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درآهذ:پیص 
 زض وكٛض ازاضی ٘ؾبْ اؾبؾی ٔكىالت ضفـ ٔٙؾٛض ثٝ

 ٚ آٚضی فٗ ا٘ؿب٘ی، ٔٙبثـ ٔسیطیت، ؾبظٔب٘سٞی، ٞبی حٛظٜ
 تـتح ثط٘بٔٝ تـٞف ٔمطضات، ٚ لٛا٘یٗ ٚ بضو ا٘جبْ فطایٙسٞبی

 ٔسیطیت ؾبظٔبٖ تٛؾظ «کطور اداری نظام در تحول» فٙٛاٖ
 تهٛیت ثٝ ٚ اضائٝ 11/1/11 تبضید زض ضیعی ٚلت ثط٘بٔٝ ٚ

 االجطا الظْ اجطایی زؾتٍبٟٞبی تٕبْ زض ٚ  ضؾیس ٚظیطاٖ ٞیأت
  .ٌطزیس

 ضیعی  ی ٔهٛة ؾبظٔبٖ ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ ٞفت
 فجبضتٙس اظ:ازاضی  تحَٛ ٔٙؾٛض ثٝ

 یهٌطقیًوَدىاًذازُدٍلتبرًبهِ -1

 یتحَلدرسبختبرّبیتطکیالتیدٍلتبرًبهِ -2

 ّبیاستخذاهییتحَلدرًظبمبرًبهِ -3

 ّبیهذیریتییتحَلدرًظبمبرًبهِ -4

 یآهَزشٍبْسبزیًیرٍیاًسبًیدٍلتبرًبهِ -5

یّبیاًجبمکبرٍتَسعِیاصالحفرآیٌذّب،رٍشبرًبهِ -6

 آٍریفي

 یارتقبءٍحفظکراهتهردمدرًظبماداریبرًبهِ -7



٘بٔٝ ثٝ زا٘كٍبٜ تطثیت ٔقّٓ، وٕیؿیٖٛ  ثب اثالك ایٗ آئیٗ
ی تحَٛ  ٞب ٚضی ٚ ٔتقبلت آٖ وٕیتٝ ازاضی ٚ ثٟطٜ تحَٛ

ی  ٘ؾبْ پیكٟٙبزات زض  ٚضی ٚ ٕٞچٙیٗ زثیطذب٘ٝ ازاضی،  ثٟطٜ
زا٘كٍبٜ تكىیُ ٚ جّؿبتی زض ضاؾتبی ثٟجٛز ٚ تحَٛ ازاضی 

 ثطٌعاض ٌطزیس. 

ثٝ ز٘جبَ تغییطات زض ٔسیطیت فبِی زا٘كٍبٜ  ٚ ٕٞچٙیٗ اثالك 
ی تحَٛ زض ٘ؾبْ ازاضی وكٛض اظ ؾٛی  ثط٘بٔٝ 10زیٍط ثبض 

ض اجطا ٚ ٚ  ثٝ ٔٙؾٛ 21/4/18زِٚت ٔحتطْ زض تبضید 
اِصوط، افضبی جسیس  ی فٛق ٘بٔٝ ٕٞبٍٞٙی ثب ٔفبز آئیٗ

ٚضی زا٘كٍبٜ، زض تبضید  ی ثٟطٜ ی تحَٛ ازاضی  ٚ وٕیتٝ وٕیتٝ
 ثٝ قطح شیُ  ٔٙهٛة قس٘س: 22/10/18

تحَلاداریداًطگبُیکویتِ
آقای دکتر جهانبخص دانطیاى، هعاوى پطتیبانی و  -1

 اداری(ی تحول  ریسی) رئیس کویته برناهه

ی تحول  آقای دکتر اهیر کرم، هذیر اداری )دبیر کویته -2

 اداری(

آقای دکتر جعفر کیوانی قوصری، رئیس دانطکذه فنی و  -3

 ی تحول اداری( ههنذسی ) عضو کویته

  آقای ههنذس سیذ اسواعیل  اوینی، هطاور رئیس دانطگاه -4

 ی تحول اداری( عضو کویته)

 

ٍریداًطگبُبْرُیکویتِ
جهانبخص دانطیاى، هعاوى پطتیبانی و  آقای دکتر -1

 وری( ی بهره ریسی) رئیس کویته برناهه

آقای ههنذس هجیذ اقواهی، هذیر بودجه و تطکیالت )دبیر  -2

 وری( ی بهره کویته

علوی  هیأتالهی، عضو  علی سبحاى آقای دکتر هحوذ -3

 وری( ی بهره و ههنذسی ) عضو کویتهدانطکذه فنی 

اوینی، هطاور رئیس دانطگاه آقای ههنذس سیذ اسواعیل   -4

 وری( ی بهره )عضو کویته

 
پبضچٝ، ثٟیٙٝ ٚ  اجطای یه ٞب ٞسف اظ تكىیُ ایٗ وٕیتٝ

ٚضی زض ٘ؾبْ ازاضی  ٞبی تحَٛ ازاضی ٚ ثٟطٜ ٞسفٕٙس ثط٘بٔٝ
ضٚز  ٔٙغجك ثب لبٖ٘ٛ ٔسیطیت ذسٔبت وكٛضی اؾت ٚ أیس ٔی

ؾبظ ایجبز تحٛالت ثٙیبزیٗ  ٞب ظٔیٙٝ ٌٛ٘ٝ وٕیتٝ وٝ تكىیُ ایٗ
ضؾب٘ی ثٝ زا٘كٍبٞیبٖ ٌطأی ثبقس. زض ٘ؾبْ ازاضی ٚ ذسٔت 

ٞطچٙس ایجبز چٙیٗ تحِٛی زض آغبظ، وبضی ٔكىُ ٚ پیچیسٜ 
ی ٔٙبؾت فىطی ٚ آٔبزٌی ٚ  ضؾس ِٚی ظٔیٙٝ ٘ؾط ٔی ثٝ

