
RFP   هْز  01توسیس تا  -0011قاًَى تَزجِ  9تثصزُ  ّـاس هحل تٌس  0011اٍلَیت ّای پضٍّطی سال 

 ػٌاٍیي پضٍّطی ًام زستگاُ اجزایی کسطزح
 پیص تیٌی اػتثار

 )هیلیَى ریال(

 011-011 اراک ٍ ساٍُ  ستاى ضْز  آسیة ضٌاسی ساذت ٍ ساسّای غیز هجاس زر سطح اسـتاًساری هزکشی 0

0 

 
 011-011 تسٍیي سٌس تقسیوات کطَری استاى هزکشی اسـتاًساری هزکشی

3 
 اسـتاًساری هزکشی

 

 کارکٌاى تزای زاًص هسیزیت تز هثتٌی ساسهاًی یازگیزی الگَی ارائِ

 زاًص هسیزیت ًاهِ ًظام  اتالؽ  تِ تَجِ تا استاى اجزایی ّای زستگاُ

 ساسهاى 00/3/0011 هَرخ 00000 ضوارُ ترطٌاهِ) اجزایی ّای زستگاُ

 اجزایی ّای زستگاُ زر آى ساسی پیازُ  ٍ( کطَر استرساهی ٍ ازاری

 استاى

011-011 

 اسـتاًساری هزکشی 0
تزرسی هیشاى آسیة ذاًَارّای سکًَتگاّْای غیز رسوی استاى ٍ ارایِ 

 09 سیکٍَ یپاًسه زر آًْا اس یتیحوا ّکارّایار
011-011 

0 
ساسهاى صٌؼت، هؼسى ٍ 

 تجارت

ارسش هحصَالت پتزٍضیوی زر استاى هزکشی ٍ ضٌاسایی تحلیلی تز سًجیزُ 

ظزفیتْای سزهایِ گذاری هثتٌی تز هحیط سیست تز هثٌای استؼسازّای 

 هٌطقِ ای

011-0011 

0 
ساسهاى صٌؼت، هؼسى ٍ 

 تجارت

 سًجیزُ زر سیست هحیط تز هثتٌی گذاری سزهایِ  ظزفیتْای ضٌاسایی

 (،هس رٍی ٍ سزب تز تاکیس تا) هزکشی استاى زر فلشی کاًیْای ارسش
011-0011 

 001-311 تزرسی راّْای تَسؼِ ٍ تجاری ساسی صٌایغ ٍرسضی استاى هزکشی ازارُ کل ٍرسش ٍ جَاًاى 0

 تْشیستی 0

هقایسِ هیشاى رٍاًپزیطی گزایی زر هصزف کٌٌسگاى تَام ّزٍئیي ٍ ضیطِ 

کٌٌسگاى صزف کِ اس هازُ گل ًیش استفازُ کززُ اًس زر هقایسِ تا هصزف 

زر هزاکش اقاهتی ضْزستاى  0011ّزٍئیي ٍ ضیطِ طی ضص هاِّ اٍل سال 

 اراک

011-001 

 

  



ٍ  ضْزستاى اراک ٍ ساٍُطزح : آسیة ضٌاسی هَضَع ساذت ٍ ساسّای غیز هجاسزر سطح  -0

 ارائِ راّکار ّای هقاتلِ تا ایي پسیسُ

 ٍ تزافیک استاًساری هزکشی زستگاُ اجزایی :  زفتز فٌی ، اهَر ػوزاًی ٍ حول ٍ ًقل

 حسٍز تقزیثی جاهؼِ آهاری (  : –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ضوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای کار 

ذَاّس اضان ٍ ساٍُ  ستاىضْط هحسٍزُ هَضز هغالؼِ ول استاى هی تاضس ٍ خوؼیت ّسف ًیع هؼازل ساذت ٍساظ ّای -
 تَز .

  :) تطزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحقیق 

لصا زض ضاستای  ،خِ تِ ایٌىِ ػسم ٍخَز هغالؼِ ػلوی هَخة الساهات پطاوٌسُ ٍ ًَػی آظهَى ٍ ذغا گطزیسُ استتا تَ-   
الساهات ساهاًسّی ٍ اًتظام ترطی تِ فؼالیتْای هرتلف زض ػطغِ فضایی استاى ًیاظ تِ اًدام ایي هغالؼات اختٌاب ًاپصیط 

 است.

 فزػی (: اصلی( پزٍصُ اجزای اّساف 

ضوي تطضسی ػلل گطایص تِ ساذت ٍ ساظ غیط هداظ زض سغح استاى ٍ ضٌاسایی هَاًغ ٍ هحسٍزیتْای لاًًَی تطذَضز ٍ -
خلَگیطی اظ ضضس ایي الساهات ، یافتي ضاّىاضّای ػولی ٍ لاًًَی تِ هٌظَض خلَگیطی اظ گستطش ساذت ٍ ساظ ذالف ٍ 

غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی اظ اّساف تْیِ عطح هغالؼاتی هی تاضس تطَیك تِ زضیافت هدَظّای لاًًَی ٍ تسْیل ضًٍس لاًًَی 
 سؤاالت هْن وِ زض اًتْای پطٍغُ تَسظ هدطی هی تایست پاسد زازُ ضَز : 

 لَاًیي هَضَػی ٍ هطتَط تِ ساذت ٍساظ احػا گطزز-
 ػلل گطایص تِ ساذت ٍ ساظ غیط هداظ-
 هَاًغ تطغیة هالىاى تِ ساذت ٍساظ لاًًَی-
 غسٍض هدَظ ساذت زض اضاضی تا هالىیت ذػَغیهَاًغ لاًًَی -
 ایداز تسْیل زض فطآیٌس غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی-
 تطضسی ضٍضْای هماتلِ تا ساذت ٍساظ غیطهداظ-
 تطضسی ٍ ایداز ٍحست ضٍیِ زض خلَگیطی اظ ضضس ساحت ٍ ساظ غیطهداظ-

 ًیاس صَرت زر(ًظز هَرز ّای ساذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز(: 

 تدْیعات هٌاسة تِ هٌظَض ضٌاسایی ًماط آسیة پصیط ٍ زض ذغط گستطش ساذت ٍ ساظ غیط هداظًیاظ تِ -
 لاتلیت زستطسی تِ پایگاّْای ایٌتطًتی ٍ آهاض هَخَز زض ترص ّای هرتلف ساذت ٍ ساظ -

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

 . گستطُ ٍسیغ ٍلَع ترلفات ساذتواًی اظ هَاًغ تطضسی خاهغ هَضَع تَزُ است-
تؼسز لَاًیي هَخَز ٍ ًیع زستگاّْای هطتثظ تا هواًؼت اظ ساذت ٍ ساظ غیط هداظ هاًغ السام سطیغ ٍ غطیح گطزیسُ -
 است .
 لعٍم تاظًگطی لَاًیي زض ایي حَظُ العاهی هی تاضس .-

  : هفزٍضات ٍ تَافق ًاهِ ّا 



 زض اخطای عطح ّواٌّگی الظم تا زفتط فٌی استاًساضی غَضت پصیطز

  : ) تؼزیف هطرصات پیواًکار ٍاجس ضزایط ) هترصصاى ، رضتِ تحصیلی ، ساتقِ فؼالیت 

 استفازُ اظ هطاٍضیي ٍ پػٍّطگطاى حَظُ اختواػی ، التػازی ٍ ضْطساظی زض ایي تحمیك العاهی است .-

  : ًحَُ ارائِ هستٌسات پیطٌْاز 

 تِ غَضت هدلسات ٍ فایلْای واهپیَتطی-

 ٌپزٍصُ اس زیسگاُ کارفزها : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشی ِ 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز -
 هیلیَى ضیال 077-077ّعیٌِ اًدام عطح  -
 

  



 

 ػٌَاى طزح :تسٍیي سٌس تقسیوات کطَری استاى هزکشی -0

 زستگاُ اجزایی :زفتز سیاسی، اًتراتات ٍ تقسیوات کطَری استاًساری هزکشی

  حسٍز تقزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ضوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای کار 

 ولیِ ٍاحسّا ٍ ػٌاغط تمسیوات وطَضی استاى هطوعی

  :) تطزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحقیق 

ای تواهی ضػایت هحسٍزُ ولیِ ٍاحسّای تمسیواتی تط»لاًَى تمسیوات وطَضی وِ اضؼاض هی زاضز  01تا تَخِ تِ هازُ 
، ضطٍضی است زض استاًساضی اعالػات زلیمی اظ تمسیوات وطَضی استاى «ٍاحسّا ٍ ساظهاًْای ازاضی وطَض الظم است

تؼٌَاى هطخغ اغلی تمسیواتی تطای سایط ازاضات ٍ زستگاُ ّا ذػَغا ازاضات هٌاتغ عثیؼی، ثثت اسٌاز ٍ... ٍخَز زاضتِ تاضس 
ت واهل ٍ هٌسدوی ٍخَز ًساضز ٍ هطىالت ٍ اتْاهات ظیازی زض اضتثاط تا هطظّای وِ زض حال حاضط زض ایي ظهیٌِ اعالػا

سیاسی استاى ٍخَز زاضز. لصا تِ زلیل پطاوٌسگی اسٌاز ٍ هساضن هَخَز زض اضتثاط تا ٍاحسّا ٍ ػٌاغط تمسیواتی ٍ ًیاظ هثطم 
سیاض هْن ٍ ضطٍضی هی تاضس. ضوي زستگاّْای اخطایی تِ اعالػات خاهغ تمسیوات وطَضی استاى، اًدام ایي تحمیك ت

استاى زیگط ٍ تؼطؼ تؼضی اظ استاًْا ذػَغا اغفْاى ٍ لن تِ هطظّای ایي  0ایٌىِ تا تَخِ تِ ّودَاضی استاى هطوعی تا 
استاى؛ تِ زلیل ًثَز سٌس تمسیوات وطَضی استاى؛ پیگیطی هسائل ٍ چالص ّای چٌسیي سالِ تمسیواتی تا استاًْای هصوَض 

هَاخِ گطزیسُ ٍ لغؼا زض زضاظ هست تا ازاهِ تؼطضات تِ هطظّای استاى؛ ضاّس اظ زست ضفتي ترص ّایی اظ تا هطىالتی 
 استاى ٍ تثؼات اختواػی، سیاسی ٍ اهٌیتی ًاضی اظ آى ذَاّین تَز. 

