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 فْشػت هغبلت

 پبػخ ثِ هؼيبسّبي ػتبسُ داس )*( الضاهی اػت ٍ پبػخ ثِ هؼيبسّبي ثذٍى ػتبسُ اهتيبص اضبفِ هحؼَة هی ؿَد.

 ؿوبسُ صفحِ )*( ؿشح سدیف

 5  هقذهِ 1

 6  ( ًگبُ يك دس يبسّبهؼ)  سبصهبى كلي سغح اص ًوبيي 2

 7 * ٌگيثشًذ صيّوب دس ضشكز دسخَاسز فشم 3

 8 * اقشصبدي ثٌگبُ اعالػبر: 1-1 هؼيبس صيش/  اقشصبدي ثٌگبُ هطخصبر ٍ هؼشفي: 1 هؼيبس 4

 8 * اهشيبصآٍس الضاهبر: 1-2 هؼيبس صيش 5

 9  يثبالدسش اسٌبد ٍ سبص جْز اسكبى: 2 هؼيبس /  ( Pre- Branding)   ثشًذيٌگ ديص:  اٍل فصل 6

 9 * (ّب هطي خظ ٍ سبصهبى ييبديثٌ يّب اسصش ٍ اًذاص چطن ز،يهأهَس) سبصهبى سبص جْز اسكبى: 2-1 بسيهؼ صيش 7

 9  (ياسششاسژ ليسحل ّبي هبسشيس) كياسششاسژ سيضي ثشًبهِ-2-2 هؼيبس صيش 8

 9 * يبسيػول ّبي ثشًبهِ سب كالى اّذاف اص: 2-3بسيهؼ صيش 9

 10 * ٍكبس  كست هذل: 3-1هؼيبس صيش / ٍكبس كست عشح: 3 يبسهؼ 10

 11 * (يهبل يّب ًسجز يگزاس + ّذف دسآهذّب ثيٌي ديص+  ّب ّضيٌِ ٍ هٌبثغ ثيٌي ديص)يجبس سبل يسجبس ثشًبهِ: 3-2 بسيهؼ صيش 11

 11  ٍاحذّب يبسيػول ّبي ثشًبهِ:   3-3 هؼيبس  صيش 12

 12  سبصهبى دس( Value Chain) اسصش شُيصًج يييسؼ: 4 بسيهؼ 13

 12 * سبصهبى زيفيك سشنيس: 5 بسيهؼ 14

 13 * يسبصهبً يهؼوبس: 6 بسيهؼ 15

 13  ياًسبً هٌبثغ يكبسگوبس ثِ ٍ جزة ٌذيفشا: 7-1 بسيهؼ شيص /  ٌگيثشًذ کشديسٍ ثب ياًسبً هٌبثغ يسَاًوٌذسبص ٍ سَسؼِ: 7 بسيهؼ 16

 14 * ياًسبً هٌبثغ ػولکشد يبثياسص ٍ سَسؼِ ٌذيفشا: 7-2 بسيهؼ شيص 17

 15 * ياًسبً هٌبثغ ًگْذاضز ٍ هطبسكز ضش،ياًگ ٌذيفشا: 7-3 بسيهؼ شيص 18

 16 * (سبصهبى دسٍى)  خشد ظيهح ليسحل: 8 -1 هؼيبس صيش/  (Context) (C2) ظيهح ليسحل جٌجِ – يبثيثبصاس ثشًبهِ ٍ ثبصاس قبريسحق :8 بسيهؼ 19

 16 * (Porter's 5 Forces) بًِيه ظيهح ليلسح: 8 -2 هؼيبس صيش 20

 17 * (PESTLE) كالى ظيهح ليسحل: 8-3 هؼيبس صيش 21

 17  (Market Analysis) ثبصاس ليسحل ِيسجض ٍسًٍذّب  اعالػبر:   8-4 هؼيبس صيش 22

 18  صٌؼز ياجضا ليسحل ٍ ييضٌبسب:9-1 ؼيبسصيشه/  (Collaborate) (C3)ّوکبساى ليسحلجٌجِ –يبثيثبصاس ثشًبهِ ٍ ثبصاس قبري:سحق9 بسيهؼ 23

 18  كياسششاسژ يّب گشٍُ ليسحل ٍ ييضٌبسب:  9-2 هؼيبس صيش 24

 19   ثشًذ ،ضٌبخزيثشًذآگبّ يكوقبريسحق:10-1صيشهؼيبس/(Customer) (C4)بىيهطششليسحلجٌجِ–يبثيثبصاسثبصاسٍثشًبهِقبريسحق:10بسيهؼ 25