ٕٞطاٞی ٔسیطیت فبِی زا٘كٍبٜ ٚ ٕٞىبضی ٚ ٕٞفىطی 
اؾت ثطای ٌبْ ٟ٘بزٖ وبضوٙبٖ ٔحتطْ،  فطنت ثؿیبض ٔغتٕٙی 

 زض ایٗ ضاٜ.
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ٚضی، ثط آ٘ٙس  تحَٛ ازاضی ٚ ثٟطٜ یٞب زض ٕٞیٗ ضاؾتب، وٕیتٝ
ی  ٞب، ٘كطیٝ وٝ ٍٕٞبْ ثب ثطٌعاضی ٔٙؾٓ جّؿبت ایٗ وٕیتٝ

ضا  ٘یع ثٝ ٘یت ٕٞطاٞی ثب ایٗ  "وری تحول اداری و بهره"
حطوت ضطٚضی ٚ تحطیه ٚ تجٟیع شٞٙیت ٔسیطاٖ زا٘كٍبٜ، 

ثسیٟی اؾت زض ا٘جبْ ایٗ ٟٔٓ، ٘یبظٔٙس  ٔٙتكط ٕ٘بیٙس ٚ
ی ذّّبق ٚ ٕٞت ٚاالی  ٌیطی اظ ا٘سیكٝ ٕٞىبضی ٚ ثٟطٜ

فّٕی ٚ  ٞیأتی نبحجٙؾطاٖ، ٔسیطاٖ، افضبی  ٕٞٝ
ثبقٙس ٚ پیكبپیف زؾت  وبضقٙبؾبٖ ٔحتطْ زا٘كٍبٜ ٔی

اـ ذٛاٞٙس وطز، ثٝ  ی آ٘ب٘ی ضا وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٕٞطاٞی ٕٞٝ
 فكبض٘س.  ٌطٔی ٔی

 




 

ی ضفتبضٞب ٞب، ثبٚضٞب ٚ تحَٛ یقٙی فطآیٙس شٚة قسٖ ا٘سیكٝ
. ٞبی جسیس ٞبی ٘ٛیٗ ٚ اؾتمطاض ٘ؾبْ اضظـ تثجیت ؾٙتی ٚ

 ٚ تجطثٝ وؿت عطیك اظ تغییط ٔفْٟٛ ثٝ ٞب ؾبظٔبٖ زض تحَٛ
 اؾت. زض جسیس ٞبیاؾتطاتػی ٚ اٞساف ثط اظٚ ٔتأ تسثیط

 ٚ افعایف ثب وٝ ا٘س زا٘ؿتٝ فطآیٙسی ضا تحَٛ تقطیفی زیٍط،
 ازضاوی، ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب تٛإ٘ٙسی ٚ شٞٙی ؽطفیت ثطزٖ ثبال

ثٝ وٙس،ٔی ایجبز ضا ؾبظٔبٖ ٔحیظ تغییط ٚ تغبثك لبثّیت
 ٔحیظ ی قٛ٘سٜ زٌطٌٖٛ قطایظ ثب تغجیك ثط فالٜٚ وٝ ای ٌٛ٘ٝ

 ثط ثتٛا٘س وٝ یبثس زؾتء افتال اظ حسی ثٝ ؾبظٔبٖ ؾبظٔبٖ،
 .ثٍصاضز اثط ذٛز ٔحیظ

 ٘ٛفبً وٝ ای اؾت قسٜ ٕٞبًٞٙ ی ثط٘بٔٝ ،تحَٛزض ٚالـ 
 ٞبی ؾیؿتٓ ؾبذتبض، اؾتطاتػی، زض ثٙیبزی تغییطات زضٌیط

 تغییط، ثبقس ٚ ٔی ؾبظٔبٖ فطًٞٙ ٚ ٞب تٛإ٘ٙسی فّٕیبتی،

 یه ثٝ ٘ؿجت وٝ ضا زضیبفتی ٔب وٝ قٛز ٔی ایجبز ٍٞٙبٔی
  .وٙیٓ فٛو زاضیٓ، ٔقیٗ تجطثٝ

 
 ٞب، ؾبظٔبٖ ثٟجٛز ٚ تحَٛ. اؾت ؾبظٔب٘ی ز٘یبیی أطٚظ ز٘یبی
 فهط زض. زاضز ذٛز ٕٞطاٜ ثٝ ضا ٔطزْ ظ٘سٌی ویفیت ثٟجٛز

 وٝ قٛ٘س ٔی ٔحؿٛة وبضآٔس ٚ ٔٛفك ٞبیی ؾبظٔبٖ حبضط،
 ٔؿیط ثتٛا٘ٙس أطٚظی، جبٔقٝ تحٛالت ثب ٕٞبٍٞٙی ثط فالٜٚ

 لبزض ٚ وطزٜ ثیٙی پیف آیٙسٜ زض ٘یع ضا ٞبزٌطٌٛ٘ی ٚ تغییطات
 ٔغّٛة تحٛالت ایجبز جٟت زض ضا تغییطات ایٗ وٝ ثبقٙس
 ثٝ ثبیس تغییط ایجبز زض. وٙٙس ٞسایت ثٟتط ای آیٙسٜ ؾبذتٗ ثطای
 قٛیٓ: ٔقتمس انُ، ؾٝ ایٗ

 اؾت ذٛة ایٙىٝ ٘ٝ. ) قٛز ایجبز ثبیس تحَٛ ٚ تغییط -1
 وٙیٓ.( تغییط

 زیٍطاٖ. ) وٙیٓ ایجبز ضا تحَٛ ٚ تغییط ایٗ ثبیس ٔب -2
 ٔب ثب ٔؿئِٛیت أب وٙٙس، ضإٞٙبیی اؾت ٕٔىٗ
 اؾت.(

 ضا ٞب فبزت. ) آٚضیٓ ثٛجٛز ضا تغییط تٛا٘یٓ ٔی ٔب   -3
 تٛا٘یٓ ٔی ٞٓ ذٛزٔبٖ پؽ ایٓ، وطزٜ ایجبز ذٛزٔبٖ

 زٞیٓ.( تغییط ضا آٖ

چیست؟تحَل  
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اًَاعتغییر 
 ثطای ٚ فٕسی آٌبٞب٘ٝ اؾت وٛقكی: ای برناهه تغییر -1

