٝ ػبِی»وتبة 

 ا٘ذ.ا٘تخبة افشاد ؿبیؼتٝ ٕ٘ٛدٜ

 ٜی وبسا ٚ اثشثخؾ اص ٔٙبثغ ٔبدی ٚ فیضیىی دس لبِت ٚ ػبص ٚ وبسٞبی ٔذیشاٖ ثشای ا٘دبْ ٚظبیف خٛد ٘یبصٔٙذ اػتفبد

 وٙتشِی ٞؼتٙذ.

 اػت وٝ دس ٔیبٖ ػبیش  ٞب تٕشوض ٔؼتٕش ثش سٚی آٖ زیضیتشیٗ ػّت ٔٛفمیت ػبصٔبٖٞبی ٔطٛسی زیؼت؟ ٟٔٓؿبیؼتٍی

ٞب ٚ ثٟتشیٗ ؿٛ٘ذ ٚ دس اخشای آٖ ٘یض ثٟتشیٗ ٞؼتٙذ. ثٝ ایٗ ثٟتشیٗ ؿٙبختٝ ؿذٜٞب ثٝ ػٙٛاٖ ثٟتشیٗ ؿٙبختٝ ٔیػبصٔبٖ

 ؿٛد.ٞبی ٔطٛسی ٌفتٝ ٔیٞب ؿبیؼتٍیاخشا ؿذٜ

 ٝٞبی ٔطٛسیٞب زیؼت؟ ؿبیؼتٍیی ػشآٔذی ػبصٔبٖٔبی 

 دٞذ؟ ػشٔبیٝ فىشیصٔبٖ سا تـىیُ ٔیزٝ زیض ثخؾ ٟٔٓ ؿبیؼتٍی ٔطٛسی ٞش ػب 

 :ؿبخلی ثشای ػٙدؾ ویفیت وّی تدشثیبت ا٘ؼب٘ی دس ٔطیظ وبس     ویفیت ص٘ذٌی وبسی 

  ثش ضشٚست ادای اضتشاْ ٚالؼی ثٝ افشاد دس ٔطیظ وبس آ٘بٖ تبویذ داسد   

 ٖوبسوٙبٖ ٚ سٚاثغی وٝ ثب ٞب ٘یؼتٙذ ثّىٝ ٞب ٚ سٚیٝٔـییب ٔدٕٛػٝ خظ ٞبػٙلش وّیذی یه ػبصٔبٖ ػبختٕب

 یىذیٍشداس٘ذ، اػت.
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  تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ      خذیذتشیٗ سٚیىشد ٔذیشیت ثش زٝ ٔجٙبیی عشاضی ٌشدیذٜ اػت؟ 

 ٞبی یبدٌیشیفشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ فشكت                                                                                          

 ٔؼبػذت وبسوٙبٖ ثب یىذیٍش                                                                                           

 ٝٞب زیؼت؟  ػش ٚ ػبٔبٖ ثخـیذٖ ثٝ ص٘ذٌی دس صٔبٖ ضبَی ػبصٔبٖاػتٛ٘ش ٔؼتمذ اػت ٞذف اص ٔغبِؼ 

 ػبختٗ آیٙذٜ                                                                            

 یبدآٚسی ٌزؿتٝ                                                                            

 :ٞب( ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔٙبثغ ٔٛخٛد ی افشاد)ثٝ عٛس ا٘فشادی یب دس ػبصٔبٖٞب ثٝ ٚػیّٝفشاٌشد ؿىبس فشكت کارآفریٌی

 ٌیشد(ٞبی ٔٙبثغ خبسی سا ٘بدیذٜ ٔیٚدیتدس اختیبس آٟ٘ب)ٔطذ

 ٔطتٛایی یب كفبت ٔـخلٝ 1 ّای کارآفریٌی:رّیافت ) 

 ( فشاٌشدی یب سفتبسی2

  كفبت ٔـخلٝ»ٞذف سٞیبفت ٔطتٛای:» 

 ٔتٕبیض ػبختٗ وبسآفشیٙبٖ اص غیشوبسآفشیٙبٖ

 ٞبی ؿخلیتی ٚ سٚا٘ـٙبختی وبسآفشیٙبٖی ٚیظٌیتؼییٗ لّٕشٚ ٔغبِؼٝ

  ٞبیی وٝ ثشای وبسآفشیٙی ضشٚست داسد:تشیٗ ٚیظٌیسٞیبفت ٔطتٛایی ٟٔٓثش اػبع 

 ٘یبص ثٝ تٛفیك عّجی

 تٕبیُ ثٝ لجَٛ ٔخبعشٜ

 ثشخٛسداسی اص ٔشوض وٙتشَ دسٚ٘ی

 داؿتٗ سٚضیٝ خالق

 تطُٕ اثٟبْ      

 :)ٞذف سٞیبفت فشاٌشدی)سفتبسی 

 ٞبی وبسآفشیٙبٖٔتٕشوض ؿذٖ ثش ؿٙبػبیی وبسوشدٞب ٚ فؼبِیت

 تجییٗ ٔبٞیت وبسآفشیٙی

 ی تؼبُٔ ػبصٔبٖ، ٔذیشیت ٚ افشادٌیشی ٚ ٘طٜٛی ؿىُفّؼفٝ
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 ٖوٙذ؟ٞب سا دس زٝ لبِجی ثیبٖ ٔیسیسبسد دفت إٞیت ػبصٔب 