  : سؤاالت هْن کِ زر اًتْای پزٍصُ تَسط هجزی هی تایست پاسد زازُ ضَز 

 اًتظاض هی ضٍز هَاضز شیل ضا اًدام زّس:زض پایاى اخطای عطح، اظ هدطی پطٍغُ 
تْیِ ضًٍس )سیط تاضیری( تغییطات تمسیوات وطَضی استاى هطوعی تِ تفىیه ضْطستاى، ترص، زّستاى، ضٍستا، هعضػِ 

اظ ٍضؼیت فؼلی تا ظهاى  GISٍ هىاى تْوطاُ هستٌسات ٍ هػَتات هطتَعِ ٍ ًمطِ هطظّای سیاسی هطتثظ زض لالة 
 وىي تاضس( گصضتِ)ّط ظهاًی وِ ه

 تْیِ تاًه اعالػاتی ضٍستا، هعضػِ ٍ هىاى تِ تفىیه ٍاحسّای سیاسی
تْیِ تاًه اعالػاتی سیط تاضیری تغییط ًام ػٌاغط ٍ ٍاحسّای تمسیوات وطَضی تِ ّوطاُ ًمطِ هَلؼیت هىاًی آى 

 ٍاحسّا زض پٌِْ ی تمسیواتی استاى
تمسیوات وطَضی استاى هطوعی تطای تطٍظ ًگْساضی اعالػات تمسیواتی ٍ اػوال  تاًه اعالػاتی اظ الیِ ّای تْیِ

 تغییطاتی وِ زض آیٌسُ اًدام ذَاّس ضس. هاًٌس ایداز ترص ّای خسیس ٍ .....
 اضائِ پیطٌْازات ٍ ضاّىاضّا تطای ضفغ هطىالت هَخَز زض ظهیٌِ تاتؼیت تمسیواتی

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

 سی تِ هػَتات ٍ اسٌاز هَضز ًیاظ تطای تْیِ وتاتچِ تمسیواتی ٍ ًطم افعاض هطتَعِ.هحسٍزیت: زستط
 العاهات: زض اذتیاض لطاض زازى تواهی هػَتات، اسٌاز ٍ اعالػات تمسیواتی استاى. 

  : هفزٍضات ٍ تَافق ًاهِ ّا 



 اسائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج دس جّؼبت وبسٌشٜٚ ٞبی ٔشتجظ پظٚٞـی

  : )تؼزیف هطرصات پیواًکار ٍاجس ضزایط )هترصصاى ، رضتِ تحصیلی ، ساتقِ فؼالیت 

پیواًىاض زاضای هسضن زوتطا ٍ یا واضضٌاسی اضضس ػضَ ّیات ػلوی زاًطگاُ زض ضضتِ ّای هطتثظ )تطخیحا ضضتِ سیستن 

ساتمِ واض زض ظهیٌِ تمسیوات  سال 5(، زاضای ساتمِ پػٍّطی لاتل لثَل ٍ زاضای حسالل  Gisّای اعالػات خغطافیایی 
 وطَضی تاضس.

ًحَُ اضائِ هستٌسات پیطٌْاز: هستٌسات پیطٌْاز تط اساؼ اسٌاز ٍ هساضن هَخَز زض ذػَظ تمسیوات وطَضی استاى اظ 
 اتتسا تاوٌَى. 

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ کارفزها 

 . هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 ضیالهیلیَى  077-577عیٌِ پطٍغُ ّ



طزح : ارائِ الگَی یازگیزی ساسهاًی هثتٌی تز هسیزیت زاًص تزای کارکٌاى زستگاُ ّای  -3

ّای اجزایی )ترطٌاهِ ضوارُ  ًاهِ هسیزیت زاًص زستگاُ اجزایی استاى تا تَجِ تِ  اتالؽ  ًظام

ساسهاى ازاری ٍ استرساهی کطَر( ٍ  پیازُ ساسی آى زر زستگاُ  00/3/0011هَرخ  00000

 استاىّای اجزایی 

 زستگاُ اجزایی : استاًساری هزکشی

 حسٍز تقزیثی جاهؼِ آهاری (  : –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ضوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای کار

 واضوٌاى زستگاُ ّای اخطایی استاى 

  :) تطزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحقیق 

پیازُ ساظی غحیح هسیطیت زاًص زض ساظهاى یازگیطی زض وٌاض هَلفِ آهَظش، تِ ػٌَاى یه ظیطساذت هْن زض استمطاض ٍ 
ضٌاذتِ هی ضَز. هسیطیت زاًص تا ضٍیىطز یازگیطی ساظهاًی، تِ زًثال آساى ساظی فطایٌس ایداز ٍ تسْین زاًص، ّوطاُ تا 

ّای واضی هثثت ٍ سیستن پازاش ّای اثطترص است. اگط یه ساظهاى زاضای اًگیعُ لَی یازگیطی    فطاّن آٍضزى هحیظ
اذتاضّا ٍ فطایٌسّایی ضا ایداز هی وٌس تا تَاًایی خوؼی ذَز ضا زض خصب، عثمِ تٌسی ٍ یازگیطی اعالػات ٍ تثسیل تاضس، س

آى تِ سطهایِ زاًطی افعایص زّس. ایداز ایي ساذتاضّا هٌدط تِ تْثَز فطایٌس هسیطیت زاًص ساظهاًی ذَاّس ضس. اظ سَیی 
             اًایی ضا اظ عطیك آهَظش، تِ زیگط واضوٌاى ذَز اًتمال زّس.زیگط ساظهاى تایس تالش وٌس تا ایي هْاضت ٍ تَ

اهطٍظُ زاًص یه سطهایِ ًاهطَْز است وِ تِ ػٌَاى یه ػاهل حیاتی ٍ هْن زض ساظهاى ّا ضٌاذتِ هی ضَز. ساظهاى 
زُ ٍ تَسؼِ زٌّس. اها ًىتِ ّایی زض هماتلِ تا چالص ّای ذَز هَفك ذَاٌّس تَز وِ تتَاًٌس زاًص ساظهاًی ذَز ضا هسیطیت وط

اًسٍذتِ ّای زاًطی تسٍى یازگیطی هوىي ًیست.   ای وِ زض ایٌدا لاتل تَخِ ذَاّس تَز ایي است وِ زستیاتی تِ زاًص ٍ 
زض ٍالغ ظهاًی زاًص ساظهاًی ایداز ضسُ ٍ افعایص پیسا هی وٌس وِ یازگیطی غَضت تگیطز.یازگیطی زض شات هسیطیت زاًص 

ایی وِ تسیاضی اظ هترػػاى ّسف هسیطیت زاًص ضا ایداز یه ساظهاى یازگیطًسُ ٍ ًیع ایداز یه خطیاى ًْفتِ است. تا خ
اعالػات ٍ هطتثظ وطزى آًْا تِ یىسیگط هی زاًٌس. زض ٍالغ هسیطیت زاًص، تِ زًثال آساى    هیاى تَلیس وٌٌسُ ٍ هػطف وٌٌسُ

ي ضاستا تالش هی وٌس تا ساظهاى ضا تِ یه ساظهاى یازگیطًسُ وطزى فطایٌس تسْین زاًایی خوؼی زض ساظهاى است ٍ زض ّوی
                         تثسیل وٌس. تٌاتطایي هسیطیت زاًص ًمص حیاتی ٍ اغلی ضا زض حوایت اظ یازگیطی ساظهاًی ایفا هی وٌس.

یت ّای یازگیطی ضا زض ساظهاى یازگیطًسُ ساظهاًی است وِ تا تمَیت هْاضت ّای یازگیطی ٍ حافظِ ساظهاًی ذَز، ظطف
ذَز ایداز  ٍ تَسؼِ  زّس. ساظهاى ّای یازگیطًسُ تا ایداز یه هحیظ اضتطاوی ٍ تثازلی، تِ تَسؼِ ٍ ضضس چطذِ حیات 
اعالػات ٍ زاًص زض ذَز هی پطزاظًس. زض ٍالغ یازگیطی ًیاظ ّویطگی واضوٌاى تلمی هی ضَز ٍ واضوٌاى آى زائوا تا یازگیطی 

 .ضی آى ضٍتطٍ ّستٌسخوؼی ٍ اضتطان گصا
لصا تا تَخِ تِ اّویت هَضَع ٍ  ترطٌاهِ اضاضُ ضسُ اًتظاض هی ضٍز هدطی ضاّىاضّای ػولیاتی زض ضاستای اخطای آى زض 

 زستگاّْای اخطایی ضا اضایِ ًوایس

 فزػی اصلی( پزٍصُ اجزای اّساف(: 

ذاللیت ًٍَآٍضی ٍتطَیك ّن اًسیطی  ٍواض اظ خولِ هْوتطیي اّساف  هیتَاى تِ ضىَفایی استؼساز ّا ٍ افعایص ضٍحیِ 
 گطٍّی  ٍ تـططیح تَسؼِ هسیطیت زاًـص ٍ اضتثـاط آى تا حلمِ ّـای یـازگیطی زض  ساظهاى ّا زاًست 



 
 
 
 
 

  : سؤاالت هْن کِ زر اًتْای پزٍصُ تَسط هجزی هی تایست پاسد زازُ ضَز 

 اضائِ ضاّىاضی خْت  ایداز تغییطات ساذتاضی هَضز ًیاظ زستگاّْای اخطایی استاى 
ضٌاسایی ػَاهل تستط ساظ ٍ فطاّن وٌٌسُ ضطایظ ساظهاًی هٌاسة  وِ هحطن ٍ تمَیت وٌٌسُ  فطایٌس ّای هسیطیت 

 زاًص ّستٌس 

اخطایی تتَاًس زض آیٌسُ زض حَظُ هسیطیت اضائِ ضاّىاض ػولیاتی ٍاخطایی وِ زض اى ٍضؼیتی ضا ًطاى هیسّس وِ زستگاُ  
 زاًص تِ اى تطسس 

 اضائِ ضاّىاضّای تَسؼِ ضثىِ زاًطی یىپاضچِ ٍ لاتل زستطؼ زض ًظام ازاضی تا هطاضوت زستگاّْا 

 ضٌاسایی ٍ اضائِ ضاّىاض تطلطاضی اضتثاط زضًٍی تیي اخعاء ًظام هسیطیت زاًص ٍ اضتثاط تیطًٍی تیي هسیطیت زاًص 

اضائِ ضاّىاض خْت خلة هطاضوت ٍ ّوطاّی تواهی واضوٌاى ٍ هسیطاى زض اخطای فطایٌس هسیطیت زاًص زض  ضٌاسایی ٍ
 زستگاّْای اخطایی 

 ضٌاسایی ّن ضاستایی اّساف ٍ استطاتػی ّا هسیطیت زاًص تا اّساف ٍ استطاتػی زستگاُ 

                         یطی گطٍّی؛تطٍیح فطٌّگ واض تیوی ٍ یازگ     ایداز ٍ  اضائِ ضاّىاضّای هٌاسة خْت 

             سَاتك واضی زض حافظِ ساظهاًی   اضائِ ضاّىاض زض خْت تَسؼِ سیستن شذیطُ ٍ هستٌسساظی تطای ثثت تداضب ٍ

   اضائِ ضاّىاض اخطایی ٍػولیاتی  خْت ایداز یه هحیظ هثتٌی تط تؼاهل ٍ اضتطان گصاضی تطای یازگیطی واضوٌاى اظ
             تداضب هَفك زیگطاى، 

اضائِ ضاّىاض خْت گستطش سغح تؼاهل افطاز، تثازل ٍ آهَظش خوؼی هْاضت ّای یازگیطی تِ غَضت هستوط ٍ ًیع 
 تؼاهل ساظًسُ تا هطاوع تَلیس زاًص زض ذاضج اظ ساظهاى؛

             ٍ خلَگیطی اظ ّطگًَِ سَءاستفازُ  ایداز فضای ضلاتتی زض ظهیٌِ یازگیطی زض ػیي ضػایت حمَق هالىیت هؼٌَی افطاز 

             ساظی فطٌّگ یازگیطی ٍ وٌص گطی.  یه ًظام تطَیك ٍ پازاش اثطترص تطای تطَیك افطاز تِ یازگیطی ٍ ًْازیٌِ اضائِ 

