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 ايوٌي تيوارتاسديذّاي هذيزيتي 

تؼْذ ساصهاى سا تِ تِ كاسكٌاى ّفتگي هذيشاى اسضذ ساصهاى هي تَاًٌذ تِ غَست 1ّاي هذيشيتي ايوٌي تيواسهشتة تاصديذ تا اًجام

 ، هذيشيتي ايوٌي تيواس اص تخص ّا ) ًظيش تخص اٍسطاًس ، ساديَلَطي ٍ اتاق ّاي ػول (تاصديذ ًطاى دٌّذ .  2ايجاد فشٌّگ ايوٌي

تا كاسكٌاى غف دس استثاط تا هَضَػات ايوٌي دس ساصهاى ٍ غيشسسوي تذيي غَست غحثت  داسٍخاًِ ٍ آصهايطگاُ  غَست هي گيشد .

 . تاييذ ٍ حوايت اص گضاسش خغاّاي پضضكي هوكي هي ضَد 

 تزاي ساسهاى:ايوٌي تيوار ّاي هذيزيتي تاسديذهٌافغ 

  هي دّذ .تؼْذ هذيشيت اسضذ ساصهاى سا تِ ايوٌي ًطاى 

 . فشغتي سا تشاي يادگيشي هذيشاى اسضذ ساصهاى دس استثاط تا ايوٌي تيواس فشاّن هي ًوايذ 

 . فشغت ّاي تْثَد ايوٌي سا دس ساصهاى ضٌاسايي هي ًوايذ 

 . خغَط استثاعي تيي هذيشاى ، كاسكٌاى ٍ ّيات هذيشُ ساصهاى تشلشاس هي ًوايذ 

  تيواس سا فشاّن هي آٍسد.تسياس سشيغ دس صهيٌِ ايوٌي استماء اهكاى 

 اّذاف : 

  هثٌي تش ايي كِ خظ هطي غيش تٌثيْي دس استثاط تا اتفالات ًاخَاستِ  هشتثظ تِ )كليِ كاسكٌاى دستاٍس ٍ اػتماد ايجاد

 . (ايوٌي تيواس هؤثش ٍ ػولي است

  گضاسش داٍعلثاًِ  اتفالات ًاخَاستِ داسٍيي ٍ سايش اتفالات ًاخَاستِ.افضايص 

 ايوٌي تيواس.ٌظَس استماء  هّاي هذيشيتي  تِ تاصديذاعالػات اخز ضذُ اص هثتٌي تش اغالحي  هذاخالت ياجشا 

 .ِكاّص لاتل هالحظِ ٍلَع اتفالات ايوٌي تيواس دس سغح تيواسستاى هثتٌي تش پايص اتفالات ًاخَاست 

 هؼيارّاي هَفقيت تزًاهِ :

 صهيٌِ فشٌّگ ايوٌي  يص دساپاسخ كاسكٌاى غف ٍ هذيشاى تِ پيو 

  ًِتؼذاد خغاّاي گضاسش ضذُ دس هاُ اص عشيك سيستن ّاي گضاسش دّي داٍعلثا 

 كِ دس سال تَسظ هذيشاى اًجام ضذُ غييشات ٍ هذاخالت ايوٌي تؼذاد ت. 

  دس اعالػات كلي ًاضي اص پايص)سًٍذ( دسغذ تغييشات.  
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 : ايوٌي تيوار ّاي هذيزيتيتاسديذًيي کلي هزتَط تِ اقَ

ّيأت هذيشُ ي تيواسستاى هي تاضذ. تػوين گيشي ٍ تَافك دس خػَظ اػالم لثلي صهاى ٍ هكاى هَسد تاصديذ دس تيواسستاى تش ػْذُ 

 هذيشيتي  الضاهي هي تاضذ .تاصديذ ّاي تضويي ٍ اعويٌاى تخطيذى تِ كاسكٌاى دس استثاط تا هحشهاًِ هاًذى اعالػات هَسد تحث دس 