 تقییٗ پیف اظ وٝ ٘تبیجی ثٝ ضؾیسٖ ٔٙؾٛض ثٝ ضٚیساز ی ازاضٜ
 .اؾت ٌطزیسٜ

 ٔست وٛتبٜ زض وٝاؾت  زٌطٌٛ٘ی ٘ٛفی :جوش خود تغییر -2
 ؽبٞط تهبزفی آٔسٞبی پیف ٚ عجیقی فّت ضٚیسازٞبی ثٝ

 .ٌطزز ٔی

 ٔجٕٛفٝ قبُٔ وٝ اؾت تسضیجی یتىبّٔ تغییر تذریجی: -3
 زض ٔست زضاظ زض وٝ ٌطزز ٔی وٛچىی ٚ ثعضي ٞبی زٌطٌٛ٘ی

  .زٞس ٔی ضخ ؾبظٔبٖ یه
 

اًَاعٍاکٌصدربرابرتغییر 
 ظیط وّی ی زؾتٝ 3 ثٝ تٛاٖ ٔی ضا افطاز ٚاوٙف عٛضوّی ثٝ

 ٕ٘ٛز: تمؿیٓ

 اؾتمجبَ تحٛالت ٚ تغییطات اظ وٝ افطازی    -1
 ؾٛز تغییطات اظ وٝ ٞؿتٙس افطازی وٙٙس: ٔقٕٛالً ٔی

 ٚ ٞؿتٙس ٘بضاضی ٔٛجٛز ٚضـ اظ ایٙىٝ یب ثطز ذٛاٞٙس
 .وٙٙس ٔی اؾتمجبَ تغییطات اظ انالح، أیس ثٝ

 ٞؿتٙس:  تفبٚت ثی تغییطات ثٝ ٘ؿجت وٝ افطازی    -2
 تحٛالت ٚ تغییط ی ٘تیجٝ ثٝ أیسی افطاز اظ ثطذی

 تغییطات ایٙىٝ ثب وٙٙس ٕ٘ی اؾتمجبَ آٖ اظ ٚ ٘ساقتٝ
 .ثبقس ٘ساقتٝ ضطض ٚ ؾٛز آٟ٘ب ثطای

 ٔمبٚٔت تحٛالت ٚ تغییط ٔمبثُ زض وٝ افطازی  -3
 ذٛز ٔٙبفـ ثطاثط زض وٝ افطازی ٔقٕٛالًوٙٙس:  ٔی

 اظ زیٍط ثطذی وٙٙس. ٔی ٔمبٚٔت وٙٙس، ذغط احؿبؼ
 ٚ تغییط زیٍط ثطذی یب ٞؿتٙس ضاضی ٔٛجٛز ٚضقیت
 اؾت ٕٔىٗ. زٞٙس ٕ٘ی تكریم ٔٙبؾت ضا تحٛالت
 پٟٙبٖ یب آقىبض نٛضت ثٝ تغییطات ٔمبثُ زض ٔمبٚٔت

 اظ آقىبض ٔربِفت ٚ ٔمبٚٔت ثبقس، ٔقٕٛالً
 ٚ ٔكبٞسٜ لبثُ ظیطا اؾت ثٟتط پٟٙب٘ی ٞبی ٔمبٚٔت
 .اؾت پیٍیطی

 

 هقبٍهتدرهقببلتغییر 

 ٔتٙٛفی ٚ ٔتقسز ٞبی ٚاوٙف آٔسٖ پسیس ثبفث تٛا٘س ٔی تغییط 
 ٘رؿت ضٚظٞبی ٚ وبض اثتسای زض اؾت ٕٔىٗ اِجتٝ وٝ ٌطزز
پؽ  ٔثالً ،ٔكٟٛز ٘جبقس أب پؽ اظ ؾپطی قسٖ ٔستی ثؿیبض

اظ ٌصقت چٙس ٞفتٝ یب چٙس ٔبٜ اثطات ظیب٘جبض ٚ ٔرطة ذٛز ضا 
 ،ٞبی حبنُ اظ تغییط ٞب ٚ ٔمبٚٔت ایٗ ٚاوٙف .زٞس ٘كبٖ ٔی

وثیطی ضا ی  چٝ ثٝ ٔقٙبی ٚؾیـ آٖ یقٙی ثٝ ٍٞٙبٔی وٝ فسٜ
قٛز ٚ چٝ ٍٞٙبٔی وٝ یه ٘فط ضا اظ ِحبػ ٚضـ  قبُٔ ٔی

ٞبی ازاضی ـ اؾترسأی، ٔٛلقیت ازاضی، ٔحتٛای قغّی ٚ ضٚ
اؾت وٝ زض ایكبٖ  ٞبیی ٘بقی اظ ٍ٘طا٘ی ،ٌیطز ثطٔی       ٚ غیطٜ زض

 افعایف ٚ ثجبت جٟت زض ٞب ا٘ؿبٖ اظ ثؿیبضییس. آ ٚجٛز ٔیٝ ث
 اظ ٚ اؾت فبزتٕٙس ٔٛجٛزی ا٘ؿبٖ وٙٙس. ٔی فقبِیت اعٕیٙبٖ
 ٌطیعاٖ ثع٘س ٞٓ ثط ضا اٚ آضأف ٚ آؾبیف أٙیت، وٝ تغییطاتی

تٝ قس ٌف وٝ ٕٞب٘غٛض. وٙس ٔی ٔمبٚٔت آٟ٘ب ٔمبثُ زض ٚ ثٛزٜ
تغییط أطی عجیقی ٚ زائٕی اؾت، ٔمبٚٔت ٚ ایؿتبزٌی زض 

ٔربِفیٗ  ٚ ضٚز قٕبض ٔی ٔمبثُ تغییطات ٘یع أطی عجیقی ثٝ
 ،ثطذی ٔٛالـ ٚجٛز ٔربِفیٗ تغییط .ٌطز٘سؾطوٛة ٘جبیس تغییط 