 ضٌاسایی اٍلَیت ّای آهَظش ٍتَاًوٌس ساظی واضوٌاى خْت عی  هطاحل تَسؼِ ٍ پیازُ ساظی هسیطیت زاًص  

 ساظهاى ضٍی چِ فطآیٌسّایی سطهایِ گصاضی وٌس تا پیازُ ساظی هسیطیت زاًص زض خْت اّساف ٍ ًیاظّایص تاضس؟

ػَاهل اساسی فطآیٌسّا ٍ حلمِ ّای یازگیطی، هٌاتغ ساظهاًی ٍ استفازُ ذاللاًِ اظ آهَظش ٍ تَاًوٌس ساظی   تثییي ًمص
 زض پیازُ ساظی هسیطیت زاًص

 هَضز ًیاظ زض ذلك هسیطیت زاًص ضٌاسایی ظطفیتْای ساظهاًی

 زض خْت تَسؼِ زاًص هسیطیتی تا تاویس تط تَاًوٌس ساظی واضوٌاى اّساف ٍ اسـتطاتػی ّـای سـاظهاى تَخـِ تِ 

 ًیاس صَرت زر(ًظز هَرز ّای ساذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز( : 

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 



 عطح اخطای زض هترػع افطاز ی تىاضگیط
هدطی هی تایست زض تواهی هطاحل واض تا ًاظط واضفطها اضتثاط هستمین زاضتِ تا هطحلِ تِ هطحلِ ضًٍس اخطای عطح ضا تا 

 ذَاستِ ّای واضفطها پیص تثطز

  : هفزٍضات ٍ تَافق ًاهِ ّا 

ثٝ ٚ ساٞىبس اسایٝ ؿذ ثبیؼت دػتٍبٟٞب ٌشٜٚ ثٙذی ٌشد٘ذ ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت ٔتفبٚت دػتٍبٟٞبی اجشایی ٔی 

 تفىیه اسایٝ ٌشدد

 اسائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج دس جّؼبت وبسٌشٜٚ ٞبی ٔشتجظ پظٚٞـی 

  : ) تؼزیف هطرصات پیواًکار ٍاجس ضزایط ) هترصصاى ، رضتِ تحصیلی ، ساتقِ فؼالیت 

 زوتطی زض ضضتِ هسیطیت ٍ یا ساتمِ پػٍّطی ٍ اخطایی هطتثظ زض ظهیٌِ تحمیك

  : ًحَُ ارائِ هستٌسات پیطٌْاز 

 ِ ًسرِ گعاضش عطح تػَضت هدلس اضائ

   : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ کارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 هیلیَى ضیال  077-077ّعیٌِ عطح :  

  



طزح : تزرسی هیشاى آسیة ذاًَارّای  سکًَتگاّْای غیز رسوی استاى ٍ رارائِ  -0

 09راّکارّای حوایتی اس آًْا زر پاًسهی کَیس 

 زفتز اجتواػی ٍ فزٌّگی –زستگاُ اجزایی :  استاًساری هزکشی 

  حسٍز تقزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ضوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای کار 

 )ِیؼت اص دفتش اجتٕبػی اػتب٘ذاسی دسیبفت ٌشدد( ٌبٟٞبی  غیش سػٕی دس ػغح اػتبٖػىٛ٘ت 

  :) تطزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحقیق 

حبؿیٝ ٘ـیٙی یىی اص پٙج اِٚٛیت اكّی دس حٛصٜ ی آػیت ٞبی اجتٕبػی ػت . ػیبػتٟب ٚ ثش٘بٔٝ ٞب ی وبٞؾ 

ٝ ٟٔجشت ثٝ ؿٟش ٞب ٞٓ چٙبٖ تذاْٚ داسد ٚ سا٘ذٜ ؿذٖ حبؿیٝ ٘ـیٙی دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفتٝ اػت . اٌش چ

جٕؼیت اص ٔشاوض ؿٟشی ثٝ حبؿیٝ ٞب  ٘یض ثش تؼذاد حبؿیٝ ٘ـیٙی ٔی افضایذ  . استجبط حبؿیٝ ٘ـیٙی ٚ ٌؼتشدٌی 

چبِؾ ٞبی اجتٕبػی  دس اػتبٖ غیش لبثُ ا٘ىبس ػت  ِزا حُ ٔؼئّٝ اػىبٖ غیش سػٕی دس ػغح وـٛس  ٔغشح 

 اػت .

ٛإ٘ٙذػبصی ٚ ثٟؼبصی وبِجذی ٔحالت حبؿیٝ ای ٔلٛة دس اػتبٖ الذأبت جذی ٚ ٔٛحشی تٛػظ ساػتبی ت 

ثٝ دالیّی چٖٛ ٔـىالت  19دفبتش تؼٟیٍّشی اسان ٚ ػبٜٚ كٛست ٌشفتٝ اػت وٝ اِجتٝ ثب ؿیٛع ثیٕبسی وٛیذ 

افضایؾ ٟٔبست ٞبی  التلبدی ٚ افضایؾ فمش ، احش ثخـی ثش٘بٔٝ ٞب ی ایٗ دفبتشسا دس تٛػؼٝ ی التلبد ٔحّی ٚ

استجبعی ٚ ایجبد پیٛ٘ذٞبیی ثب دػتٍبٜ ٞبی ٔؼئَٛ ثشای حُ ٚ سفغ ٔـىالت دس آٖ ٔٙبعك  اٞذاف ٚجٛدی ایٗ 

 دفبتش )اسان ٚ ػبٜٚ ( تحت تبحیش لشاسداد

 دس تحمیك حبضش دس ٘ظش اػت:

ـىالت ٚ ٔؼضالت ثٝ پذیذٜ ی حبؿیٝ ٘ـیٙی دس اػتبٖ ٚػّت ٚ ػُّ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی وبٞؾ حبؿیٝ ٘ـیٙی ٚ ٔ 

اِٛیت داس دس ٞشیه اص ٔٙبعك حبؿیٝ ای )ػىٛ٘ت ٌبٜ ٞبی غیشسػٕی ( دس اػتبٖ ثپشداصد ٚ ا٘تظبس ٔیشٚد ثب تٛجٝ 

ثٝ اػٙبد ثبالدػتی ٚ ػٙذ ّٔی احیبء ثٟؼبصی ئ تٛإ٘ذػبصی ثبفت ٞبی فشػٛدٜ ٚ ٘بوبسآٔذ ؿٟشی ثٝ اسائٝ ساٞىبس 

ٟؼبصی دس ٔٙبعك ٔٛسد ٞذف ثپشداصد . دس پبیبٖ ثب ػٙبیت ثٝ ٔٛضٛع اجتٕبػی ٚ ث–ٚ پشٚصٜ ٞبی تٛػؼٝ التلبدی 

ٔؼیـت ٚ ثشخٛسداسی ػبوٙیٗ ٔٙبعك ٔٛسد ٞذف ، -عشح تحمیمبتی پیؾ ٌفتٝ ثشای استمبء ػغح سفبٜ ص٘ذٌی  

ساٞىبسٞبی ٔمتذس ػبصی ،جزة ػشٔبیٝ ٞبی اجتٕبػی ٚ وبٞؾ فمش دس غبِت ثش٘بٔٝ ٞبی وٛتب ٜ ٔذت دس ؿشایظ 

 ٚ ثش٘بٔٝ ثّٙذ ٔذت اسائٝ ٕ٘بیٙذ. 19وٛیذ پب٘ذٔی 

 ػؤاالت ٟٔٓ وٝ دس ا٘تٟبی پشٚطٜ تٛػظ ٔجشی ٔی ثبیؼت پبػخ دادٜ ؿٛد : 

 آخشیٗ ٚضؼیت اص حبؿیٝ ٘ـیٙی دس اػتبٖ چٍٛ٘ٝ اػت؟-



ٌؼتشدٌی ٔـىالت ٚآػیت ٞبی اجتٕبػی دس ٔٙبعك حبؿیٝ ای ٚ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی سػٕی ثٝ صثبٖ آٔبسی ٚ  -

 ٛ٘ٝ اسصیبثی ٔی ٕ٘بییذ؟تحّیُ دلیك چٍ

پشٚطٞبی تىٕیّی ثشای اجشایی ؿذٖ اػٙبد ثبالدػتی ثبٞذف وبٞؾ حبؿیٝ ٘ـیٙی ٚ  –ثؼتٝ ٞب/عشح ٞب  -

 وٕشً٘ ٕ٘ٛدٖ چٟشٜ ی فمش دس ایٗ ٔٙبعك چیؼت؟

 ػّت ٚ ػُّ ٚ ٔٛا٘غ پیؾ سٚ ثشای وبٞؾ حبؿیٝ ٘ـیٙی ٚ احشات ٔتبحش آٖ دس اػتبٖ چیؼت؟-

 شای سفغ ٔٛا٘غ ٚ ٔـىالت احتٕبِی ؟پیـٟٙبدات وبسثشدی ث -

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

 ػذْ ٕٞىبسی خب٘ٛاسٞب -ٔحذٚدیت ٞب: ٌؼتشدٌی ٕ٘ٛ٘ٝ

اِضأبت:  ػذْ اسائٝ كشف اػذاد ٚ اسلبْ ٔشتجظ ثب ػىٛ٘ت ٞبی غیشسػٕی دس اػتبٖ ٔذ ٘ظش ٘یؼت ثّىٝ اسائٝ 

اػٙبد ثبالدػتی ٔذ ٘ظش ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٘بظش دس ایٗ عشح ساٞىبسٞبی وبسؿٙبػی ، ػّٕی ٚ ٔٙغجك ثب لٛا٘یٗ ٚ 

 ٔذ ٘ظش ػت.

  : هفزٍضات ٍ تَافق ًاهِ ّا 

دس لبِت لشاسداد فی ٔبثیٗ ٔجشی)پظٚٞـٍش( ٚ ٘بظش وّیٝ ؿشایظ تحٛیُ ٚ حؼٗ ا٘جبْ وبس روش ٚ ٞشیه اص 

 عشفیٗ ٔٛظف ثٝ ا٘جبْ ٔفبد لشاسداد ٔی ثبؿٙذ.