 : ايوٌي تيوار ّاي هذيزيتيتاسديذر افزاد شزکت کٌٌذُ د

 :هذيشاى اسضذ تيواسستاى ضاهل

  سئيس تيواسستاى 

  هذيش تيواسستاى 

  سئيس گشٍُ تاليٌي 

 سئيس خذهات پشستاسي تيواسستاى 

 سٍساي تخص ّا تش حسة هَسد 

 3كاسضٌاس ّواٌّگ كٌٌذُ هذيشيت خغش / كاسضٌاس هسٍَل ايوٌي تيواس 

 :سهاى تاسديذّاي هذيزيتي ايوٌي تيوار 

.هذيشاى اسضذ  .ّفتِ ٍ تِ غَست هشتة غَست پزيشد يک تاس دسحذالل دس عَل سال تايستي  تاصديذّاي هذيشيتي ايوٌي تيواس

 حضَس ياتٌذ.تاصديذّاي هذيشيتي ايوٌي تيواسغَست چشخطي دس ِ تيواسستاى هي تَاًٌذ جْت سَْلت اًجام كاس ت

 يزيتي ايوٌي تيوار اس چِ تخش ّايي اًجام هي شَد :تاسديذّاي هذ

 ي  تستشي تخص ّا 

  تخص اٍسطاًس 

  ٍاحذ  ساديَلَطي 

  اتاق ّاي ػول 

  ًِداسٍخا 

   ُآصهايطگا 

 

 اًجام تاسديذّاي هذيزيتي ايوٌي تيوار : چَب پيشٌْاديرچْا

تياى  هَاسد ٍ اغَل كليذي ريل تشاي ّش يک اص كاسكٌاًي كِ هَسد هػاحثِ ٍ گفتگَ لشاس هي گيشًذ همذهِ اي دس استثاط تا اتتذا 

 ًواييذ ٍ سپس سؤاالت ريل سا هغشح كٌيذ: 
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 الضاهي است.دس غَست تػَية ساختاس جذيذ تيواسستاى تشاساس ًظام حاكويت تاليٌي ، حضَس كاسضٌاس فَق  - 



 "ش ّن تشاي تتِ هٌظَس ايجاد ايوٌي تيط ػضم ساصهاى دس ايجاد ٍ تشلشاسي استثاط تاص ٍ فشٌّگ ساصهاًي  ػاسي اص سشصًص

 "ٍ ّن تشاي تيواساىاسائِ كٌٌذگاى خذهات 

 "كيذ تش افشاد أكيذ تش سيستن تِ جاي تأت" 

 "َفمظ دس تيي جوغ  هَضَع هَسد تحثتالي هاًذى  فشاد توايل اػذم  سد گفتگَ ٍ دس غَستهحشهاًِ تالي هاًذى هَضَع ه

 "حاضش 

 " ِداسٍيي، ػذم تشلشاسي ذ هَاسدي هاًٌذ خغا ّاي ًٌهي تَاافشاد  ، ليكي پشسص ّا تسياس كلي هي تاضٌذركش ايي ك

كِ سثة اختالل حَاس ٍ تي دلتي هي ضًَذ، الذاهات دسهاًي تْاجوي، ػذم كاسآيي ،  اسدياستثاط غحيح تيي افشاد، هَ

 . "سا دس ًظش تگيشًذافتادى تيواساى، ػذم پيشٍي ٍ اجشاي دستَسالؼول ّا ٍ غيشُ 

 

 سؤاالت : 

تَاًيذ هَرد ، هشکل ٍ يا هَضَػي را تياى ًواييذ کِ هَجة تا در ًظز گزفتي چٌذ رٍس گذشتِ آيا شوا هي  -1

 طَالًي شذى هذت تستزي تيواري شذُ است ؟

   ًذادى ٍ يا تأخيش دس دادى داسٍ تِ تيواس 

  ػذم استثاط غحيح كاسكٌاى 

تا در ًظز گزفتي چٌذ رٍس گذشتِ آيا شوا هي تَاًيذ اتفاق ًشديک تِ ٍقَػي راتِ ياد آٍريذ کِ در صَرت  -2