 19  ّب ييكوذ ياثشثخط يبثياسص يوك قبريسحق: 10-2 بسيهؼ صيش 26

 20 * بىيهطشش يٍفبداس ٍ يشوٌذيسضب ضاىيه يكو قبريسحق: 10-3بسيهؼ صيش 27

 20  يهطشش سفشبس يالگَ يفيك قبريسحق اًَاع: 10-4بسيهؼ صيش 28

 21  (Niche Marketing) ثبصاس يبثي گَضِ ٍ بىيهطشش يقيسلف يّب ليسحل: 10-5بسيهؼ صيش 29

 21 * (STP) بىيهطشش يگزاس ّذف ٍ يثٌذ دسشِ سٌذ:  10-6 يبسهؼ صيش 30
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 فْشػت هغبلت

 ؿوبسُ صفحِ )*( ؿشح سدیف

 22  (Competitor )  (C5) سقجب ضجِ ٍ سقجب ليسحل بسيهؼ – يبثيثبصاس ثشًبهِ ٍ ثبصاس قبريسحق:  11  بسيهؼ 31

 22  ... ( ن،يشهسشقيغ ن،يهسشق ثبلقَُ، ٍ ثبلفؼل) سقجب ضجِ ٍ سقجب يثٌذ : دسشِ 11-1 هؼيبس صيش 32

 22 * (Competitive Profile Matrix)(CPM)  سقجب ضجِ ٍ سقجب ليدشٍفب سيهبسش:  11-2 هؼيبس صيش 33

 23  يبثي گبُيجب ٍ ضيسوب ياسششاسژ ييثْشش اًشخبة يثشا(  ضيسوب ًقبط ٍ سطبثِ ًقبط) POP ٍ POD گبُيجب ليسحل:  11-3 هؼيبس صيش 34

 23  آى ٍثشًذ سبصهبى ثْجَد يساسشب دس ضذُ يثٌذ دسشِ ذُيا ثبًك ٍ يويٍدا هٌسجن فکش اسبقٍجَد:12-1بسيصيشهؼ/خالقبًِ اقذاهبر:12 هؼيبس 35

 24  (Practice Benchmarking)  يسبص يثَه ٍ يالگَثشداس: 12-2 هؼيبس صيش 36

 24 * يهطشش سجشثِ ثْجَد:  12-3 هؼيبس صيش 37

 25 * (Marketing Strategies) يبثيثبصاس خالقبًِ يساّجشدّب:  12-4 سهؼيب صيش 38

39 
  (7P)ثشٳبٯٸ ٛشٵؽ خالٝ دس ٟب٫ت  یبثيثبصاس ختٸيآٯ ػٴذ : 12-5صيش ٯٔيبس 

(7P:Product- Price - Promotion -Place -People -physical Asset-Process) 
* 

 
25 

 26 * ثشًذ كياسششاسژ سٌذ: 13-1 بسيهؼ صيش/  كياسششاسژ زيَّ جٌجِ: 13 هؼيبس/ (  Brand Creation)   ثشًذ ٌصيآفش فصل 40

 26   ثشًذ يهؼوبس سٌذ: 13-2 بسيهؼ صيش 41

 27  ثشًذ يدشسفَ سٌذ: 13-3 بسيهؼ صيش 42

 27 * (ييكبال عجقبر ،يسبصهبً ضؼبس ، ثشًذ، يحَاض ثجز خ،يسب لَگَ ،يسجبس ػالهز)  هلي ثجز:  13-4 هؼيبس صيش جٌجِ اص ثشًذ يحقَق زيَّ 43

44 
 يالولل ييث ثجز:  13-5 هؼيبس صيش جٌجِ اص ثشًذ يحقَق زيَّ

 (يالولل ييث ييكبال عجقبر ،ييقبيآفش يكطَسّب  اسٍدب، ِياسحبد ذ،يهبدس هؼبّذُ  -يصبدساس ّذف يثبصاسّب دس ثشًذ ثجز)

 