قٛز وٝ عطح تغییط  ظیطا ٚجٛزقبٖ ثبفث ٔی ؾٛزٔٙس اؾت
ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ زض ٔمبثُ . تط اجطا قٛز قسٜ تط ٚ حؿبة پرتٝ

ٔربِفیٗ تغییط تؿّیٓ ٘كٛیٓ ٚ ٔربِفت ضا عجیقی زا٘ؿتٝ ٚ آٖ 
 ایٗ ٘ىتٝ ضا ٘یع ٘جبیس اظ ٘ؾط زٚض زاقت وٝ. ضا ٔسیطیت وٙیٓ

ٔیعاٖ ٘ؿجت ٔمبٚٔت زض ثطاثط تغییطات ثب عَٛ ذسٔت قرم 
 ،٘یع اضتجبط زاضزٚ ٕٞچٙیٗ ؾٗ ٚ یب ٘یبظٞبی التهبزی ٚی 

ٞب زض  عٛال٘ی ثٝ جٟت ایٙىٝ ؾبَ ی وبضٔٙساٖ ثب ؾبثمٝ ٔثالً
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ایٗ قغُ وبضوطزٜ، فبزت زاقتٝ ٚ ٞٓ اظ ِحبػ ضٚحی ٚ ضٚا٘ی 
ا٘س، ثیكتط  ٚ ٞٓ اظ ِحبػ تجطثیبت ثب ایٗ قغُ زض اضتجبط ثٛزٜ

 زٞٙس. تغییط ٔمبٚٔت ٘كبٖ ٔی ی پسیسٜزض ٔمبثُ 

 تٛاٖ ثٝ زٚ ٌطٜٚ فٛأُ ضا ٔی فٛأُ ٔمبٚٔت زض ٔمبثُ تغییط
 وطز. زؾتٝ ثٙسیفطزی ٚ فٛأُ ؾبظٔب٘ی 

 

  

 

براسبس8)تغییراًجبمهراحل  گبم(

 کبترجبىیًظریِ

 

 ٔٛجٛز ٚضـ قٙبذت  :اول گام

 تغییط ضطٚضت احؿبؼ ایجبز  :دوم گام

 تغییط ضاٞجطی تیٓ تكىیُ :گام سوم

 تغییط اؾتطاتػی ٚ ا٘ساظ چكٓ تقییٗ :چهارم گام

          پبؾد ظیط اؾبؾی ٛاَئؾ ؾٝ ثٝ اؾتطاتػیه، ا٘ساظ چكٓ
 : ٌٛیس ٔی

 (ٔٛضیتٔأ) ٞؿتیٓ؟ ٔكغَٛ وبضی چٝ ثٝ ٔب -1

 (آضٔبٖ) ثكٛیٓ؟ چٝ ذٛاٞیٓ ٔی ٔب -2

 (ٞب اضظـ)ٞؿتیٓ؟ ٔتىی ٞبیی اضظـ چٝ ثٝ ٔب -3

 ا٘ساظ چكٓ ثب ؾبظٔبٖ ؾبظی ٕٞؿٛ :پنجن گام

 ؾطاؾط زض ٔغٙبعیؿی ٔیساٖ یه ایجبز ٔطحّٝ، ایٗ اظ ٞسف
 ،ا٘ساظ چكٓ ضاؾتبی زض ضا ٘یطٚٞب ی ٕٞٝ وٝ اؾت ؾبظٔبٖ
 ؾبظٔبٖ ؾبظی ٕٞؿٛ اؾبؾی، چبِف ٔؿیط ایٗ زض. وٙس ٕٞؿٛ

 .قسٜ اؾت تسٚیٗ ا٘ساظ چكٓ ثب
 ٞبی اؾتطاتػی ٚ ا٘ساظ چكٓ ثب ؾبظٔبٖ افطاز ٌبْ، ایٗ اجطای ثب

 آٟ٘ب ضفتبض زض ٔٛضٛؿ ایٗ ٚ ٌطز٘س ٔی ٍٕٞبْ ٚ ٕٞؿٛ، تغییط
 . ثٛز ذٛاٞس ٔكبٞسٜ لبثُ

  افعایی تٛاٖ ٚ اجطایی ٔٛا٘ـ ثطزاقتٗ :ضطن گام

 آٖ ٘ىطزٖ ضٞب ٚ تغییط ا٘جبْ زض تساْٚ :هفتن گام

 ٔٙبؾت فطًٞٙ ایجبز عطیك اظ تغییط تثجیت :هطتن گام

 
 ٌطفتٝ نٛضت الساْ تب اؾت الظْ ٘ؾط ٔٛضز تغییط ا٘جبْ اظ پؽ

 ایٗ ثب. ٌطزز حبوٓ ؾبظٔبٖ زض ٔٙبؾت فطًٞٙ ٚ قسٜ ٟ٘بزیٙٝ
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 ؾبظٔبٖ، زض زیطیٗ ٞبی ؾٙت ٚ ٞب فبزت فّیطغٓ فُٕ
 یبثس. ٔی ازأٝ تغییط ٔؿیط زض ٔٛفك ٚ جسیس ضفتبضٞبی

 
 

 حرفآخر؛یبدهبىببضذ: 

 آیس. تحَٛ اظ عطیك قب٘ؽ ٚ الجبَ ثٛجٛز ٕ٘ی  

 ٖپطچٕساضاٖ تحَٛ ٞؿتٙس. ٚ اٍِٛی ضفتبض ،ٔسیطا  
 َٛ٘بٔٝ ٚ  ثرف ،٘بٔٝ آئیٗاظ عطیك اثالك  تح

  افتس. ٕ٘یزؾتٛضاِقُٕ اتفبق 
 ٖفبُٔ تحِٛٙس ٚ ٞٓ ٔب٘ـ تحَٛ. ،ٔسیطا ٓٞ  

 َٛٞب ٞؿتٙس. ا٘ؿبٖ ،ٞسف تحَٛ ٚ فبُٔ تح  
 وبضوٙبٖ تحَٛ ثٝ ثبٚض ٚ افتمبز ٔسیطاٖ ٚ ٔكبضوت 

  .زاضز ثؿتٍی
 ٔؿتٕط ٚ زائٕی ذٛاٞس ثٛز. ،یتحَٛ تسضیج  

  ٚ ٝؾبظٔبٖ ذٛز ثبیس قطٚؿ تحَٛ ضا اظ شٞٗ، ا٘سیك
  وطز.