 خزة ٚ ٌشدآٚسی ٔٙبثغ دس وٙبس یىذیٍش

 تِٛیذ وبالٞب ٚ خذٔبت ثٝ كٛست وبسآٔذ

 تؼٟیُ ٕ٘ٛدٖ ٘ٛآٚسی

 ٞبی ٘ٛیٗ تِٛیذیتىِٙٛٛطیثٝ وبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت ٚ 

 ا٘غجبق پزیشی ٚ تبثیشٌزاسی ٔطیظ دس ضبَ تغییش

 خبِك اسصؽ ثشای ٔبِىیٗ، ٔـتشیبٖ، وبسوٙبٖ

 ٞبی ٔؼتٕش ٚ ٔتٙٛعػبصٌبسی ثب زبِؾ

 ٝٞبی اختٕبػی ٔتٕبیض وٙذ وٝ آٖ سا اص ػبیش ا٘ٛاع ٘ظبْی یه ػبصٔبٖ روش ٔیپبسػٛ٘ض زٝ زیض سا ثٝ ػٙٛاٖ كفت ٔـخل

 د؟ تمذْ ٌشایؾ ثٝ دػتیبثی اٞذاف ٔؼیٗػبصٔی
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 ٟٓٔ ٝتشیٗ آٟ٘ب ػجبستٙذ اص: اٞذاف ػبصٔبٖ داسای وبسوشدٞبی ٔختّفی ٞؼتٙذ و 

 ػبصداػتب٘ذاسدٞبی ػّٕىشد سا فشاٞٓ ٔی

 سیضی ٚ وٙتشَ ٔذیشیتپبیٝ ٚ ٔجٙب ثشای ثش٘بٔٝ

 ؿذٜ ٌیشی ٚ تٛخیٝ الذأبت ا٘دبْخغٛط سإٞٙب ٚ سٕٞٙٛدٞبی الصْ ثشای تلٕیٓ

 ٌزاسدثش ػبختبس ػبصٔبٖ ٚ تؼییٗ ٔبٞیت فٙبٚسی ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ تبثیش ٔی

 ؿٛد.ٞبی ػبصٔبٖ ٔیٞب ثٝ فؼبِیتثبػث ایدبد تؼٟذ افشاد ٚ ٌشٜٚ

 وٙذ وٝ ػبصٔبٖ خٛاٞبٖ زیؼتثشای افشاد خبسج اص ػبصٔبٖ ٔـخق ٔی

 ٔجٙبیی ثشای اسصیبثی تغییش ٚ ثٟجٛد ػبصٔب

 ٞبی ػبصٔبٖفشػی ٚ خظ ٔـیی اٞذاف اػبع ٚ پبیٝ

    اٞذاف غیشسػٕی       اٞذافی وٝ ػبصٔبٖ دس ػُٕ ٚ ثٝ عٛس ٚالؼی پیٍیش آٖ اػت 

 ٝ٘اٞذاف سػٕی        ای سػٕی ٚخٛد داسد    اٞذافی وٝ ٔذٖٚ ؿذٜ وٝ ثٝ كٛست ثیب 

 ؿذٜ دس داخُ ػبصٔبٌٖیش٘ذ؟ تلٕیٕبت ٚالؼی ٚ الذأبت ا٘دبْ اٞذاف غیشسػٕی اضتٕبالً اص زٝ زیض ٘ـبت ٔی 

 یىپبسزٍی ٞذف: ایدبد ػبصٌبسی ثیٗ اٞذاف فشدی ٚ اختٕبػی 

 ؿٛد؟دس زٝ كٛست تؼبسضبت افضایؾ یبفتٝ ٚ ػّٕىشد ػبصٔب٘ی دزبس خذؿٝ ٔی 

 اٌش اٞذاف ػبصٔبٖ ٚ وبسوٙبٖ ٕٞؼٛ ٘جبؿذ.

 ػّٕىشد ػبصٔب٘ی اثشثخؾ ثٝ زٝ ثؼتٍی داسد؟ 

 اٞذاف افشاد اص عشیك ٔـبسوت ٚ وٕه ثٝ اٞذاف ػبصٔبٖ فشاٞٓ ؿذٜ ثبؿذ.ای وٝ فشكت اسضب ٘یبصٞب ٚ ٔیضاٖ ٚ دسخٝ

 ٝی ٚخٛدی ػبصٔبٖ: اٞذاف سػٕیفّؼف 
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 ٟٓٔ ا٘ذاصٜ)ثضسي، وٛزه، ٔتٛػظ(            ٞب: ثٙذی ػبصٔبٖتشیٗ ٔؼیبسٞبی دػتٝثشخی اص 

 كٙؼت)تِٛیذی، خذٔبتی(

 ثخؾ)خلٛكی، دِٚتی(

 ا٘فشادی، ؿشاوت(خبیٍبٜ لب٘ٛ٘ی)ٔبِىیت 

 ٝٞبی پیتشثال ٚ ٚیّیبْ اػىبت ثش زٝ اػبػی اػت؟ ٔجتٙی ثش ریٙفؼبٖثٙذی ػبصٔبٖعجم 

 ٝ٘ٛع ػبصٔبٖ اػت؟ 4ی وبسثشد ٔؼیبس ری ٘فؼبٖ اكّی ؿٙبػبیی ٘تید 

 ٞبا٘دٕٗ            خبیی وٝ اػضب ری ٘فؼبٖ اكّی ٞؼتٙذ ٔب٘ٙذ:  ّای هبتٌی بر هٌافع هتقابل:اًجوي -1