  : ) تؼزیف هطرصات پیواًکار ٍاجس ضزایط ) هترصصاى ، رضتِ تحصیلی ، ساتقِ فؼالیت 

  ٞئیت ػّٕی دا٘ـٍبٜ ٞب دس ٌشایؾ ٞبی ٔختّف جبٔؼٝ ؿٙبػی ، ؿٟشػبصی ، ٔذدوبس اجتٕبػی 

 دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ دوتشی دس سؿتٝ تحلیّی ٔزوٛس 

  : ًحَُ ارائِ هستٌسات پیطٌْاز 

 شدٜحّمٝ ِٛح فـ4ٔجّذ ٚ 4دس لبِت 

 اسائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج دس جّؼبت وبسٌشٜٚ ٞبی ٔشتجظ پظٚٞـی دس حضٛس ٔؼئِٛیٗ ٚ اػبتیذ ٔشثٛط

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ کارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 

 ٔیّیٖٛ سیبَ  700-600ثشآٚسد اػتجبس 

 
  



 

تحلیلی تز سًجیزُ ارسش هحصَالت پتزٍضیوی ٍ ضٌاسایی ظزفیتْای سزهایِ گذاری :طزح  -0

 هثتٌی تز هحیط سیست تز هثٌای استؼسازّای هٌطقِ ای زر استاى هزکشی 

 زستگاُ اجزایی :  ساسهاى صٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت استاى هزکشی 

 

  حسٍز تقزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ضوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای کار 

تٛػؼٝ چـٍٕیش كٙبیغ پتشٚؿیٕی دس ػبِٟبی اخیش ٚ سؿذ فضایٙذٜ ای وٝ ثب ساٜ ا٘ذاصی پشٚطٜ ٞبی جذیذ     

پتشٚؿیٕی ثٝ ِحبػ حجٓ ٚ تٙٛع ٔحلٛالت ایٗ كٙبیغ حبكُ ٔی ؿٛد ثؼتش ٔٙبػجی سا ثشای تٛػؼٝ كٙبیغ 

پتشٚؿیٕی فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ اػت. تٛػؼٝ فؼبِیت ثخؾ خلٛكی  پبییٗ دػتی ثٝ ػٙٛاٖ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔحلٛالت

دس حٛصٜ پبییٗ دػتی ٚ ٔشتجظ ثب ٘فت ٚ ٌبص ٚ پتشٚؿیٕی ٚ تؼبُٔ ٚ استجبط ثٟتش كٙبیغ ثبال دػتی ٚ پبییٗ دػتی 

پتشٚؿیٕی ضٕٗ ایجبد اسصؽ افضٚدٜ ثبالتش ٚ اؿتغبَ، صٔیٙٝ ثٟتشی سا ثشای سلبثت تِٛیذات داخّی دس ثبصاسٞبی 

اص ػٛی .ٌزاسی دس ایٗ ثخؾ ٔٛسد تبویذ اػت-ی فشاٞٓ خٛاٞذ وشد اص ایٗ سٚ حٕبیت ٚ پـتیجب٘ی اص ػشٔبیٝجٟب٘

دیٍش دس حبِی وٝ وـٛس ٔب ٕٞچٙبٖ دسٌیش تِٛیذ ٔحلٛالت ثبالدػتی كٙبیغ پتشٚؿیٕی اػت، وـٛسٞبی پیـشٚ 

دٚسی اص ٔٛاد اِٚیٝ اسصاٖ تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ  ٘ظیش إِٓبٖ دس ػشكٝ تِٛیذات ٔٛاد پتشٚؿیٕی ٚ ؿیٕیبیی ثب اسصؽ، ، ػّیشغٓ

ثب تٛػؼٝ ٘ظبْ ٔٙذ كٙبیغ پبییٗ دػتی پتشٚؿیٕی دس لبِت پبسوٟبی كٙؼتی پتشٚؿیٕی ٚ ؿیٕیبیی ٚ ایجبد 

ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ پتشٚؿیٕی دا٘ؾ ثٙیبٖ ٔٛججبت تِٛیذ ٔحلٛالت ثباسصؽ، ٘ٛآٚسی ٚ تِٛیذ ٔحلٛالت 

پبیذاس، ٔذیشیت ٚ وبٞؾ ٞضیٙٝ تِٛیذ ٚ دس ٟ٘بیت وؼت حذاوخش اسصؽ افضٚدٜ جذیذ، وبسآفشیٙی ٚ ایجبد ؿغّٟبی 

اص ٔٛاد خبْ پتشٚؿیٕی سا فشاٞٓ آٚسدٜ ٚ اص ایٗ سٍٞزس ثٝ یىی اص اكّی تشیٗ تِٛیذوٙٙذٌبٖ ٔٛاد پّیٕشی ٚ 

یُ إِّّی دس ٌشٚ تىٕ افضٚدٜ ٚالؼی عجك آٔبس ثیٗ پتشٚؿیٕی جٟبٖ تجذیُ ؿٛ٘ذدس كٙؼت پتشٚؿیٕی، اسصؽ

دػتی  افضٚدٜ، ٔشثٛط ثٝ تِٛیذ ٔحلٛالت پبییٗ دػتی اػت. یؼٙی ثیـتشِ اسصؽ ص٘جیشٜ اسصؽ ٚ ایجبد كٙبیغ پبییٗ

دػتی خٛد  اػت وٝ ثیـتشیٗ ٘ضدیىی سا ثٝ ثبصاس ٔلشف ٟ٘بیی داس٘ذ. ثب ایجبد كٙبیغ ثبالدػتی، كٙبیغ پبییٗ

 آیذ. ٚجٛد ٕ٘ی خٛد ثٝ ثٝ

بی اكّی استجبعی وـٛس ٟساٞ افیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼیش ؿبٜاػتبٖ ٔشوضی ثٝ دِیُ ٔٛلؼیت جغش

،ٔٛلؼیت ٕٔتبصی ثشای تٛػؼٝ كٙؼتی داسد اص عشفی ٌؼتشدٌی ٚ  تٙٛع وبسثشد ٔحلٛالت پتشٚ ؿیٕیبیی  دس 

ػشكٝ ٞبی ٔختّف كٙؼت ٔی تٛا٘ذ دس وٙبس ٔٛلؼیت جغشافیبیی ٕٔتبص ٔضیت سلبثتی ٔٙبػجی سا ثشای ؿشوتبی 

ٝ ٌزاسی خّك وٙذ ، ِزا دسن ٔٛضٛع تحمیك ٘یبصٔٙذ ؿٙبػبیی ٘مبعی اص ص٘جیشٜ اسصؽ ٔحلٛالت ػشٔبی

پتشٚؿیٕی اػت وٝ دس وٙبس ٔضیتٟبی سلبثتی اػتبٖ ٔشوضی ٔٙجش ثٝ ؿٙبخت چبسچٛثی ثشای تٛػؼٝ ػشٔبیٝ 

یٗ ثشسػی ٔی ٌزاسی كٙؼتی دس ایٗ ثخؾ ٌشدد وٝ ٔؼضالت صیؼت ٔحیغی ٔتؼبلت ثٝ د٘جبَ ٘ذاؿتٝ ثبؿذ .دس ا

تٛا٘ذ وّیبت ایجبد یه ؿٟشن كٙؼتی تخللی  پبن دس حٛصٜ كٙبیغ پبییٗ دػتی كٙؼت پتشٚؿیٕی دس اػتبٖ 

ٔشوضی  ثب ثٟشٜ ٌیشی اص اعالػبت پظٚٞـٟبی لجّی )ػٙذ آٔبیؾ ، ثشسػی تٛاٖ اوِٛٛطیه ٚ....( ٔٛسد اسصیبثی لشاس 



ثٟشٜ ٌیشی حذاوخشی اص ٔضیت سلبثتی ثشجؼتٝ ایشاٖ ٌیشد . دس یه ٍ٘بٜ وّی ٞذف اص عشح ایٗ ػٙٛاٖ پظٚٞـی 

)كٙؼت پتشٚؿیٕی ( ثشای ٘یُ ثٝ تٛػؼٝ كٙؼتی اػتبٖ ٔشوضی دس چبسچٛة ٔذِٟبی ػّٕی ٚ ثب سػبیت ٔالحظبت 

 صیؼت ٔحیغی اػت . 

   :) تطزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحقیق 

 ،1 404پتشٚؿیٕی وـٛس دس افك ثشاػبع اٞذاف تؼییٗ ؿذٜ تٛػظ ٚصاست ٘فت، چـٓ ا٘ذاص كٙؼت    

تجذیُ ؿذٖ ثٝ اِٚیٗ تِٛیذوٙٙذٜ ٔٛاد ٚ وبالٞبی پتشٚؿیٕی اص ِحبػ اسصؽ دس ٔٙغمٝ اػت. ایشاٖ ثب داسا ثٛدٖ 

ای سا دس كٙؼت ٘فت ٚ ٌبص ٚ  وٙٙذٜ دسكذ رخبیش ٌبص دس جٟبٖ، ٘مؾ تؼییٗ 17.5دسكذ رخبیش ٘فت ٚ  9.6حذٚد 

اص پیـشاٟ٘بی اكّی تٛػؼٝ كٙؼتی دس پتشٚؿیٕی ٔٙغمٝ ٚ جٟبٖ ایفب ٔی وٙذ كٙؼت پتشٚؿیٕی ثؼٙٛاٖ یىی 

وـٛس ٚ ٔضیت ٚ ؿبیؼتٍی ثشتش وـٛس ٔحؼٛة ٔی ٌشدد ٚ تٛػؼٝ كٙبیغ پبییٗ دػتی ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ 

ٔحذٚدیتٟبی صیؼت ٔحیغی ٔٛضٛع حبئض إٞیتی ٔحؼٛة ٔی ٌشدد دس ثش٘بٔٝ ؿــٓ تٛػؼٝ تٙٛع ثخـی ثٝ 

ؿذٜ ثش٘بٔٝ ؿـٓ    سیضی ٔی ثبؿذ ٔغبثك اٞذاف ثش٘بٔٝٔحلٛالت پتشٚؿیٕی ثؼٙٛاٖ یه اكُ ٟٔٓ ٚ وّیذی ٔغشح 

ٔیّیبسد دالسی اص فشٚؽ ٔحلٛالت كٙؼت پتشٚؿیٕی  37دسآٔذصایی  دِٚت دس ػبَ پبیبٖ ثش٘بٔٝ ٔی ثبیؼت ثٝ 

ٔیّیبسد دالسی دس عی ػبِٟبی ثش٘بٔٝ ؿـٓ ثٝ دِیُ تحشیٓ  50دػت ٔی یبفت وٝ ثبتٛجٝ ثٝ ػذْ تبٔیٗ ٔبِی 

آٔشیىب ػّیٝ عشح ٞبی تٛػؼٝ ای كٙؼت پتشٚؿیٕی ایشاٖ  تبوٖٙٛ ٔحمك ٍ٘شدیذ)ٞشچٙذ ٞبی ٔبِی ٚ ثب٘ىی 

اص ػٛی دِٚت ٔغشح ٌشدیذٜ اػت (.ِزا پیؾ  1400ٔٛضٛع دػتیبثی ثٝ اٞذاف پیؾ ثیٙی ؿذٜ تب پبیبٖ ػبَ 

( ٔٛضٛع  ثیٙی ٔی ٌشدد دس ثش٘بٔٝ تٛػؼٝ آتی ٚ ثب ثبصٌـت ثٝ ثشجبْ ) ٔحتُٕ ِٚی غیش لبثُ پیؾ ثیٙی صٔب٘ی

تٛػؼٝ وٕی ٚ ویفی ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی دس دػتٛس وبس لشاس ٌیشد ٚ فشكت جذیذی ثشای تٛػؼٝ كٙبیغ پبییٗ 

دػتی پذیذاس ٌشدد .  فشٚؽ ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی دس ثٛسع وبال ٔٛجت ٌشدیذٜ اػت وٝ فشكت تٛػؼٝ كٙبیغ 

دس ٌؼتشدٌی ٔٛضٛػی ایٗ پبییٗ دػت  ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی دس ػشاػش وـٛس ٔحمك ٌشدد وٝ ثذٖٚ ؿه 

تحمیك ٔٛحش ٚ ضشٚست آٖ ثٝ ؿذت احؼبع ٔی ٌشدد . ِىٗ ٚجٛد پتشٚؿیٕی ؿبص٘ذ دس اػتبٖ ٔشوضی ثؼٙٛاٖ 

یىی اص پتشٚؿیٕی ٞبی ثشخٛداس اص تٙٛع ٔحلَٛ ٚ تِٛیذ ٔحلٛالت اػتشاتظیه ٔیتٛا٘ذ دس خّك فشكتٟبی 

 ػشٔبیٝ ٌزاسی ثؼیبس اسصؿٕٙذ ٚالغ ٌشدد . 