 .ٟٕٔتطیٗ اثعاض تحَٛ آٔٛظـ اؾت  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 ٍریبْرُ 

ثٝ  التهبزی فطًٞٙ زض ٚضی ثٟطٜ وّٕٝ اظ اؾتفبزٜ قطٚؿ
 جٟبٖ، ٘مبط اظ ثؿیبضی زض. ٌطزز ثطٔی لجُ لطٖ حسٚز زٚ

  عطظ یه فٙٛاٖ ثٝ ٚضی ثٟطٜ ،نٙقتی وكٛضٞبی زض ٚیػٜ ثٝ
 ٚ ٔسیطیت ٔترهم) وب٘الٖ. قٛز ٔی تّمی فطًٞٙ ٚ فىط
 زضؾت ضٚـ ثٝ زضؾت وبض ا٘جبْ ضا ٚضی ثٟطٜ( ٚضی ثٟطٜ
 ثیٗ ضاثغٝ ضا ٚضی ثٟطٜ وبض، إِّّی ثیٗ ؾبظٔبٖ. زا٘س ٔی

 ضفتٝ وبض ثٝ ٞبی زازٜ ثب تِٛیسی ٘ؾبْ یه اظ حبنُی  ؾتب٘سٜ
 ؾطٔبیٝ، ظٔیٗ، تٛا٘ٙس ٔی ٞب زازٜ ایٗ وٝ زا٘س ٔی آٖ تِٛیس ثطای

 ٚضی ثٟطٜ ٚالـ زض. ثبقٙس زیٍط فٛأّی یب ٚ وبض ٘یطٚی
 ثط زاز ثطٖٚ ٘ؿجت زازٖ ٘كبٖ ثطای وٝ اؾت ٔفٟٛٔی

 ایٗ. قٛز ٔی ٌطفتٝ وبض ثٝ ؾبظٔبٖ ٚ ٚاحس فطز، یه زاز زضٖٚ
 ثركی ثٕط وٝ اؾت ٞبیی قبذم ٟٕٔتطیٗ اظ یىی ٘ؿجت
 یه اظ فطاتط ٚضی ثٟطٜ أطٚظٜ أب. زٞس ٔی ٘كبٖ ضا ٞب فقبِیت
 ٔغطح ظ٘سٌی ٚ وبض ثٝ ٍ٘طـ ٚ فطًٞٙ یه فٙٛاٖ ثٝ ٔقیبض،
 قٕبض ثٝ التهبزی ی تٛؾقٝ انّی ٔٙكبء آٖ ثٟجٛز ٚ قسٜ
 انّی ٞبی پسیسٜ ثط ٚضی ثٟطٜ اضتمبء ؾرٗ زیٍط ثٝ. ضٚز ٔی

 تٛضْ، وبٞف ٔب٘ٙس جبٔقٝ ؾیبؾی ٚ التهبزی اجتٕبفی،
 افعایف اقتغبَ، ؾغح افعایف فٕٛٔی، ضفبٜ ؾغح افعایف

 ثیطاتتأ ٞب ایٗ ٔب٘ٙس ٚ التهبزی ٚ ؾیبؾی ضلبثت ٚ تٛاٖ
 .زاضز ٚؾیقی

 
 

ّبیافسایصآىٍریٍرٍشبْرُ  
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 ٍریالگَّبٍرٍشّبیافسایصبْرُ 

 ٔتفبٚت ٔرتّف ٞبی ؾبظٔبٖ زض ٚضی ثٟطٜ افعایف ٞبیضاٜ
 ٚضی ثٟطٜ افعایف زض ضاٞىبضٞب ایٗ اظ ٞطیه تأثیط زضجٝ اؾت.

 ثٝ پطزاذتٗ ضطٚضت ٚ ظٔیٙٝ آٖ ؾبظٔبٖ زض ٔٛجٛز ٚضقیت ثٝ
 قىُ ثٝ ثبیؿت ٔی وـٝ زاضز ثؿتٍی ٔٛاضز اظ ٞطیه
 الساْ اؾبؼ آٖ ثط ٚ قسٜ ثٙسی اِٚٛیت ٚ قٙبؾبیی ای ٔبٞطا٘ٝ

 ٚضی ثٟطٜ افعایف ضٚیىطزٞبی اظ ثطذی ثٝ ظیـــــــط زض. قٛز
 پطزاظیٓ: ٔی

 ضایعات کاهص 
  .اؾت ضبیقبت وبٞف ،ٚضی ثٟطٜ افعایف ٞبی ضاٜ اظ یىی
 وبضآٔس ٚ ٔٙبؾت ای ثط٘بٔٝ ثبیس ،ضبیقبت وبٞف ثطای

 اجطایی جبٔـ ثط٘بٔٝ یه تٟیٝ  آٖ ز٘جبَ ٚ ثٝثبقیٓ  زاقتٝ
 ٞب ثرف ی ٕٞٝ ٞبی تالـ ٚ السأبت ؾبذتٗ ٕٞبًٞٙ ثطای

 وبٞف  ثب. ٘بپصیطاؾت اجتٙبة ضطٚضتی ؾبظٔبٖ ٚاحسٞبی ٚ
 فبیس ثیكتطی ؾٛز ٞب، ٞعیٙٝ وبٞف ٘تیجٝ زض ٚ ضبیقبت
 ٚضی ثٟطٜ فٙٛاٖ ضا ثٝ آٖ اظ ثركی وٝ قٛز ٔی ؾبظٔبٖ

 ؾٛز ؾبظٔبٖ زض ٚ آٟ٘ب ضا پطزاذت وبضوٙــبٖ ثٝ تٛاٖ ٔی
 ٚ ٘ٛؾبظی ضبیقبت، وبٞف ٞبی ضاٜ اظ زیٍط وطز. یىی قطیه
 اؾت. فٙبٚضی ی تٛؾقٝ