 ٞباتطبدیٝ           

 ٔبِىیٗ وؼت ٚ وبس ٔٙتفغ ؿٛ٘ذٌبٖ اكّی ٞؼتٙذ. ّای بازرگاًی:شرکت -2

 ٘فؼبٖ اكّی ٞؼتٙذ.ٔـتشیبٖ ٚ اسثبة سخٛع ری ّای خذهاتی:سازهاى -3

 ٘ـب٘یآتؾ      ٔشدْ ری ٘فؼبٖ ٞؼتٙذ. دّی هبتٌی بر هٌفعت عوَهی:سازهاى -4

  پّیغ      

 وٙذ:دػتٝ تمؼیٓ ٔی 4وٙذ ثٝ ػبختبس لذست ٚ اختیبسی وٝ دس ػبصٔبٖ خشیبٖ پیذا ٔیٞب سا ثش اػبع آٔیتب اتضیٛ٘ی ػبصٔبٖ

 ٞبی وبس اخجبسیاسدٌٚبٜ ی لذست صٚس ٚ اختیبس: غّجٝ (1

 ص٘ذاٖ

 ٞبثبصداؿتٍبٜ
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 ٞبی ٔبدی(:لب٘ٛ٘ی)اػتفبدٜ اص پبداؽ –ی ٔٙفؼت ٌشایی ٚ لذست ػمالیی غّجٝ (2

 وؼت ٚ وبسٞبی ثبصسٌب٘ی

 كٙبیغ

 ٞبی تدبسی ٚ استؾاتطبدیٝ

 ٟ٘بدٞبی ٔزٞجی                ی لذست ٞٙدبسی ٚ تىّیفی)اػتفبدٜ اص ػضٌٛیشی ٚ اسصؿٟبی دسٚ٘ی(غّجٝ (3

 ٞبدا٘ـٍبٜ    

 ایٞبی ضشفٝا٘دٕٗ    

 ٔٛػؼبت خیشیٝ    

 ٞبی دا٘ـدٛییػبصٔبٖ    

 )ػبصٔبٖ ٘ظبٔی(   لذست ٞٙدبسی         –تشویت لذست اخجبس     ػبختبسٞبی تشویجی    (4

 ی وبسٌشی()اتطبدیٝ   لذست ٞٙدبسی          –ٌشایی تشویت لذست ٔٙفؼت

 ٞبی كٙؼتیؿٟشن                لذست اخجبسی      –ٌشایی تشویت لذست ٔٙفؼت

 ٔضاسع وـبٚسی         

 سا٘یٞبی وـتیفؼبِیت          

 هْن

  َی اكّی وٝ ػبصٔبٖ دس خبٔؼٝ ثش ػٟذٜ داسد زٝ زیضی وبسوشد یب ٚظیفٝ»ساثشت وبٞٗ ٚ دا٘یُ وتض ثب عشش ایٗ ػٛا

 ٕ٘بیذ:دػتٝ تمؼیٓ ٔی 4ػبصٔبٖ سا ثٝ « اػت؟

 دٞذ.خّك ثشٚت یب وبال ٕٞب٘ٙذ آ٘سٝ دس وؼت ٚ وبسٞبی ثبصسٌب٘ی سظ ٔی کارکرد تَلیذی یا اقتصادی: (1

 ٔٛػؼبت تشثیتی ٞبی ػٕٛٔیخبٔؼٝ پزیشی ٚ ٔشالت ی جاهعِ:کارکردّای ًگْذارًذُ (2

 آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ                                                                                                

 دٞذ.ٞب ٚ ٔٛػؼبت پظٚٞـی سظ ٔیٕٞب٘ٙذ آ٘سٝ دس دا٘ـٍبٜ        خّك دا٘ؾکارکرد اًطباقی:  (3
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 ٞبی ضىٕیت فؼبِیت   سیاسی: –کارکرد هذیریتی  (4

 ٕٞبٍٞٙی  

 ٞبوٙتشَ ٔٙبثغ ٚ ا٘ؼبٖ  

 ٞبی لضبییػیؼتٓ    ٕٞب٘ٙذ:

 اداسات پّیغ    

 اضضاة ػیبػی   

 ٘فغٞبی ریٌشٜٚ   

 ٞبی دِٚتی ػبصٔبٖ   

 ًَع شٌاسی پارسًَس بر هبٌای کارکردّای اجتواعی
 ٞبٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛع ػبصٔبٖ وبسوشد اختٕبػی

 تِٛیذ التلبدی ٌشایؾ داس٘ذٞبیی وٝ ثٝ ػبصٔبٖ سازگاری
ٞب ٞبیی ٕٞسٖٛ ثب٘هٞبی دِٚتی)ػبصٔبٖػبصٔبٖ