 زر اًتْای پزٍصُ تَسط هجزی هی تایست پاسد زازُ ضَز : سؤاالت هْن ک ِ 

تحّیُ ثش٘بٔٝ تٛػؼٝ كٙؼت پتشٚؿیٕی وـٛس، ثش٘بٔٝ ؿـٓ تٛػؼٝ ، ٌضاسؿبت تحّیّی ٟ٘بدٞبی  -1

 پظٚٞـی)ٔشوض پظٚٞـٟبی ٔجّغ ٚ.....(  ٚ تؼییٗ جٟت ٌیشیٟبی اكّی تٛػؼٝ ایٗ كٙؼت دس وـٛس 

 دس جٟبٖ  1ا٘ذاص كٙبیغ پبییٗ دػتی  پتشٚؿیٕی ثشسػی ٘ـشیبت ٔؼتجش جٟب٘ی دس خلٛف چـٓ  -2

ؿٙبػبیی  لٛا٘یٗ حٕبیتی دس ساػتبی تٛػؼٝ كٙبیغ پبییٗ دػتی ) دس ػغح ثٍٙبٜ ، تبػیغ ؿٟشن  -3

 كٙؼتی تخللی ٚ.....(

                                                           
 غٌایغ پتطٍضیوی زض اضتثاط  هستمین تا ًَساًات زالض ٍ افعایص ًطخ خْاًی هحػَالت هی تاضٌس .  0



اسصیبثی ٚضؼیت ٔٛجٛد كٙبیغ ؿیٕیبیی اػتبٖ ٔشوضی اص حیج خٛسان )ٔٛاد اِٚیٝ ( ٚ تججیٗ ؿشایظ  -4

 فؼّی 

تحّیُ ص٘جیشٜ اسصؽ ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی ٚ ؿٙبػبیی ٔحلٛالت پیـٟٙبدی داسای ثبالتشیٗ تٛجیٝ  -5

التلبدی  جٟت ػشٔبیٝ ٌزاسی ثش اػبع ؿبیؼتٍی ٚ ٔضیت ٞبی سلبثتی اػتبٖ ٔشوضی  ٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ 

 اِضأبت صیؼت ٔحیغی 

كٙبیغ پبییٗ دػتی  اِٚٛیت ثخـی ثٝ تٛػؼٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی كٙؼتی دس ثخؾاسائٝ چبسچٛثی ثشای  -6

 ٔحلٛالت پتشٚؿیٕی ثب ٞذف ٘یُ ثٝ خّك اسصؽ افشٚدٜ ٚ سػبیت اِضأبت صیؼت ٔحیغی 
 

 : )هَارز فٌی ، تجْیشات ٍ سیز ساذت ّای هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس 

 حّیُ ٞبی تخللی ٚ ٔمبالت پظٚٞؾ ٌضاسؿبت ٚ ت -

 دادٜ ٞبی اػٙبدی   -

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

ٚ تىیٝ ثش اعالػبت التلبدی ٚ تحّیّی ٚ دادٜ ٞبی اػٙبدی ) ٔذِٟبی ػّٕی پش ٞیض اص ٘ظش ػٙجی  -1

 ٔختّفی ثشای ٔغبِؼٝ ص٘جیشٜ اسؽ دس ػّٓ  التلبد  ٚ ٔذیشیت  ٚجٛد داسد ( 

وبسفشٔب ثٝ ثٟشٜ ٌیشی ٔحمك  اص ٘تبیج ٔغبِؼبت ٔـبثٝ دس آ٘ىتبد ، یٛ٘یذٚ ٚ....... تبویذ ثیـتشی داسد تب  -2

 بالت دا٘ـٍبٞی ٔم

ٔحمك ٔىّف ثٝ حضٛس دس وبسٌشٜٚ اؿتغبَ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی/ ٚصاست كٕت  جٟت اسائٝ  ٘تبیج تحمیك  -3

ثبؿذ ٕٞچٙیٗ ثشٌضاسی ٘ـؼت ػّٕی ثب حضٛس پظٚٞـٍشاٖ ٚصاست كٕت )ٔٛػؼٝ ٔغبِؼبت ٚ  ٔی

 پظٚٞـٟب ( ثؼیبس ٔحتُٕ ٔی ثبؿذ

 

  : هفزٍضات ٍ تَافق ًاهِ ّا 

 لشاسداد پظٚٞـی دس چبسچٛة اِضأبت حمٛلی  ٚ لشاسداد ٔٛجٛد كٛست ٔی پزیشد . 

 اسائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج دس جّؼبت وبسٌشٜٚ ٞبی ٔشتجظ پظٚٞـی

  : ) تؼزیف هطرصات پیواًکار ٍاجس ضزایط ) هترصصاى ، رضتِ تحصیلی ، ساتقِ فؼالیت 

 ا٘تظبس ٔی سٚد پظٚٞـٍشاٖ داسای ػٛاثك ػّٕی /تجشثی / ثب ٔٛضٛع تحمیك ثبؿٙذ  -1

حضٛس پظٚٞـٍشاٖ ثب ػبثمٝ  ٚ داسای تحلیالت حذالُ وبسؿٙبػی اسؿذ دس حٛصٜ ٔذیشیت یب التلبد ٚ.....  -2

ٕٞچٙیٗ ٔتخللیٗ آؿٙب ثب كٙؼت پتشٚ پبالیؾ ) ؿیٕی، ٟٔٙذػی  ٘فت ، ٚ....( ضشٚسیؼت ٚ ایٗ 

 ٚالغ ثیٗ سؿتٝ ای ٔی ثبؿذ . پظٚٞؾ دس

ثٟشٜ ٌیشی اص ٔـبٚسیٗ كٙؼتی تٛػؼٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ِٞٛذیٍٟٙبی ػشٔبیٝ ٌزاسی وـٛس )فبسع ،  -3

 غذیش ، ٚ.....( دس اسصیبثی عشح ٞب تؼییٗ وٙٙذٜ ٔی ثبؿذ 

 



  : ًحَُ ارائِ هستٌسات پیطٌْاز 

یتی ، فبیُ اوؼُ خالكٝ اعالػبت  ثب تٛجٝ ثٝ اسایٝ ثلٛست ٔىتٛة ، فبیُ ٚسد ، پی دی اف  ، ٌضاسؽ ٞبی ٔذیش

 ٘ظش وبسفشٔب

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ کارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 سیبَ  ٔیّیٖٛ 1200-800ٞضیٙٝ : 

  



ضٌاسایی ظزفیتْای  سزهایِ گذاری هثتٌی تز هحیط سیست زر سًجیزُ ارسش :طزح  -0

 هحصَالت هؼسًی صٌایغ فلشی زر استاى هزکشی )تا تاکیس تز سزب ٍ رٍی ،هس(

 زستگاُ اجزایی : صٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت استاى هزکشی 
 

  حسٍز تقزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ضوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای کار 

ػبِٟبی اخیش ٚ یب ؿذت ٌشفتٗ ٞؼتٙذ وٝ دس  تِٛیذ جٟؾ تحمك ٞبی ػشكٝ اص یىی ٔؼذٖ ٚ كٙبیغ ٔؼذ٘ی

تحشیٕٟبی ثیٗ إِّّی ثؼٙٛاٖ یىی اص ٔحٛسٞبی جبیٍضیٗ التلبد ٘فتی ، ٔٛسد تٛجٝ وبسؿٙبػبٖ لشاس ٌشفتٝ اػت 

تب جبیی وٝ یه ػْٛ كبدسات غیش ٘فتی دس ػبِٟبی اخیش اص ٔؼذٖ ٚ كٙبیغ ٔؼذ٘ی وـٛس كٛست پزیشفتٝ اػت 

ٔؼذٖ ، ثشسػیٟبی كٛست پزیشفتٝ  ٘ـبٍ٘ش آ٘ؼت رخبئش ٔؼذ٘ی  .ػّیشغٓ ٚضؼیت لبثُ تٛجٝ وـٛس دس حٛصٜ 

ػظیٕی ثب تٛػؼٝ اوتـبفبت دس ایشاٖ لبثُ دػتشػی ٔی ثبؿذ  ٚ أیذ آٖ ٔی سٚد ثب تٛػؼٝ اوتـبفبت ٔؼذ٘ی ) ثٝ 

ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ساٞجشدٞبی ٚصاست كٕت( ، تٛػؼٝ كٙبیغ ٔؼذ٘ی ثیؾ اص ٌزؿتٝ  دس دٞٝ ٞبی آتی ٔٛسد 

دِٚت ٚ ثخؾ خلٛكی لشاس ٌیشد.دس اػتبٖ ٔشوضی رخبئش لبثُ تٛجٝ اص ػشة ٚ سٚی دس ؿٟشػتبٟ٘بی تٛجٝ 

خٙذاة ، خٕیٗ ٚ ؿبص٘ذ لبثُ دػتشػی ٔی ثبؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس ؿٟشػتبٟ٘بی صس٘ذیٝ ، ػبٜٚ ٚ دِیجبٖ 

یٗ ٔیبٖ ٚجٛد ٚجٛدرخبئش لبثُ تٛجٟی اص ٔغ ٔٛسد تٛجٝ وبسؿٙبػبٖ ٚ فؼبالٖ التلبدی لشاس ٌشفتٝ اػت )دس ا

ثشخی ػٙبكش فّضی ٘بدس ٔٛجت ٌشدیذٜ اػت تب تٙٛع ثخـی ثٝ كٙبیغ پبییٗ دػتی ٔیؼش ٌشدد(. دس دٞٝ ٌزؿتٝ 

ٕٞٛاسٜ ػذْ ایجبد كٙبیغ پبییٗ دػتی ٚ خّك اسصؽ اص ٔٙبثغ خذادادی،  ٔٛسد ا٘تمبد لشاس داؿتٝ وبسؿٙبػبٖ 

تٛػؼٝ كٙبیغ پبییٗ دػتی ،ثخـی اص تِٛیذات اػتبٖ  التلبدی اػتبٖ  لشاس داؿتٝ اػت ثٝ عٛس ٔخبَ ثذِیُ ػذْ

دس حٛصٜ ػًٙ آٞٗ ػّیشغٓ ػیبس لبثُ تٛجٝ ،ثٝ وبسخب٘ٝ ٞبی ػیٕبٖ اسػبَ ٔی ؿٛد وٝ ثٝ ٚضٛح ٘ـبٍ٘ش 

 تضضیغ ٔٙبثغ خذادای ٔی ثبؿذ .