 ٟٔبضت افعایف ٔؿتّعْ ،تىِٙٛٛغیه ی تٛؾقٝ ٞطٌٛ٘ٝ
  ٔٛضز ٞبی ظٔیٙٝ ؾبیط ٕٞطاٜ ثٝ ثبیؿت ٔی وٝ اؾت وبضوٙبٖ

. زضآیس ٔٛضز اجطا ثٝ  تىِٙٛٛغیه تغییطات ثٝ ٔطثٛط ٘یبظ
 ضٚاثظ ٞب، ٟٔبضت ؾبظٔب٘ی، ؾبذتبض ضٚی ثط جسیس ٞبی فٙبٚضی

 ٚ فٛق ٔٛاضز وّیٝ ِصا. ذٛاٞسٌصاقت تأثیط ٔكبغُ ٚ وبضوٙبٖ
 تحّیُ ٚ ٔٛضز تجعیٝ ثبیؿت ٔی آٟ٘ب ثب ٔطتجظ ٞبی ظٔیٙٝ ؾبیط
 اؾتفبزٜ جٟت الظْ تغییطات یب انالحبت ٚ ٌطفتٝ لطاض زلیك
 قٛز. زازٜ آٟ٘ب اظ ثٟیٙٝ

 

 

 کارکناى در تعهذ ایجاد 
 اٚ. اؾت اضظقٕٙس اِقبزٜ فٛق ؾبظٔبٖ ثطای ٔتقٟس وبضٔٙس یه
 افعایف زض ٔؿئِٛیت حؽ ٚ وبضٞــب ٔٛلـ ثٝ ا٘جبْ ثب تٛا٘س ٔی

 وبضٔٙساٖ وٙیس ؾقی ِصا. ثبقس ٔٛثط ٚضی ثٟطٜ ٚ تِٛیس
 وٙیس. تطثیت ؾبظٔبٖ ثطای ٔتقٟــسی

 وبضوٙبٖ، اؾبؾی ٘یبظٞبی وطزٖ ثطآٚضزٜ ثب تٛا٘ٙس ٔی ٔسیطاٖ
 فطًٞٙ یه ایجبز ٚ آٟ٘ب ٚ ذٛز ٔیبٖ ٔتمبثُ افتٕبز ثطلطاضی

 تب. وٙٙس ٔتقٟس ؾبظٔبٖ ثٝ ٘ؿجت ضا آٟ٘ب ؾطظ٘ف، اظ فبضی
 ٞطٌع ٘كٛز ثطآٚضزٜ وبضوٙبٖ ضٚا٘ی ٚ ضٚحی ٘یبظٞبی وٝ ظٔب٘ی

 وطز. ٘رٛاٞٙس تقٟس احؿبؼ ؾبظٔبٖ ثٝ ٘ؿجت وبُٔ عٛض ثٝ
 ثبیس ثّىٝ ٘یؿت وبفی ؾبظٔبٖ ثٝ وبضوٙبٖ ؾبذتٗ ٔتقٟس تٟٙب
 ثطتطیٗاظٔؤ یىی. وطز حفؼ ٕٞٛاضٜ ؾبظٔبٖ ثٝ ضا آٟ٘ب تقٟس

 زضؾبظٔبٖ، آٟ٘ب زاقتٗ ٍ٘ٝ ٚ وبضوٙبٖ زض تقٟس حفؼ ٞبی ضاٜ
 اظ لسضزا٘ی. اؾت آ٘بٖ زض اٍ٘یعٜ افعایف ٚ قغُ ؾبظی غٙی
 تقٟس حفؼ زض اؾت ای اٍ٘یعٜ ثطتطقبٖ فّٕىطز ذبعط ثٝ افطاز

 اظ اؾتفبزٜ. آ٘بٖ زض قغّی ضضبیت ایجبز ٚ وبضوٙبٖ
 ٞبی پطزاذت ،(ٔعایب) حمٛق افعایف ٘ؾیط ٔبِی ٞبی ٔحطن
 زاضای ٚ اؾتثٙبیی فّٕىطزٞبی ثطای غیطٜ ٚ تكٛیمی ٔٛضزی

 وبضوٙبٖ تقٟس حفؼ ِحبػ اظ وبضوٙبٖ ثبالی ٚضی ثٟطٜ
 ٚ اضظـ ٞطٌع وٝ اؾت تٛضیح ثٝ الظْ. اؾت حبئعإٞیت

 زضز زؾتتبٖ ٔتكىطْ، ؾبزٜ انغالحبت اظ اؾتفبزٜ فٕیك ثیطتأ
 ٍ٘یطیس وٓ زؾت ضا ؾبزٜ وبضٞبی ا٘جبْ ٔمبثُ زض …٘ىٙس ٚ

 ز٘جبَ ثٝ ٚ وبضوٙـــــبٖ زض تقٟس ایجبز ؾجت وبضٞب ایٗ ظیطا
 ٌطزز. ٔی آٟ٘ب زض ٚضی ثٟطٜ ٚ فقبِیت افعایف آٖ

 کارکناى به توجه 
 ثٝ ءاتىب ثب فمظ ؾبظٔبٖ یه وٝ اؾت زازٜ ٘كبٖ تجطثٝ

 ٞبی ؾبظٔبٖ ضٚ ایٗ اظ. ثبقس ٔٛفك تٛا٘س ٔی ذٛز وبضوٙبٖ
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 وبضوٙبٖ وبضی ویفیت ٔؿتٕط ثٟجٛز ثط ٕٞٛاضٜ ا٘سیف ٘یه
 ٔسیطاٖ زض ضفتبضی اٍِٛی ایٗ ٚ وٙٙس ٔی ذبنی تٛجٝ ذٛز

 ضا ٔحهَٛ ویفیت ثٟجٛز ٚ ضبیقبت وبٞف ٞب، ؾبظٔبٖ
 ٚضی ثٟطٜ افعایف ٘یع آٖ ٟ٘بیی ی ٘تیجٝ وٝ زاضز ٕٞطاٜ ثٝ