 ی ٔٙبثغ ٞؼتٙذ(وٝ تخلیق دٞٙذٜ

 ٞبی تشویجیػبصٔبٖ سازییکپارچِ
-ای ٚ ػبصٔبٖٞب ٚ اضضاة ػیبػی ٚ ضشفٝدادٌبٜ

 ٞبی وٙتشَ اختٕبػی

 ٞبی آٔٛصؿی، ٟ٘بدٞبی ٔزٞجیػبصٔبٖ ٞبی ضبفظ اٍِٛػبصٔبٖ ًْفتگی

 :ػبصٔبٖ ثٝ د٘جبَ خزة ٔٙبثغ وبفی کارکرد سازگاری 

 :تؼییٗ ٚ اخشای ٞذف کارکرد دستیابی بِ ّذف 

 :ضفظ ٕٞجؼتٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔیبٖ ٚاضذٞبی فشػی ػیؼتٓ کارکرد یکپارچِ سازی 

 :ٞبٞب ٚ فشًٞٙ ٔتٕبیض ػیؼتٓخّك، ٔطبفظت ٚ ا٘تمبَ اسصؽ کارکرد ًْفتگی 

 ّای دٍلتیسازهاى (NGO)ّای هردم ًْاد سازهاى ّای اًتفاعیسازهاى کارکردّا

ٔؼیبس اكّی ػّٕىشد وؼت ٚ وبس  هالکیت ٍ سَد

ػٛدآٚسی اػت ٚ ٔبِىیٗ خٛاٞبٖ 

 ػٛد ؿشوت ٞؼتٙذ

ٞبی ٔبٔٛسیت ٔذاس وٝ ٕٔىٗ اػت ػبصٔبٖ

ػٛدآٚسی داؿتٝ ثبؿٙذ ِٚی ػٛد التلبدی 

ثٝ ػٙٛاٖ یه ٞذف ٔغشش ٘یؼت ٚ ػٛد 

ٔب٘ذ. ٔبِه ضبكّٝ دس ػبصٔبٖ ثبلی ٔی

 ؿخلی ٚخٛد ٘ذاسد.

ٞبی ٔبٔٛسیت ٔذاس ٞؼتٙذ ػبصٔبٖ

ٞبی ا٘تفبػی ٚ ثش خالف ػبصٔبٖ

وؼت ػٛد ٞذف ٘یؼت. ٔبِىیت 

 ػبصٔبٖ دس اختیبس دِٚت اػت.

ػٕذتبً ٘بؿی اص فشٚؽ ٔطلٛالت ٚ  درآهذّا

 خذٔبت اػت

٘بؿی اص ٞذایب، ٘زٚسات، ٚلف، ضك ػضٛیت 

 ٚ فشٚؽ ٔطلٛالت ٚ خذٔبت اػت.

ٞب، ػٛاسم ٘بؿی اص دسیبفت ٔبِیبت

 ٚ فشٚؽ ٔطلٛالت ٚ خذٔبت اػت.

اػتخذاْ ؿذٜ ضمٛق  تٕبْ افشاد استخذام فرد

 وٙٙذدسیبفت ٔی

ؿبُٔ ٞٓ تفشاد داٚعّت ٞٓ افشاد ضمٛق 

 ثٍیش اػت

ػٕذتبً تٕبٔی وبسوٙبٖ ضمٛق 

وٙٙذ وٝ اِجتٝ ثشخی دسیبفت ٔی

ٞب ٕٔىٗ اػت اص عشیك فؼبِیت

 كٛست ثٍیشد.افشاد داٚعّت 

 

 

 

 

 ٖؿٛ٘ذ:دػتٝ تمؼیٓ ٔی 3ٞبی ثخؾ خلٛكی اص ٘ظش ٔبٞیت لب٘ٛ٘ی ٚ ضمٛلی ثٝ ػبصٔب 
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 ٔبِىیت ا٘فشادی   

 ٔبِىیت ؿشاوتی   

 ٔبِىیت ؿشوتی)ػٟبٔی، ٘ؼجی، تضبفی، تؼبٚ٘ی ٚ ...(  

 ٖٞبی ػٕٛٔیػبصٔبٖ             ؿٛ٘ذ:    ٞبی دِٚتی ثش ٔجٙبی ٘ٛع فؼبِیت ثٝ زٙذیٗ دػتٝ تمؼیٓ ٔیػبصٔب 

 ٞبی غیشدِٚتیػبصٔبٖ    

 ٞبی دِٚتیؿشوت    

 ی التلبدی ٚ اختٕبػی زیؼت؟ ٔذیشیتتشیٗ ػبُٔ تٛػؼٝضیبتی 

 ٌشدد؟ ٔذیشیت ثب تِٛیذ ثشٚتزٝ زیض ثبػث افضایؾ دسآٔذ ّٔی ٚ اػتب٘ذاسدٞبی ص٘ذٌی ٔشدْ ٔی 

 ؿٛد ٚ ثذٖٚ ی ضیبت ٞش ػبصٔب٘ی ٔطؼٛة ٔیػٙلشی پٛیب اػت وٝ ٔبیٌٝٛیذ: ٔذیشیت پیتش دساوش دس إٞیت ٔذیشیت ٔی

 ؿٛد.ٔب٘ذ ٚ ٞشٌض تجذیُ ثٝ ٔطلٛالت یب خذٔت ٕ٘یٚخٛد آٖ ٔٙبثغ ػبصٔبٖ كشفبً دس ضذ ٔٙبثغ ثبلی ٔی

 :ٕٞب٘ٙذ صٔیٗ، ٘یشٚی وبس ٚ ػشٔبیٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ التلبدی ٚ ػبُٔ تِٛیذ هذیریت از دیذگاُ اقتصاد داًاى 