ٌشفتٗ  اػتبٖ ٔشوضی ثؼٙٛاٖ یه اػتبٖ ثشخٛداس اص جبیٍبٜ ٔؼذ٘ی دس وـٛس ٔغشح ٔی ثبؿذ اص عشف دیٍش لشاس

اػتبٖ ٔشوضی دس ٔیبٖ اػتبٟ٘بی ثشخٛسداس اص جبیٍبٜ ٔؼذ٘ی  )ٕٞذاٖ ،اكفٟبٖ ، اِجشص ٚ...( ٘یض ٔی تٛا٘ذ ثب تمّیُ 

ٞضیٙٝ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ  ٚ ٕٞچٙیٗ تٛصیغ ثٝ كشفٝ ٔحلَٛ ٟ٘بیی )فشآسٚدٜ ٚ ٔحلٛالت پبییٗ دػتی  ٔؼذ٘ی( 

ثب ثٟشٜ ثشداسی اص ٔٙبثغ ٔؼذ٘ی ، دس تٛػؼٝ اؿتغبَ ٚ ثٟجٛد ٔضیت ٘ؼجی سا دس لیبع ثب ػبیش اػتبٟ٘ب ایجبد وٙذ ٚ 

ؿبخلٟبی التلبدی اػتبٖ ٔٛحش ٚالغ ٌشدد ِزا ایٗ ٔغبِؼٝ دس پی آ٘ؼت وٝ صٔیٙٝ حذاوخشی ا٘تفبع اػتبٖ 

ٔشوضی اص ٔٙبثغ خذادای دس ثخؾ ٔؼذٖ دس اػتبٖ ٔشوضی ٚ اػتبٟ٘بی ٕٞجٛاس )ثخـٟبیی وٝ دػتشػی ثٝ ٔٙبثغ 

دس لیبع ثب سلجب  ٚجٛد داسد (سا فشاٞٓ ٕ٘بیذ  . دس ایٗ ٔغبِؼٝ تؼییٗ ٘مبعی اص ص٘جیشٜ اسصؽ وٝ  ثب ٔضیت ٞبیی

٘یبصٔٙذ جزة ػشٔبیٝ ٌزاسی خبسجی یب ٚسٚد ِٞٛذیٍٟٙبی ثضسي ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔی ثبؿذ ثؼیبس ٔٛسد تٛجٝ ٔی 

 ثبؿذ .
 

  :) تطزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحقیق 



 

احتٕبِی   ٔیّیبسد تٗ آٖ رخیشٜ 20ٔیّیبسد تٗ آٖ ثٝ كٛست لغؼی ٚ  37یشٜ ٔؼذ٘ی وٝ ٔیّیبسد تٗ رخ 57ٚجٛد 

 12دسكذ اص پٛؿؾ وُ وـٛس اػت، ایشاٖ سا جضء  20٘ٛع ٔبدٜ ٔؼذ٘ی، وٝ حبكُ تٟٙب اوتـبف  68اػت ٚ ٚجٛد 

ٔؼذ٘ی اػتشاتظیه  تٛاٖ دسیبفت وٝ ایشاٖ دس ٔٛاد تش ٔی خیض لشاس دادٜ اػت وٝ ثب ٍ٘بٞی دلیك وـٛس ثشتش ٔؼذٖ

تشی ٘ؼجت ثٝ ٔیضاٖ ٔتٛػظ جٟب٘ی داسد ِٚی ثب ایٗ ؿشایظ  ٕٞچٖٛ ٔغ، ػًٙ آٞٗ ٚ ..... ٚضؼیت ثؼیبس ٔٙبػت

٘یُ  .دسكذ دس تِٛیذ ٘بخبِق داخّی داؿتٝ اػت 1ثخؾ ٔؼذٖ ایشاٖ ٕٞٛاسٜ دس عَٛ ػبِیبٖ اخیش ػٟٓ وٕتش اص 

ٝ كٙبیغ پبییٗ دػتی ٚ پش ٞیض اص خبْ فشٚؿی ٔی ثبؿذ. ثٝ تٛػؼٝ ٔؼذ٘ی ٘یبصٔٙذ جزة ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ تٛػؼ

چـٓ ا٘ذاص ٔخجت ٔغ دس التلبد جٟب٘ی  )دس كٙبیغ سایب٘ٝ ، اِىتشٚ٘یه،خٛدسٚٞبی ٞٛؿٕٙذ ٚ.....( ٚ ٕٞچٙیٗ 

تٛػؼٝ اجتٙبة ٘بپزیش  كٙؼت ػشة ٚ سٚی ثب تٛجٝ ثٝ اٞذاف ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی تٛػؼٝ ای دِٚتٟبی تٛػؼٝ یبفتٝ ٚ دس 

ٔٛجت ٌشدیذٜ اػت وٝ ایٗ ػٙبكش دس اوتـبفبت ٔؼذ٘ی ٔٛسد تٛجٝ جذی لشاس ٌیش٘ذ ٚثش ایٗ اػبع   حبَ تٛػؼٝ

تـىیُ ص٘جیشٜ اسصؽ ٚ كٙبیغ پبییٗ دػتی ٔی تٛا٘ذ ٘ٛیذ ثخؾ تٛػؼٝ التلبدی ٌشدد .اػتبٖ ٔشوضی ثٝ 

بیغ ٔجتٙی ثش ػٙبكش ٔشوضیت اسان ٕٞٛاسٜ یىی اص وبٟ٘ٛ٘بی تٛػؼٝ كٙبیغ فّضی  دس وـٛس ٔی ثبؿذ ٚ تٛػؼٝ كٙ

فّضی ٔی تٛا٘ذ دس تمٛیت جبیٍبٜ كٙؼتی اػتبٖ ٔٛحش ٚالغ ٌشدد .٘جٛد اعالػبت یىپبسچٝ دس حٛصٜ ٚضؼیت ٔؼبدٖ 

ٚ پتب٘ؼیّٟبی لبثُ ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔٛجت ٌشدیذٜ اػت ثؼیبسی اص فشكتٟبی تٛػؼٝ كٙبیغ پبییٗ دػتی اص ایٗ 

ػتبٖ ثٝ دِیُ ٚجٛد ایٗ ضؼف ،ثش٘بٔٝ ٞبی ػّٕیبتی سٚؿٙی اػتبٖ ػّت ٌشدد . ٕٞچٙیٗ دس اػٙبد ثبالدػتی ا

 تلٛیش ٍ٘شدیذٜ اػت  

 

  : سؤاالت هْن کِ زر اًتْای پزٍصُ تَسط هجزی هی تایست پاسد زازُ ضَز 

 وب٘یٟبی ٌشٜٚ دس  ٕٞجٛاس اػتبٟ٘بی ٚ ٔشوضی اػتبٖ  ٔؼذ٘ی ٔحلٛالت ٚ ٔؼبدٖ ٚضؼیت اص دلیك تحّیّی-1

 فّضی

 ؿٙبخت) ایشاٖ ٔشوضی ٔٙبعك دس فّضی وب٘ی ٌشٜٚ دس ٔؼذ٘ی ػٙبكش  2فشآٚسی دس فؼبَ ؿشوتٟبی ؿٙبػبیی-2

 )دػتشع دس  ٔؼذ٘ی اِٚیٝ ٔٛاد

  دٚ ٚ یه ثٙذ دس  پبیٝ اعالػبت اػبع ثش  ثبال افضٚدٜ ثباسصؽ ٘مبط ؿٙبػبیی-3

 ثبؿذ ٔی  خبسجی ٌزاسی ػشٔبیٝ جزة ٘یبصٔٙذ وٝ فّضی ٞبی وب٘ی اسصؽ ص٘جیشٜ اص ٘مبعی ؿٙبػبیی-4

 )ٌزاسی ػشٔبیٝ پتب٘ؼیُ ٚ جزاثیت اص ثشخٛسداس)

  ) تحمیك ٔٛضٛع حٛصٜ دس) ٔؼذٖ دػتی پبییٗ كٙبیغ تٛػؼٝ ٘یبص ٔٛسد صیشػبختٟبی ٚ ضشٚستٟب-5

 ٔغبِؼٝ ضشٚست حؼت ٔٛاسد ػبیش-6

 : )هَارز فٌی ، تجْیشات ٍ سیز ساذت ّای هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس 

                                                           
ثبیذ ٔٛسد ػٙبكش ٔؼذ٘ی ػٕٛٔب دس چٙذیٗ ٔشحّٝ ٔٛسد فشآٚسی لشاس ٔی ٌیشد ٚ وّیٝ ٔٛاد اِٚیٝ حبكُ اص فشآسٚسیٟبی ٔتؼذد سٚی ٔحلٛالت ٔٛسد ٔغبِؼٝ   2

 پبیؾ لشاس ٌیشد . 

 ثبؿذ ثشخی صیش ػبختٟب )احذاث ؿٟشن كٙؼتی ، صیش ػبخت حُٕ ٚ ٘مُ ٚ....( ٔٛسد ٘یبصاحتٕبَ ٔی سٚد عی ٔغبِؼٝ ایجبد  2



 

، اعالػبت ػبٔب٘ٝ وبداػتش ٔؼبدٖ ، ٌضاسؿبت تحّیّی ػٙذ آٔبیؾ دس ثخؾ ٔؼذٖ ،  اعالػبت تخللی ٔؼبدٖ

 ٌضاسؿبت تخللی ٚصاست كٕت دس حٛصٜ ٔؼبدٖ ٚ.......

 

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

  ُدػت یبفتٗ ثٝ ٘تبیج ٔٛسد ا٘تظبس ثٝ ٞیچ ػٙٛاٖ ثب پیٕبیؾ )٘ظش ػٙجی اص فؼبالٖ ( ٔذ ٘ظش ٘یؼت ٚ تحّی

 الػبت ٔٛجٛد دس ایٗ صٔیٙٝ ٔذ ٘ظش لشاس داسد . التلبدی اع

  ٖٔحمك دس ایٗ تحمیك ٔی ثبیؼت وّیٝ ٔؼبدٖ/ ٔحلٛالت فشآٚسی ؿذٜ دس اػتبٟ٘بی ٕٞجٛاس وٝ اػتب

ٔشوضی دس  دػتشػی ثٝ ٔحلٛالت ٔؼذ٘ی ایـبٖ )٘ؼجت ثٝ سلجبی ٔٛجٛد ٚ ثبِمٜٛ ( داسای ٔضیت ٔی ثبؿذ 

 ٔٛسد تٛجٝ لشاس دٞذ

 ت ٚ سٞیبفتٟبی تحمیك ثب ٔحیظ صیؼت ٕٞٛاسٜ ثؼٙٛاٖ یه اِضاْ ٔی ثبؿذ ا٘غجبق پیـٟٙبدا 

 

  : هفزٍضات ٍ تَافق ًاهِ ّا 

 دس چبسچٛة لشاسدادٞبی ػبصٔبٖ كٕت ٚ ػبصٔبٖ ٔذیشت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی 

 

  : ) تؼزیف هطرصات پیواًکار ٍاجس ضزایط ) هترصصاى ، رضتِ تحصیلی ، ساتقِ فؼالیت 

ثشخٛسداس اص سصٚٔٝ ٚ تخلق دس ٔٛضٛع تحمیك ٚ دس سؿتٝ ٞبی ٔشتجظ )حٛصٜ التلبد ، ٔحممیٗ ٔی ثبیؼت 

 ٔذیشیت ٚ...( ٚ ٕٞچٙیٗ ثشخٛسداس اص ٔـبٚسیٗ تٛإ٘ٙذ  دس حٛصٜ كٙبیغ ٔؼذ٘ی ثبؿٙذ .