 اؾت.
 آٖ ی زٞٙسٜ ٘كبٖ ،افطاز ثٝ ثٟتط یب جسیس ٔكــــبغُ زازٖ
 ایٗ. ٞؿتیس لبئُ اضظـ آ٘بٖ ٞبی ٔٛفمیت ثطای قٕب وٝ اؾت
. وٙس ٔی تكٛیك ثیكتط ٞبی ٔٛفمیت وؿت ثٝ ضا آٟ٘ب قٕب وبض

 ثب وبضوٙبٖ اضتمبی ثطای اثطثرف ٚ ؾبزٜ ٞبی ضٚـ اظ یىی
 آٟ٘ب آیب آ٘ىٝ اَٚ قٛز: ٔی افٕبَ ظیط ٟٔٓ ؾئٛاَ زٚ ثٝ تٛجٝ

 اٍ٘یعٜ آٟ٘ب آیب ایٙىٝ زْٚ زاض٘س؟ ضا وبض ا٘جبْ ثطای الظْ تٛا٘بیی
 اٍ٘یعٜ اظ ٞٓ وٝ وبضٔٙسی تٟٙب زاض٘س؟ ضا وبض ا٘جبْ ثطای الظْ

 ٚضی ثٟطٜ تٛا٘س ٔی ثبقس ثطذٛضزاض الظْ تٛا٘بیی اظ ٞٓ ٚ
 الظْ اؾتحمبق ثسٖٚ فطزی اٌط ِٚی. زٞس افعایف ضاؾبظٔبٖ 

 ٚ ذبعط ض٘جف ثبفث ایٙىٝ ثط فالٜٚ ثبقس یبفتٝ اضتمبء
 احؿبؼ ٘یع ذٛز قٛز، ٔی تط قبیؿتٝ وبضوٙبٖ ؾبیط ٘بضضبیتی

 ایٗ ی ٕٞٝ وٝ ثطز ذٛاٞس ؾط ثٝ زِٟطٜ زض زائٕبً ٚ وطزٜ ٘بأٙی
 .قس ذٛاٞس ٚضی ثٟطٜ وبٞف ٚ وٕتط فقبِیت ثبفث ٔٛاضز

 استعذادها از استفاده 
 اظ یىی افطاز فطزی اؾتقسازٞبی اظ اؾتفبزٜ ٚ تكریم

 وٝ اؾت ٔسیط یه وبضٞبی تطیٗ وٙٙسٜءاضضب ٚ تطیٗ ؾبظ٘سٜ
 ٚضی ثٟطٜ افعایف ضاٜ زض لٛی اثعاضی قىُ ثٝ تٛا٘س ٔی
 ثعضي، ٞبی ؾبظٔبٖ ٚیػٜ ثٝ ٞب ؾبظٔبٖ زض. قٛز وبضٌطفتٝ ثٝ

 ثطزاضی ٔٛضز ثٟطٜ وبُٔ عٛض ثٝ فطزی اؾتقسازٞبی اٚلبت اغّت
 ثبلی ٘بقٙبذتٝ وبٔالً اٚلبت ٌبٞی ٚ ٌیط٘س ٕ٘ی لطاض وبُٔ

 افعایف ضاؾتبی زض ثبِمٜٛ اؾتقسازٞبی یقٙی. ٔب٘ٙس ٔی
 اظ فطنت ٘ٛؿ یه ذٛز وٝ قٛ٘س ٕ٘ی وبضٌطفتٝ ثٝ ٚضی ثٟطٜ

 ثٙبثطایٗ،. قٛز ٔی ٔحؿٛة ٚضی ثٟطٜ زض افعایف ضفتٝ زؾت
 ثٝ وٝ ضا ٞبیی تٛإ٘ٙسی وٙٙس ؾقی ٔسیطاٖ اؾت الظْ

 ثٟتطی ٞبی ضاٜ ٚ وكف ا٘س ٍ٘طفتٝ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز عٛضوبُٔ
 ٚضی ثٟطٜ افعایف ضاؾتبی زض آٟ٘ب اظ ثیكتط ی اؾتفبزٜ ثطای
 .ٕ٘بیٙس پیسا

   
 انگیسه 

ٚ  حمٛق اٌط أب. ٘یؿت افطاز اٍ٘یعـ فبُٔ تٟٙب ،پَٛ ٔؿّٕبً
. قٛز ٔی آٟ٘ب اٍ٘یعٜ ضفتٗ ثیٗ اظ ثبفث ثبقس وٓ افطاز زؾتٕعز
 لٛی اٍ٘یعـ یه نٛضت ثٝ ٕٞچٙبٖ ٔبِی پبزاـ زض٘تیجٝ

 ٞبی پبزاـ اظ وٙیس ؾقی ضٚ، ایٗ اظ. ٔب٘س ٔی ثبلی آٟ٘ب ثطای
 زض وبضوٙبٖ وـــــطزٖ ؾٟیٓ ثطای ضاٞی فٙٛاٖ ثٝ تكٛیمی
 وٙیس اؾتفبزٜ آٖ اظ حبنُ ٚضی ثٟطٜ ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔٛفمیت

 وبضوٙبٖ ثطای فجبضتی ثٝ. اٍ٘یعٜ ایجبز فبُٔ فٙٛاٖ ثٝ ٘ٝ
 .ا٘س ؾٟیٓ زٞٙس ٔی ا٘جبْ وٝ وبضی ٚضی ثٟطٜ زض قٛز تفٟیٓ
 ثٝ اضبفی ٞبی پطزاذت اظ ثیف افطاز ثبالی ثؿیبض ٚضی ثٟطٜ
 زٚؾت ضا فبزال٘ٝ پبزاـ افطاز ی ٕٞٝ ِٚی. زاضز اضظـ آٟ٘ب

 ثب ٔتٙبؾت وٙٙس ٔی زضیبفت وٝ پبزاقی ٔبیّٙس افطاز. زاض٘س
 ثٝ ٘ؿجت ثیكتطی تقٟس آٟ٘ب نٛضت ایٗ زض. ثبقس آٟ٘ب تالـ
 ایٗ زضغیط. زاز ذٛاٞٙس ٘كبٖ ذٛز اظ وبض جسیس ٞبی قیٜٛ