 ای اص اختیبس ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ػبصٔبٖٔٙظٛٔٝ ّا:ذیریت از دیذگاُ بَرٍکراته 

 ِدٞذ.ی ٘خجٍبٖ ٔٛسد ٔالضظٝ لشاس ٔیٔذیشاٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص عجمٝشٌاساى: هذیریت از دیذگاُ جاهع 

 ٞذفذاس اػت ّای هذیریت: هاّیت ٍیصگی

 ػبْ ٚ خٟبٖ ؿَٕٛ اػت    

 ٗ وٙٙذٌی اػتداسای ٘یشٚی تّمی    

 ای اػتٔٛضٛػی ٔیبٖ سؿتٝ    

 فشایٙذی ٔؼتٕش اػت    

 ٝخٛیی دس اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی، فیضیىی، ٔبِیٞذف اكّی ٔذیشیت زیؼت؟ تضٕیٗ وبسایی ٚ كشف 

 ٝی وبٔیبثی ٚ ٘بئُ ؿذٖ ثٝ اٞذاف تؼییٗ ؿذٜٔیضاٖ ٔٛفمیت ٔذیش اص زٝ عشیك لبثُ ػٙدؾ اػت؟ اص عشیك دسخ 

 ٜٞبی افشاد دس لبِت ٌشٜٚٔذیشیت دس زٝ زیض ٟ٘فتٝ اػت؟ ٕٞبٍٞٙی تالؽی خٛٞش 

 ّٝی افشاد ٚ ثشای افشادٔذیشیت ػجبستؼت اص ا٘دبْ وبس ثٝ ٚػی 

 ّٟٓٔٝی افشاد ٚ ثشای افشادتشیٗ ػجبستؼت اص ا٘دبْ وبس ثٝ ٚػی 

 ٟٓٔتشیٗ ػبُٔ ثشای ٔذیشیت: ػبُٔ ا٘ؼب٘ی 

  تٛػؼٝ ٚ ثٟجٛد ا٘ؼب٘ی ٘ٝ ٞذایت وبسٞب                     ٔذیشیت اص دیذٌبٜ آپّی 

 یه ٔذیش خٛة یه سٞجش اػت ٘ٝ یه سئیغ      

 ٜی ٘ظبْ یبفتٝ اص دا٘ؾ ٘ظشی اػت.ٔذیشیت ؿبُٔ پیىش 

 3 ٝخٛسد:ی ٔطٛسی وٝ دس تؼبسیف ٔذیشیت ثٝ زـٓ ٔی٘ىت 

 یبثٙذ.ثٝ اٞذاف ػبصٔب٘ی دػت ٔیوٝ اص عشیك آٖ ٔذیشاٖ ثب ثٝ وبسٌیشی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٚ ٔبِی  فشآیٙذی
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 14  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 ػبصد.ٞبی ػبصٔبٖ اعالػبتی سا فشاٞٓ ٔیی ٞذایت افشاد ٚ وٙتشَ فؼبِیتی ٘طٜٛای اص دا٘ؾ وٝ دسثبسٜؿبوّٝ

 ٞبػت.ای ٞؼتٙذ وٝ ؿغُ آٟ٘ب ٞذایت ٚ وٙتشَ ػبصٔبٖٔذیشاٖ افشادی ضشفٝ

  :ا٘دبْ دسػت وبسٞبکارایی 

 :ا٘دبْ وبسٞبی دسػت اثربخشی 

 بیي کارایی ٍ اثربخشی رٍابط

 
 .ػغص ػّٕىشد ػبصٔبٖ ثٝ زٝ زیض ثؼتٍی داسد؟ ٔذیشاٖ زٍٛ٘ٝ اص ٔٙبثغ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف اػتفبدٜ وٙٙذ 

  



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 15  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 3  ی ٔذیشیت ٚ اداسٜ وشدٖ ٚخٛد داسد:ٚاطٜ 2٘مغٝ ٘ظش دس خلٛف استجبط 

 اداسٜ وشدٖ دس ػغص ثبالتشی ٘ؼجت ثٝ ٔذیشیت           دیذٌبٜ آٔشیىبیی  

 اداسٜ وشدٖ خضئی اص ٔذیشیت           دیذٌبٜ اسٚپبیی  

 اداسٜ وشدٖ ٚ ٔذیشیت ٔتشادف ٞٓ 

 اِٚیٛس ؿّذٖٚ        اداسٜ وشدٖ: فشایٙذی فىشی 

 ٔذیشیت: فشایٙذی اخشایی      

 وشدٖ ٔذیشیت ؿشط الصْ اداسٜ      

 ٜوٙذ.ی أٛس ٘ٛػب ٔذیشی اػت وٝ دس یه ػبصٔبٖ دِٚتی، ػٕٛٔی یب غیشا٘تفبػی وبس ٔیاداسٜ وٙٙذ 