 

  : ًحَُ ارائِ هستٌسات پیطٌْاز 

ُ خالكٝ اعالػبت  ثب تٛجٝ ثٝ اسایٝ ثلٛست ٔىتٛة ، فبیُ ٚسد ، پی دی اف  ، ٌضاسؽ ٞبی ٔذیشیتی ، فبیُ اوؼ

 ٘ظش وبسفشٔب
 

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ کارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ّفتهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 سیبَ  ٔیّیٖٛ 1200-800ٞضیٙٝ : 

 

 

 

  



 هزکشی استاى ٍرسضی صٌایغ ٍ ٍسایل ساسی تجاری ٍ تَسؼِ راّکارّای تزرسی : طزح-0

 هزکشی استاى جَاًاى ٍ ٍرسش کل ازارُ : اجزایی زستگاُ

 آهاری جاهؼِ تقزیثی حسٍز – کار اجزای زاهٌِ ٍ ضوَلیت حسٍز ( فؼالیت هَضَع ( : 

 وّیٝ فؼبِیت ٞبی ٔشتجظ ثب ٚسصؽ ٚ كٙبیغ ٚسصؿی 

 تحقیق ّسف ( پزٍصُ اًجام ضزٍرت تطزیح (: 

 ٚ اؿتغبَ افضایؾ. وشد اجشایی خٛثی ثٝ سا ٔمبٚٔتی التلبد آٖ، تٛػؼٝ ثب ٔیتٛاٖ وٝ اػت ثخـٟبیی یىی ٚسصؽ

 ضؼف اص ٘بؿی تٛا٘ذ ٔی غفّت ایٗ .اػت ؿذٜ لشاسٌشفتٝ غفّت ٔٛسد ٚسصؽ أش دس وٝ اػت ٔٛاسدی اص تِٛیذ

  .ثبؿذ سٚص ٞبی تىِٙٛٛطی وبسٌیشی ثٝ دس ضؼف یب د٘یب، سٚص ػّْٛ دس ٔٙبػت تٛا٘بیی ػذْ التلبدی، دسػّْٛ

 ٚسصؽ تٛػؼٝ ثٟجٛد ٚ ٚسصؽ التلبدی سٚ٘ك ثبػج تٛا٘ذ، ٔی ٚسصؿی خذٔبت اسائٝ ٚ ٚسصؿی تجٟیضات ٚ ِٛاصْ تِٛیذ

 ٘یشٚی ثشای اؿتغبَ ایجبد ثٝ ٔیتٛاٖ آٟ٘ب اصجّٕٝ وٝ اػت ٟ٘فتٝ داخّی تِٛیذ اص حٕبیت دس ثؼیبسی ٔضایبی .ؿٛد

 ٔبِی ثبس اص وبػتٗ خلٛكی، ثخؾ تمٛیت ٔختّف، كٙبیغ دس داخّی ثش٘ذ ثٝ تٛجٝ فـبس ؿذٖ وٕتش داخّی، وبس

 ٔمبٚٔتی التلبد ساػتبی دس فٛق ٔٛاسد ٕٞٝ .وشد اؿبسٜ دیٍش ٔٛاسد ثؼیبسی ٚ غیش٘فتی وبالٞبی اسصآٚسی دِٚت،

 ٔـبسوت جّت اكّی ٔٛا٘غ ٟٕٔتشیٗ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ احٕذی تحمیك ٘تبیج ٕٞىبساٖ ٚ جّیّی، ٌیش٘ذ لشاسٔی

 ٔشدْ ٔبِی تٛا٘بیی ػذْ ٚسصؽ؛ ثشای ٞضیٙٝ كشف دس ٔشدْ تٕبیُ ػذْ وـٛس، دس ٚسصؽ تٛػؼۀ دس خلٛكی ثخؾ

 ٔبِیبت ٚ ثیٕٝ ثّٙذٔذت؛ ٚ ٔذت وٛتبٜ دس ٌزاسی-ػشٔبیٝ أٙیت فمذاٖ خلٛكی؛ ثخـٟبی خذٔبت اص اػتفبدٜ دس

  .ثبؿٙذ ٔی خلٛكی ثبؿٍبٟٞبی أٙیت تأٔیٗ ٚ ٔذیشیتی ٔـىالت دِٚتی؛ ٟ٘بدٞبی ػختٍیشا٘ۀ لٛا٘یٗ ٚ

 ٚ ػٛ یه اص التلبدی عشحٟبی دس ٌزاسی ػشٔبیٝ ثٛدٖ ٘بوبفی وٝ ٔیىٙذ ثیبٖ  ػیف پظٚٞؾ ٘تبیج ٕٞچٙیٗ

 افضایؾ دس التلبدی ٔٛا٘غ ٚجٛد ٚ ؿغّی فشكتٟبی وٕجٛد ػٕذٜ دالیُ اص دیٍش ػٛی اص ٚاسدات ٔؼتٕش افضایؾ

 ثخؾ ٌزاسی ػشٔبیٝ دس وبفی أٙیت فمذاٖ التلبدی، فؼبِیتٟبی ثبصدٞی وٕجٛد.اػت ثٛدٜ اؿتغبَ ػغح

 ٚ ٔبِی ٚ پِٛی ػیبػتٟبی ثٛدٖ ٘بٔٙبػت وٛچه، كٙبیغ دس ٌزاسی -ػشٔبیٝ اص الصْ حٕبیت فمذاٖ خلٛكی،

 دس ٌزاسی ػشٔبیٝ ثٛدٖ پبییٗ ػُّ اص التلبدی فؼبِیتٟبی دس ٔٛجٛد ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ ثٛدٖ پشٞضیٙٝ ٕٞچٙیٗ

 .ٞؼتٙذ ایشاٖ

 وٝ اػت ٚسصؿی وبالٞبی تٛصیغ ٚ تِٛیذ كٙؼت ٚسصؽ، ٌشد٘ذ ثٟشٕٞٙذ ، كٙؼت ٟٔٓ ثؼیبس ثخـٟبی اص یىی 

 ٘تبیج. ٔیٍیشد ثش دس سا ٚسصؿی ثبصدٜ صٚد التلبدی ثٍٙبٟٞبی ٚ ٚٔتٛػظ وٛچه وؼجٛوبسٞبی لبِت اوخشیت

 سا جٟبٖ )ٚسصؿی( ثبصاس ػٟٓ وُ اص دسكذ 22 ٚسصؿی وبالٞبی 2000 دٞۀ اٚایُ دس وٝ ٔیذٞٙذ ٘ـبٖ ٔغبِؼبت

 ، وـٍش كبدلی،) اػت یبفتٝ افضایؾ ثؼذ ػبِٟبی دس ٔمذاس ایٗ تذسیج ثٝ وٝ اػت دادٜ اختلبف خٛد ثٝ

 (21،  2013،لبػٕی

 دس ٔـبسوت دسكذ ٚ دسآٔذصایی ثٝ ٔشثٛط ٔؼبئُ دس اصجّٕٝ التلبد دس سا خٛد ٘مؾ داسد ٚظیفٝ ٚسصؽ كٙؼت

 ٔـخق ٘فتی دسآٔذٞبی ثٝ وـٛس ٚاثؼتٍی وبٞؾ ٚ وبسآفشیٙی ٚ اؿتغبِضایی ٔجبحج ٘یض ٚ ّٔی ٘بخبِق تِٛیذ

 ػبِٓ ٚ ػبصی ؿفبف ٚ وشدٜ حشوت ٚسصؽ دس داخّی تِٛیذات ثٝ تٛجٝ ساػتبی دس ثبیؼت ٔی كٙؼت ایٗ .وٙذ



 ثٝ حٛصٜ ایٗ دس التلبدی ٚ ػّٕی فٙی، ظشفیتٟبی اص ٚ ٕ٘بیذ تجذیُ ٍٕٞب٘ی فشًٞٙ یه ثٝ سا ٚسصؽ دس ػبصی

  .وٙذ اػتفبدٜ ؿىُ ثٟتشیٗ

 ثٝ ثیـتش التلبدی ٔحشوٝ ٔٛتٛس یبثذ، افضایؾ ٔمبٚٔتی التلبد ػیبػتٟبی تحمك دس ٚسصؽ كٙؼت ٘مؾ ٞشا٘ذاصٜ

 .ؿٛد ٔی ثیـتش التلبدی پٛیبیی ٚ دسآٔذٜ حشوت

 .اػت ٚسصؽ ثخؾ دس ٔمبٚٔتی التلبد ٔجب٘ی ؿذٖ فشاٌیش ٔب، اػتبٖ ٚ وـٛس اػبػی اص٘یبصٞبی یىی ثٙبثشایٗ

 ایٗ ثٝ اػت تالؽ دس پظٚٞؾ ایٗ اػبع، ثشایٗ .وٙٙذ ػُٕ ثٟتش صٔیٙٝ ایٗ دس ٚسصؽ ٔؼئٛالٖ سٚد ٔی ا٘تظبس

 ؟ وذأٙذ ٔشوضی اػتبٖ ٚسصؿی كٙبیغ ٚػبیُ ػبصی تجبسی ٚ تٛػؼٝ ساٞىبسٞبی وٝ ؿٛد دادٜ پبػخ پشػؾ

 دس وٝ ؿٛد ٔی ٌفتٝ ٚسصؿی خذٔبت ٚ وبالٞب ثبصاسیبثی ٚ تِٛیذ ثب ٔشتجظ فؼبِیتٟبی ٔجٕٛػٝ ثٝ ٚسصؽ كٙؼت

 (6931 لٟشٔب٘یبٖ،) ثبؿٙذ داؿتٝ ٘مؾ افضٚدٜ اسصؽ استمبی

 تحقیق کلی ّسف: 

 ٔی ٔشوضی اػتبٖ ٚسصؿی كٙبیغ ٚ ٚػبیُ ػبصی تجبسی ٚ تٛػؼٝ ساٞىبسٞبی ثشسػی تحمیك ایٗ ا٘جبْ اص ٞذف

 .ثبؿذ

 تحقیق جشئی اّساف: 

 داخّی ٘بخبِق تِٛیذ ثش ٚسصؿی، وبالٞبی تِٛیذی ٞبی وبسٌبٜ دس خلٛكی ثخؾ ٌزاسی ػشٔبیٝ ٔیضاٖ تأحیش

 اػتبٖ

 ٔشوضی؛ اػتبٖ ٚسصؿی كٙبیغ ٚ ٚػبیُ تجبسی ػبصی ٚ تٛػؼٝ ثبصداس٘ذٜ ٔٛا٘غ ثشسػی

 كٙبیغ ػبصی تجبسی ٚ تٛػؼٝ )وٙٙذٟٞب جزة ٚ دٞٙذٟٞب ػٛق ٞب، دٞٙذٜ اٍ٘یضؽ( وٙٙذٜ ٞبی تؼٟیُ ثشسػی

 ٔشوضی؛ اػتبٖ ٚسصؿی

 .ٔشوضی اػتبٖ ٚسصؿی كٙبیغ تجبسی ػبصی ٚ تٛػؼٝ )والٖ ٚ ٔیب٘ی فشدی،( ساٞىبسٞبی اسائٝ

 وذأٙذ؟ ٔشوضی اػتبٖ ٚسصؿی كٙبیغ ٚ ٚػبیُ ػبصی تجبسی ٚ تٛػؼٝ )والٖ ٚ ٔیب٘ی فشدی،( ساٞىبسٞبی

 داخّی ٘بخبِق تِٛیذ ثش ٚسصؿی، وبالٞبی تِٛیذی ٞبی وبسٌبٜ دس خلٛكی ثخؾ ٌزاسی ػشٔبیٝ تأحیشٔیضاٖ 