 ع هي تَاًست هٌجز تِ آسية تِ تيوار شَد ؟ٍقَ

 ٍداسٍيي كِ اص داسٍخاًِ تحَيل گشفتِ ضذُ ٍ يا تشاي دادى تِ تيواس كطيذُ ٍ اضتثاُ دٍص   ي اضتثاُ /اًتخاب داس                

 يا گزاسدُ ضذُ ، ليكي لثل اص دادى تِ تيواس هتَجِ ضذُ ايذ كِ اضتثاُ هي تاضذ .

 كِ پس اص آالسم دستگاُ هتَجِ ًكتِ اضتثاُ ضذُ ايذ. تٌظين غلظ پوپ داسٍيي 

  ٍِالغ ضذُ است .پشستاساى دستَس داسٍيي  اضتثاُ تَسظ پضضک كِ لثل اص اًجام تشاي تيواس هَسد تَج 

 

 آيا اخيزاً شوا هتَجِ اتفاقي کِ تِ تيوار آسية رساًيذُ است ، شذُ ايذ ؟ -3

  ػفًَت 

  ػَاسؼ جشاحي 

  ػَاسؼ جاًثي ثاًَيِ داسٍّا 

 

 کذام يک اس جَاًة هحيطي هي تَاًذ تِ تيوار آسية تشًذ ؟ -4

 . تواهي هشاحل پزيشش ، تشخيع ٍ تستشي تيواس دس تيواسستاى سا دس ًظش تگيشيذ 

  حشكت دس تيواسستاى سا دس ًظش تگيشيذ 

  تشلشاسي استثاعات افشاد سا دس ًظش تگيشيذ 

  اعالػات ٍ هَضَػات هشتثظ تِ كاهپيَتش سا دس ًظش تگيشيذ 

 



 ؟آيا ها هي تَاًين اس آسية تؼذي تِ تيوار پيش گيزي ًوايين  -5

  چِ اعالػاتي هي تَاًذ كوک كٌٌذُ تاضذ 

  كاسّاي گشٍّي سا دس ًظش تگيشيذ 

  هحيظ ٍ جشياى كاس سا دس ًظش تگيشيذ 

   ؟افشايش هيشاى خطز تزٍس اشتثاّات  هي شًَذکذام يک اس ػَاهل سيستوي ٍ يا هحيطي سثة س ًظز شوا ا -6

 فمذاى اعالػات كافي 

  الضاهاتي كِ هٌغمي تِ ًظش ًوي سسذ 

 .الضاهاتي كِ تِ عَس غيش ضشٍس ٍلت گيش هي تاضٌذ 

 ؟چِ هذاخلِ اي اس سَي هذيزاى ارشذ سثة ايوي تز شذى ارائِ خذهات شوا هي شَد  -7

  ساصهاى دّي  گشٍُ ّاي چٌذ تخػػي تِ هٌظَس اسصياتي هطكالت 

  كوک دس تغييش ًگشش گشٍُ ّاي خاظ 

  ٍُخاظ تسْيل تشلشاسي استثاعات تيي دٍ گش 

 ؟را اثزتخش تز ًوَد ايوٌي تيوار ّاي هذيزيتي تاسديذتِ چِ صَرت هي تَاى  -8

  هختلفدس هٌاسثت ّاي آى ّا الذام اغالحي تشاساس ًظشات اسائِ ضذُ كاسكٌاى ٍ اػالى 

 غثح، ػػش ٍ ضة( اًجام تاصديذ هذيشيتي ايوٌي تيواس دس ضيفت ّاي هختلف كاسي( 

  ٍجَد تشًاهِ هذٍى تشاي تاصديذ هذيشيتي ٍ الذام تش اساس آى 

  تاكيذ تشحضَس سياست تيواسستاى 
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