 ٔذیشیت:   فشایٙذی اختٕبػی       ثشیر  

 ٞب ػش ٚ وبس داسد.اداسٜ وشدٖ خضئی اص ٔذیشیت اػت وٝ ثب ثٝ وبسٌیشی ٚ اخشای سٚیٝ           

  وبسثشد دا٘ؾ ٚ ٟٔبست ثشای دػتیبثی ثٝ ٘تبیح ٔغّٛةٞٙش ثش زٝ زیض تبویذ داسد؟ 

 ػٙبكش اكّی ٞٙش:     دا٘ؾ وبسثشدی 

 ٟٔبست ؿخلی

 ٌشاسٚیىشد ٘تیدٝ

 اثتىبس ٚ خاللیت

 ثٟجٛد اص عشیك تٕشیٗ ٚ ػّٕیبت ٔؼتٕش

 :دػتیبثی ثٝ ٘تبیح ٔغّٛة اص عشیك ثٝ وبسٌیشی ٟٔبست ٌّر از دیذگاُ جَرج تری 

  وٝ ثٝ عٛس وبُٔ ثٝ ظشفیت راتی یه ؿخق ثؼتٍی داسد ٚ ثشآٔذٜ اص دسٖٚ فشد اػت وٝ اص ٞٙش وبسثشد ٔبٞشا٘ٝ اػت

 عشیك تدشثٝ ٚ ػُٕ ٘یض لبثُ یبدٌیشی اػت.

 ّٓپیتش دساوش ٔؼتمذ اػت وٝ ٔذیشیت ػُٕ اػت تب ػ 

 ؿٛد.ػّٓ ٔذیشیت: آٖ ثخؾ اص ٔذیشیت وٝ ثب آٔٛصؽ فشا ٌشفتٝ ٔی 

 ٝثٝ وبسٌیشی آٟ٘ب دس ؿشایظ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبٞٙش ٔذیشیت: وؼت تدبسة ٚ ا٘ذٚخت ٚ 

 ِی علوی:ّای یک رشتِهشخص 

 اكَٛ ػّٕی دلیك ثٛدٜ

 ای اص دا٘ؾ اػتی ػبصٔبٖ یبفتٝداسای ؿبوّٝ ٚ ثذ٘ٝ

 ٕ٘بیذٔؼِّٛی ثیٗ ػٛأُ ٚ ٔتغیشٞبی ٔختّف ثشلشاس ٔی –اكَٛ ػّٕی سٚاثظ ػّی 

 اػتجبس اكِٛی ػّٕی ساػتی آصٔبیی اػت

 ؿٛدٔـبٞذٜ اػتفبدٜ ٔی اص سٚؽ ػّٕی ثشای

 یبثذ.اكَٛ ػّٕی اص عشیك ٔـبٞذات ٔؼتٕش تىبُٔ ٔی
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 16  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 :ٞبی ثضسي ٞبی ا٘ؼب٘ی اص الذأبت فشدی ػبدٜ ٌشفتٝ تب فؼبِیت ؿشوتاكَٛ ثٙیبدیٗ ٔذیشیت ثشای تٕبٔی فؼبِیت تیلَر

 لبثُ وبسثشد اػت.

 دا٘ؾ ٌشدآٚسی ؿذٜ زٝ صٔب٘ی ػّٓ اػت؟ ٚلتی لبثُ ساػتی آصٔبیی ثبؿذ. 

 :دٞذ)تئٛسی(ی دا٘ؼتٗ سا تؼّیٓ ٔی٘طٜٛ علن 

 :ثب ا٘دبْ وبسٞب ػش ٚ وبس داسد)ػُٕ( ٌّر 

 :ِپیـٝ ایؼت وٝ ٘یبصٔٙذ ضدٕی اص دا٘ؾ وبسثشدی اػت وٝ ثٝ ٔیضاٖ صیبدی ثب خذٔبت  تعریف ّاچ ٍ جاًسَى از حرف

 ٞبی خبٔؼٝ ػبصٌبسی ٚ تٙبػت داؿتٝ ثبؿذ.ثؼضی اص ثخؾ

 :ػغطی اص آٔٛصؽ ٚ تطلیالت سػٕی وبسوٙبٖ سا ٌٛیٙذ. حرفِ گرایی 

 هْن

 َٞبی آٔٛصؽ وبسوٙبٖضشفٝ ٌشایی ثب زٝ زیض لبثُ ػٙدؾ اػت؟ تؼذاد ٔتٛػظ ػب 

 3 ٝٞب اص ٘ظش ادٌبس ؿبیٗ:ٚیظٌی وّیذی ضشف 

 ٞب ٔجتٙی ثش اكَٛ ػبْ ٚ وّی اػتتلٕیٕبت ضشفٝ

 یبثٙذدػت ٔیای ی ضشفٝٞبٞب اص عشیك ػّٕىشد ثٝ خبیٍبٜایضشفٝ

 ٞب ثبیذ اص یه ػٛی وذٞب ٚ لٛاػذ اخاللی اػتٛاس ٚ لٛی ٔتبثؼت ٕ٘بیٙذ.ضشفٝ

 ٜی ضشفٝ ثٛدٖ ٔذیشیت زٝ ٘ظشی داسد؟ زشا؟پیتش دساوش دسثبس 

ای ٞؼتٙذ زشا وٝ ٔذیشیت یه وبسوشد، یه سؿتٝ ٚ یه اٚ ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ ٔذیشیت یه ضشفٝ اػت ٚ ٔذیشاٖ افشادی ضشفٝ