 اػتبٖ چمذس اػت

 ضَز زازُ پاسد تایست هی هجزی تَسط پزٍصُ اًتْای زر کِ هْن سؤاالت : 

 داخّی ٘بخبِق تِٛیذ ثش ٚسصؿی، وبالٞبی تِٛیذی ٞبی وبسٌبٜ دس خلٛكی ثخؾ ٌزاسی ػشٔبیٝ ٔیضاٖ تأحیش

 اػتبٖ چمذس اػت؟

 وذأٙذ؟ ٔشوضی اػتبٖ ٚسصؿی كٙبیغ ػبصی تجبسی ٚ تٛػؼٝ ثبصداس٘ذٜ ٔٛا٘غ

 ٚسصؿی كٙبیغ ػبصی تجبسی ٚ تٛػؼٝ )وٙٙذٟٞب جزة ٚ دٞٙذٟٞب ػٛق دٞٙذٟٞب، اٍ٘یضؽ( وٙٙذٟٞبی تؼٟیُ

 ٔشوضیىذأٙذ؟ اػتبٖ

 وذأٙذ؟ ٔشوضی اػتبٖ ٚسصؿی كٙبیغ تجبسیؼبصی ٚ تٛػؼٝ )والٖ ٚ ٔیب٘ی فشدی،( ساٞىبسٞبی

 ًیاس صَرت زر(ًظز هَرز ّای ساذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز( : 

 الشاهات ٍ ّا هحسٍزیت تیاى : 



 ثشسػی ثٝ الصْ وٝ ثبؿذ فشٍٞٙی ٚ فٙی ، التلبدی ، لب٘ٛ٘ی : ٔیتٛا٘ذ خلٛف ایٗ دس ٔٛا٘غ ٚ ٔحذٚدیتٟب

 . ٔیجبؿذ جذیذ ٔحذٚدیتٟبی یبفتٗ ٚ ثیـتش

 ّا ًاهِ تَافق ٍ هفزٍضات : 

ٔجشی ٔی ثبیؼت دس تٕبٔی ٔشاحُ وبس ثب ٘بظش وبسفشٔب استجبط ٔؼتمیٓ داؿتٝ تب ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّٝ سٚ٘ذ اجشای 

 خٛاػتٝ ٞبی وبسفشٔب پیؾ ثشد. عشح سا ثب

 اسائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج دس جّؼبت وبسٌشٜٚ ٞبی ٔشتجظ پظٚٞـی

 

 فؼالیت ساتقِ ، تحصیلی رضتِ ، هترصصاى ( ضزایط ٍاجس پیواًکار هطرصات تؼزیف ( : 

 .ثبؿٙذ اسؿذ وبسؿٙبػی تحلیّی ٔذسن داسای حذالُ ثبیذ پظٚٞـٍشاٖ

 .اػت اِضأی پظٚٞؾ ٔٛضٛع ثب پظٚٞـٍشاٖ تحلیّی سؿتٝ ثٛدٖ ٔشتجظ

 ثبیذ ٔجشی ٘یبص كٛست دس( ثبؿٙذ ٔؼتٙذات ٚ ٔذاسن اػبع ثش پظٚٞـی -ػّٕی ػبثمٝ حؼٗ داسای ثبیذ ٔجشیبٖ

 .)ٕ٘بیذ اسائٝ تحمیمبت ؿٛسای ثٝ سا ٔؼتٙذات ایٗ

 َُپیطٌْاز هستٌسات ارائِ ًح : 

  تٛػظ ٔجشی عشح اسائٝ ٌشدد.ٔؼتٙذات پیـٟٙبد ٔی ثبیؼتی ثٝ كٛست ٔىتٛة ٚ دس لبِت ِٛح فـشدٜ 

 کارفزها زیسگاُ اس پزٍصُ ّشیٌِ ٍ سهاى ترویي تیاى : 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
  سیبَ ٔیّیٖٛ 450-300 ٔجّغ

  



 گل هازُ اس کِ ضیطِ ٍ ّزٍئیي کٌٌسگاى تَام هصزف زر گزایی رٍاًپزیطی هیشاى هقایسِ:طزح-0

زٍم سال  هاِّ ضص طی ٍ ضیطِ ّزٍئیي صزف هصزف کٌٌسگاى تا هقایسِ زر کززُ اًس استفازُ ًیش

 اراک اقاهتی ضْزستاى هزاکش زر 0011

 هزکشی استاى تْشیستی کل ازارُ اجزایی: زستگاُ

 

 آهاری جاهؼِ تقزیثی حسٍز -کار اجزای زاهٌِ ٍ ضوَلیت حسٍز(کارفزها فؼالیت هَضَع( 

 ٔمیٕبٖ ٔیبٖ اص ٘یبص ٔٛسد ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ تؼذاد.ثبؿذ ٔی دػتشع دس ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ؿبٞذی ٔٛسد ٘ٛع اص ٔغبِؼٝ ایٗ

 .ؿذ خٛاٞٙذ ا٘تخبة تلبدفی ٚ داٚعّجب٘ٝ ثلٛست ثٟضیؼتی ػبصٔبٖ ٘ظبست تحت ثبصتٛا٘ی ٚ ثٟجٛد البٔتی ٔشاوض

 ٚ ثشسػی ٔٛسد جب٘جی ٞبی یبفتٝ ػٙٛاٖ ثٝ تحمیك ضٕٗ دس ٘یض ٌُ وٙٙذٌبٖ ٔلشف دٌٔٛشافیه ٞبی ٚیظٌی

 ٌشفت خٛاٞذ لشاس ثٙذی جٕغ

  .ثٛد خٛاٞذ) ؿبٞذ ٘فش 100 ٚ ٔٛسد ٘فش 100 ( ٘فش 200 ؿبُٔ آٔبسی جبٔؼٝ 

 تحقیق ّسف (پزٍصُ اًجام ضزٍرت تطزیح(  

 ثٝ ٞٓ جٛا٘بٖ ٔیبٖ دس ٔتأػفب٘ٝ .٘یؼت ؿذٜ ؿٙبختٝ أش ٔؼؤِٚیٗ حتی ٚ ٞب خب٘ٛادٜ اص ثؼیبسی ثشای ٌُ ٔبدٜ

  .اػت ؿذٜ ؿٙبختٝ ٘ذاسد چٙذا٘ی ػٛاسم وٝ آٚس اػتیبد غیش ٔبدٜ یه ػٙٛاٖ

 حبِیؼت دس ایٗ .اػت ثٛدٜ حـیؾ ثش ٔتٕشوض داخّی ٞبی پظٚٞؾ ٚ ٔبسجٛا٘ب ثش ٔتٕشوض خبسجی ٞبی پظٚٞؾ

 ساػتبی دس ٞٓ ٔغبِؼٝ ایٗ ا٘جبْ ٘تبیج .اػت ٌشفتٝ كٛست ٌُ ٔبدٜ ٔٛسد دس ٔحذٚدی ثؼیبس ٔغبِؼبت ٞٙٛص وٝ

 دسٔب٘ی ٔٙبػت ػبختبسٞبی ایجبد ثٝ تٛجٝ ساػتبی دس ٞٓ ٚ ثٛد خٛاٞذ اػتفبدٜ لبثُ پیـٍیشا٘ٝ ٞبی ػیبػتٍضاسی

 .ٌشفت خٛاٞذ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد

 

 فزػی - اصلی( پزٍصُ اجزای اّساف(  

 کلی ّسف: 

 دس ا٘ذ وشدٜ اػتفبدٜ ٘یض ٌُ ٔبدٜ اص وٝ ؿیـٝ ٚ ٞشٚئیٗ تٛاْ وٙٙذٌبٖ ٔلشف دس ٌشایی سٚا٘پشیـی ٔیضاٖ ٔمبیؼٝ

 ؿیـٝ ٚ ٞشٚئیٗ كشف وٙٙذٌبٖ ٔلشف ثب ٔمبیؼٝ

 فزػی اّساف: 

 ا٘ذ وشدٜ اػتفبدٜ ٘یض ٌُ ٔبدٜ اص وٝ ؿیـٝ ٚ ٞشٚئیٗ تٛاْ وٙٙذٌبٖ ٔلشف دس ٌشایی سٚا٘پشیـی ٔیضاٖ تؼییٗ

 ا٘ذ ٘ىشدٜ اػتفبدٜ ٌُ ٔبدٜ اص وٝ ؿیـٝ ٚ ٞشٚئیٗ تٛاْ وٙٙذٌبٖ ٔلشف دس ٌشایی سٚا٘پشیـی ٔیضاٖ تؼییٗ

 ٌشٜٚ دٚ دس ٌشایی سٚا٘پشیـی ٔیضاٖ ٔمبیؼٝ

 

 ضَز زازُ پاسد تایست هی هجزی تَسط پزٍصُ اجزای اًتْای زر کِ هْن سَاالت :  



 وٙٙذ ٔی ٔلشف ٘یض ٌُ ٔبدٜ وٝ ٔحشن ٚ ٔخذس ٔٛاد ثٝ ٚاثؼتٍی داسای افشاد دس دس ٌشایی سٚا٘پشیـی آیب ٔیضاٖ

 داسد؟ داسی ٔؼٙی تفبٚت وٙٙذ ٕ٘ی ٔلشف وٝ آ٘شا افشادی ثب ٔمبیؼٝ دس

 

 ًیاس صَرت زر (ًظز هَرز ّای ساذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز(  

 خٛدسٚ جٟت ٔشاجؼٝ حضٛسی ٚ یب اػتفبدٜ اص آطا٘غ

 

 الشاهات ٍ هحسٍزیتْا تیاى:  

 ثٟضیؼتی ػبصٔبٖ ٘ظبست تحت ثبصتٛا٘ی ٚ ثٟجٛد البٔتی ٔشاوضٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص 

وبسفشٔب استجبط ٔؼتمیٓ داؿتٝ تب ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّٝ سٚ٘ذ اجشای ٔجشی ٔی ثبیؼت دس تٕبٔی ٔشاحُ وبس ثب ٘بظش 

 عشح سا ثب خٛاػتٝ ٞبی وبسفشٔب پیؾ ثشد

 ّا ًاهِ تَافق ٍ هفزٍضات:  

 اسائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج دس جّؼبت وبسٌشٜٚ ٞبی ٔشتجظ پظٚٞـی 

 

 فؼالیت ساتقِ تحصیلی، رضتِ هترصصاى،( ضزایط ٍاجس پیواًکار هطرصات تؼزیف(  

 پضؿه ػٕٛٔی دٚسٜ دیذٜ، دوتشا یب وبسؿٙبع اسؿذ سٚا٘ـٙبػی، دوتشای تخللی سٚا٘پضؿىی 

 

 َُپیطٌْاز هستٌسات ارائِ ًح :  

  ٔؼتٙذات پیـٟٙبد ٔی ثبیؼتی ثٝ كٛست ٔىتٛة ٚ دس لبِت ِٛح فـشدٜ تٛػظ ٔجشی عشح اسائٝ ٌشدد.

 

 کارفزها زیسگاُ اس پزٍصُ ّشیٌِ ٍ سهاى ترویي تیاى : 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 

 ٔیّیٖٛ سیبَ 450-200 ٔجّغ  

 