 قٕب افىبض ٚ ٘بفبزال٘ٝ ٞبی پطزاذت ٔمبثُ زض آٟ٘ب نٛضت،
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 ثٝ ٔمبٚٔت ایٗ اؾت ٕٔىٗ ٚ زاز ذٛاٞٙس ٘كبٖ ٔمبٚٔت
 اٌط. طززــٌ ٚضی ثٟطٜ فــوبٞ ٔٛجت ٚ ٛزٜـث ٔٙفقُ نٛضت

 اٌط وٙیس، پیسا ضا آٟ٘ب تٛا٘یس ٕ٘ی ِٚی زاضیس  احتیبج افطاز ثـــٝ 
 ثٛزٖ حبضط نٛضت زض ٚ وٙٙس ٕ٘ی پیسا حضٛض جّؿبت زض آٟ٘ب
 اعالفبت ا٘تمبَ اظ اٌط وٙٙس، ٕ٘ی ٔكبضوت ٞب ثحث زض

 ضا آٟ٘ب یب ا٘ساظ٘س ٔی تأذیط ثٝ ضا ٞب پیغبْ اٌط وٙٙس، ٔی ذٛززاضی
 قٕب ٞبی ایسٜ اظ ؽبٞط ثٝ چٙب٘چــــٝ یب وٙٙس، ٔی ثّٛوٝ

 آٖ زض ٌیط٘س، ٔی ضا آٖ جّٛ زضفُٕ ِٚی وٙٙس ٔی حٕبیت
 .ثبقیس ؽٙیٗ ٔٙفقُ ٔمبٚٔت ٚجٛز ثٝ ٘ؿجت ثبیس نٛضت

 اظ آٟ٘ب ثیكتط ضضبیتٕٙسی ٚ وبضوٙبٖ زض اٍ٘یعٜ ایجبز ٞسف ثب
 اظ لسضزا٘ی ثٝ ثٙبثطایٗ،. اضظیبثی وٙیس ضا فّٕىطزقبٖ وبضقبٖ،
 إٞیت آ٘بٖ فطز ثٝ ٔٙحهط ٞبی ٟٔبضت ٚ افطاز ٞبی ٔٛفمیت

 فّٕىـــــطزقبٖ ثٟجٛز ٞبی قیٜٛ زضذهٛل ضا آٟ٘ب ٚ ثسٞیس
 ا٘تمبز جبی ثٝ. وٙیس ضإٞٙبیی ٚضی ثٟطٜ افعایف ضاؾتبی زض

 آٟ٘ب ثٝ وٙیس ؾقی افطاز، لّٕسازوطزٖ ٔمهط ٚ حس اظ ثیف
 پصیطـ زضجٝ نٛضت ایٗ زض ظیطا ثسٞیس ؾبظ٘سٜ پیكٟٙبزٞبی

 افعایف ٘تیجٝ زضٚ  فقبِیت افعایف ٔٛجت ٚ ثبالضفتٝ آٟ٘ب
 .ٌطزز ٔی ٚضی ثٟطٜ

 تغییر به توجه 

 حفؼ ٚ ٚضی ثٟطٜ افعایف ثطای ضاٞی ٞب ؾبظٔبٖ ثطای تغییط
 ضقس جٟت ٌفت تٛاٖ ٔی ثٙبثطایٗ،. آٟ٘بؾت ضلبثتی تٛاٖ

 ؾبظٔب٘ی افطاز ٚ اؾت ٘بپصیط اجتٙبة أطی تغییط ٞب، ؾبظٔبٖ
 . ثبقٙس زاقتٝ ؾبظٌبضی تغییطات ضٚ٘س ثب ثبیس
 جسیس ٞبی ٟٔبضت فطاٌیطی اظعطیك تٛا٘س ٔی ؾبظٌبضی ایٗ

 تغییط، یبزٌیطی اؾت ٕٔىٗ ٔٛاضز اظ ثؿیبضی زض. قٛز حبنُ
 اظ یىی نٛضت ایٗ زض قٛز، ٔحؿٛة فٕسٜ تغییط یه ذٛز

 ؾبظٌبض، ٚ جسیس تفىط ٚ وبض قیٜٛ ایجبز ٞبی ضٚـ ثٟتطیٗ
 یبزٌیط٘سٜ، ؾبظٔبٖ. اؾت «یبزٌیط٘سٜ ؾبظٔبٖ» یه تكىیُ

 ی ٕٞٝ ثطای ٌطا تغییط تفىط قیٜٛ آٖ زض وٝ اؾت ؾبظٔب٘ی

 تغییط فّت ٕٞیٗ ثٝ. قٛز ٔی تجسیُ فبزت یه ثٝ افطاز
 ثٝ ٞب ؾیؿتٓ ٚ فطایٙسٞب وّیٝ ٚ اؾت زازٖ ضخ حبَ زض ٕٞٛاضٜ

. ٌیط٘س ٔی لطاض ٔؿتٕط ثبظٍ٘طی ٔقطو زض عجیقی عٛض
 ثؿیبض اؾت ٕٔىٗ تغییط زضحبَ ضٚ٘س یه ثٝ تٛجٟی ثی

 افعایف ضقس ثطای ضاٞی ٞب ؾبظٔبٖ ثطای تغییط. ثبقس پطٞعیٙٝ
 ٞبی فطنت افطاز ٔٛضز زض. اؾت ضلبثتی تٛاٖ حفؼ ٚ ٚضی ثٟطٜ

 ٚ قغّی ظ٘سٌی ؾبظی غٙی ٔٛجت تغییط، اثط زض آٔسٜ ٚجٛز ثٝ
 تغییط ثب ضا ذٛز ٘حٛی ثٝ ثبیس ٞب ا٘ؿبٖ. قٛز ٔی آٟ٘ب ذهٛنی
 آٟ٘ب ٚضی ثٟطٜ نٛضت ایٗ غیط زض وٝ چطا وٙٙس، ٕٞبًٞٙ

    .زاز ذٛاٞٙس زؾت اظ ضا ذٛز ضلبثتی تٛاٖ ٚ یبفتٝ وبٞف
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