 آیذ.ی اخشا دس ٔیاػت وٝ تٛػظ ٔذیشاٖ ثٝ ٔشضّٝٚظیفٝ 

  وٙذ:ػغص تـشیص ٔی 3ٞٙشی ٔیٙتضثشي ؿبیؼتٍی سفتبس ٔذیشاٖ سا دس 

 ػبصٔب٘ذٞی ػُٕ اص عشیك ا٘دبْ ٔؼتمیٓ وبسٞب تٛػظ ٔذیش

 ػبصٔب٘ذٞی افشاد ثشای ا٘دبْ وبسٞب اص عشیك دیٍشاٖ

 افشاد ثشای فؼبَ ؿذٖ ٚ الذاْ وشدٖػبصٔب٘ذٞی اعالػبت اص عشیك تبثیشٌزاسی ٚ ٘فٛر ثش 
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 17  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 هْن

 ِبٌذی هیٌتسبرگ:دست 

 دٞٙذ.ٔذیشا٘ی وٝ وبس دس ػغص اعالػبتی سا تشخیص ٔی هذیریت بِ عٌَاى علن:

 دٞٙذ وبس سا اص عشیك دیٍشاٖ ثٝ ا٘دبْ ثشػب٘ٙذ.ٔذیشا٘ی وٝ تشخیص ٔی هذیریت بِ عٌَاى ٌّر:

 دٞٙذ خٛدؿبٖ دػت ثٝ وبس ؿٛ٘ذ.ٌشا ثٛدٜ ٚ تشخیص ٔی٘ی وٝ ػُٕ: ٔذیشاهذیریت بِ عٌَاى هْارت ٍ چیرُ دستی

 خیلی هْن

 ٞبی ٔذیشیت:ٞبی ٔتٛاصٖ ٔذیشاٖ فشٞیختٝ ثب تٛخٝ ثٝ لغتػجه  

 ػجه ضُ ٔؼبِٝ -

 ػجه تشغیجی )ٔطـٛسی( -

 ػجه ثلیشت ثخـی -

  :ِٕٝ٘بیذ.ی ػّٕی تشویت ٔی٘مبط لٛت تدضیٝ ٚ تطّیُ ػمالیی سا ثب تدشثٝ ػجه ضُ ٔؼب 

 ٔـبثٝ ٔذیشیت إِٓب٘ی

 ٞبی وبسی تِٛیذی ٚ ٟٔٙذػیٔذیشاٖ ػغص ٔیب٘ی ٔطیظ

 :ا٘ؼبٖ ٔذاس             ػجه تشغیجی 

 ٔجتٙی ثش تدشثٝ

 ٌشی اػتفبدٜ وٙٙذدٞٙذ اص ٔشثیٔذیشا٘ی وٝ تشخیص ٔی

 ٔذیشا٘ی وٝ ثٝ د٘جبَ تؼٟیُ ػبصی أش ثشای دیٍشاٖ ٞؼتٙذ

 ٔذیشاٖ خٛةػبصی فشًٞٙ اٍّ٘یؼی اص یبدآٚس وّیـٝ

 ٝی ٞٙش ٚ ثلیشت اػتٛاس ٌشدیذٜػجه ثلیشت ثخـی:        ثش پبی 

 ٘ـبت ٌشفتٝ اص تدشثٝ       

 ػبصٌبس ثب وبسآفشیٙبٖ ٔٛفك       

 ٞبی ٔذَ آٔشیىبیی اص ٔذیشیت خٛة ٘ضدیه اػتثٝ وّیـٝ       

 ػغٛش ٔذیشیت اص ٘ظش وٛ٘تض، اٚتبدَ ٚ ثشذ: ػبِی ٚ ػشپشػتی 
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 18  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 ٞیبت ٔذیشٜ یب ٞیبت أٙب ت اص ٘ظش ویت دیٛیغ: ػغٛش ٔذیشی 

 ٔذیشیت اسؿذ

 ٔذیشیت ثخؾ

 ٔذیشیت ٔیب٘ی

 ٔذیشیت ػشپشػتی

 :ػغص ػبِی + ثشخی ٔذیشاٖ ػغص ٔیب٘ی ٔذیشاٖ هذیراى ارشذ 

دٞٙذ سا ٞبی تخللی ٕٞسٖٛ ضؼبثذاسی، ٟٔٙذػی ٚ ... ا٘دبْ ٔیوبس افشادی وٝ فؼبِیت

 وٙذ.ػشپشػتی ٔی

 ٔذیش وبسخب٘ٝػٙٛاٖ ؿغّی: 

 4 ٜای: ی ٟٔٓ ػّٕیبتی یب ٚظیفٝضٛص      

 ثبصاسیبثی     

 ػّٕیبت یب تِٛیذ    

 ٔبِی یب ضؼبثذاسی    

 ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی یب ٔذیشیت پشػّٙی    

 :)ِٞب ٚ ٚاضذٞبی ٔختّف ػبصٔبٖ ضَٛ اخشای ٔذیشا٘ی وٝ وبسوٙبٖ ٚ ػبیش ٔٙبثغ ٔٛسد٘یبص سا اص ثخؾ هذیراى پرٍشُ)برًاه

 ػبص٘ذ.ی خبف ٕٞب٘ٙذ یه ٔطلَٛ یب خذٔت خذیذ ٕٞبًٞٙ ٔیی ٚیظٜ یب ثش٘بٔٝٚظیفٝ

 ٝػبِی          ثٙذی ػغٛش ٔذیشیت وٝ ثیـتش سٚاج داسد:     عجم 

 ٔیب٘ی      

 ػّٕیبتی     
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 19  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 ؿٟشداساٖ ٔٙبعك     هذیراى هیاًی: 

 ٔذیشیت أٛس ػٕشا٘ی      

 ٔذیشیت أٛس ؿٟشػبصی      

 ٘ـب٘یٔذیشیت خذٔبت ایٕٙی ٚ آتؾ      

 ٔذیشیت وـتبسٌبٜ      

 ٔذیشیت ضُٕ ٚ ٘مُ     

 ٔذیشیت صیجبػبصی ٚ تبػیؼبت     

 ٔذیشیت أٛس اداسی ٚ ٔبِی ٚ دسآٔذ     

 ٞب٘ظبست فٙی كذٚس پشٚا٘ٝ  هذیراى عولیاتی: 

 ٞبی ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسیعشش   

    وبسٌضیٙی ٚ ...   

  :ا٘ذاص، ٔمبكذ ٚ اٞذاف ػبصٔبٖتؼییٗ زـٓ              ٚظبیف اكّی ٔذیشیت ػغص ػبِی 

 ٞب ٚ ػبختبس ػبصٔب٘یتؼییٗ زٟبسزٛة

 ٌشدٞٓ آٚسدٖ ٚ خفت ٚ خٛس وشدٖ ٔٙبثغ ٔختّف

 ٞبی ػبصٔبٖوٙتشَ ٚ ٘ظبست ثش فؼبِیت

 :شای ٚاوٙؾ ثٝ تغییشات ػشیغ ٔطیغیٞب ثتطشیه ٘ٛآٚسی ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ػبصٔبٖ از ٍظایف جذیذ هذیراى هیاًی 

 ٝٙی وٕتشی دس زٝ كٛست ثٝ ٔذیشاٖ ٔیب٘ی وٕتشی الصْ اػت؟ ٞش لذس اعالػبت ثیـتشی دس ػبصٔبٖ دس دػتشع ٚ ثب ٞضی

 ثٝ دػت آیذ ٚ دس ٔمبثُ ثٝ سٞجشاٖ ٔتخلق ؿغّی ثیـتشی اضتیبج خٛاٞذ ثٛد.

 ُذیذاِٛسٚد ثٝ ػبصٔبٖ داس٘ذ؟ ٔذیشاٖ ػّٕیبتیٞبی وبسوٙبٖ خدٞی ٍ٘شؽزٝ وؼب٘ی ثیـتشیٗ ػٟٓ سا دس ؿى 

 ٌیشد؟ػّٕىشد ٔذیشاٖ خظ ٔمذْ)ػّٕیبتی( اص زٝ عشیك ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔی 

 ٚسی ٚ وٙتشَ ٞضیٙٝٔؼیبسٞبیی ٕٞسٖٛ ثٟشٜ

 :سیضی ٚ ػبصٔب٘ذٞیػبِی: ثش٘بٔٝ    صرف ٍقت در هذیراى 

 ٔیب٘ی: ٞذایت ٚ وٙتشَ       

 ػّٕیبتی: ٞذایت وبسوٙبٖ      

     ٞبی ثّٙذ ٔذتٞذف  ٔذیشاٖ ػبِی 

 ٞب دس وُ ػبصٔبٖٕٞبٍٞٙی فؼبِیت  ٔذیشاٖ ٔیب٘ی    

 ٞبی وٛتبٜ ٔذتٞذف  ٔذیشاٖ ٔیب٘ی    

 :ی خذٔبتتِٛیذ، فشٚؽ وبال ٚ اسائٝ هذیراى صفی 

  :)ٔذیشاٖ كفیی ٔـٛست ثٝ ی اسائٝٞبی ٚیظٜٟٔبستهذیراى ستادی)حوایت 
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 21  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 ؿٛد ثٝ ػّٕىشد ٔذیشاٖ خظ ٔمذْ)ػّٕیبتی( تلٛیشی وٝ اص ویفیت خذٔبت ػبصٔبٖ ٘ضد ٔـتشیبٖ ثش خبی ٌزاؿتٝ ٔی

 ثؼتٍی داسد.

 زٝ ػٛأّی دس ٔٛفمیت ٔذیشاٖ ٘مؾ اػبػی داسد؟ 

 ٞبی افشاد ثب ؿغُ ا٘تخبثی آٟ٘بتغبثك تٛا٘بیی 

 ٞبٕٞىبسی وبسوٙبٖ ٚ ٔبفٛق  

 ثیٙی ٘ـذٜآثبس أذادٞبی غیجی ٚ سٚیذادٞبی پیؾ  

 :لذست پبداؽ    ٘بؿی اص ٔٙلت هٌابع قذرت 

 ػشوٛة یب تٙجیٝ                 ٘بؿی اص تٛاٖ ؿخلی           

 ٔـشٚػیت     

 كالضیت   ٟٔبست

 :ی ٔذیش ثب ٔؼئَٛ ٔؼتمیٓ خٛدؽ ثؼتٍی داسد.ثٝ ساثغٝ هیساى استفادُ از اختیارات 

 

 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ   : داوطلبین هحترمنکته ههن

گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با 

 شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.

33090966-33090936-906 -90630006393 

 
 :خریذ اینترنتی

Shop.nokhbegaan.ir 
 