 
28 

 28 * ثشًذ زيَّ اسشبًذاسد يّب هذل: 13-6بسيهؼ صيش 45

 29 * يدسًٍ زيَّ سٌذ: 13-7بسيهؼ صيش 46

 29 * ثشًذ ٍػذُ ِيبًيث: 13-8 بسيهؼ صيش 47

 30 *  ثشًذ يسبص گبُيجب ِيبًيث: 13-9 بسيصيشهؼ 48

 30  ثشًذ خيآسكشب: 13-10 بسيهؼ صيش 49

 31 * ثشًذ يدشداص زي: ضخص13-11 بسيهؼ صيش 50

 31  ثشًذ ياجشوبػ زيهسئَل: 13- 12  بسيهؼ صيش 51

 32 * يكاله زيَّ سٌذ: 14-1بسيهؼ صيش/  ثشًذ يكدساا زيَّ:  14 هؼيبس 52

 32 * يثصش زيَّ سٌذ: 14-2بسيهؼ صيش 53

 33 * يحس زيَّ سٌذ:  14-3 بسيهؼ صيش 54

 33 * ثشًذ يهجبص زيَّ سٌذ: 14-4 بسيهؼ صيش 55

 34   خالق ياسششاسژ جٌجِ:  15 هؼيبس/  ثشًذ اسسجبعبر فصل 56

 34 * (يشيگ اًذاصُ – سسبًِ – بميد – ثَدجِ – زيهأهَس) 5M ثشًذ کذبسچِي اسسجبعبر كياسششاسژ سٌذ:  15- 1بسيهؼ صيش 57

 35  ٌگيثشًذ يثشا خالق يّب ييكوذ ٍ ثشًذ اسسجبعبر ثَدجِ ييسذٍ ٍ يييسؼ ضميهکبً: 15-2 بسيهؼ صيش 58

 35 * ّب آى كبسكشد ٍ ييًَ ياثضاسّب ٍ ثشًذ(  يّب ٌزيدَ سبچ) سوبس ًقغِ ليسحل ٍ ييضٌبسب: 15-3بسيهؼ صيش 59
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 فْشػت هغبلت

 ؿوبسُ صفحِ )*( ؿشح سدیف

 36 * هحشَا ٍ اسسجبعبر ياسششاسژ: 16-1 بسيهؼ صيشي / ٌيآفش بميد جٌجِ:   16هؼيبس 60

 36  هحشَا ذيسَل ياخشصبص ضخص بي ٍاحذ ٍجَد: 16-2 بسيهؼ صيش 61

 37 * ييهحشَا ياسسجبع يّب ييكوذ ييسذٍ: 16-3بسيهؼ صيش 62

 37  ي اثضاس ٍ يا سسبًِ يضيس ثشًبهِ ٍ زيشيهذ جٌجِ: 17 هؼيبس 63

 37 * ثشًذ زيَّ ٍ ٍػذُ يساسشب دس( ATL, BTL, TTL) يا سسبًِ يثٌذ ثَدجِ ،يضيس ثشًبهِ: 17-1 بسيهؼ صيش 64

 38 * يياجشا چبسر گبًز ٍ( Action Plan) ٌگيثشًذ يياجشا ثشًبهِ ييسذٍ: 17-2بسيهؼ صيش 65

 38 * ٌگيثشًذ ياجشا ثش ًظبسر ٍ صيدب ٍ يبثياسص سشنيس: 18 هؼيبس/   Post-Branding ٌگيثشًذ دسب فصل 66

 38  يٍاقؼ فيٍظب ضشح ثب ٌگيثشًذ صيدب ياخشصبص ٍاحذ بي ضخص ٍجَد:  18-1- بسيهؼ صيش 67

 39 * ّب( ثشًبهِ ٍ اقذاهبر ياجشا) ٌگيثشًذ ٍاحذ بي ضخص سظسَ ّب ثشًبهِ يدائو صيدب: 18-2 بسيهؼ صيش 68

 39 * (اقذاهبر يخشٍج ٍ جيًشب) ثشًذ يفيك ٍ يكو يّب الوبى هٌظن يا دٍسُ يّب يبثياسص: 18-3 بسيهؼ صيش 69

 40  ٌگيثشًذ کذبسچِي سشنيس ٍ اثضاسّب ياثشثخط ليٍسحلِ يسجض ثبصخَسد: 18-4 بسيهؼ 70

 41 * يساّجش ٍ ًظبسر جْز يشًٍيث ثشًذ هطبٍس جَدٍ: 18-5بسيصيشهؼ 71

 41  ( فکشي هبلکيز ٍ حقَقي هذيشيز ٍ دبيص)  ثشًذ حقَقي سصذ: 19 هؼيبس 72

 42 * ياقشصبد ضيسوب جبديا دس ثشًذ قذسر: 20-1بسيهؼ صيش/   ثشًذ ياقشصبد دطشَاًِ ٍ اػشجبس: 20 هؼيبس 73

 42 * (ضيسوب يذاسيدب) ثشًذ ياقشصبد يذاسيدب: 20-2بسيهؼ صيش 74

 43 * (يحسبثذاس 17 اسشبًذاسد) يهبل دفبسش دس ًبهطَْد ييداسا كي ػٌَاى ثِ ثشًذ ييضٌبسب: 20-3بسيهؼ صيش 75

 44  ثشًذ ياجشوبػ زيهسئَل:  13-12 هؼيبس صيش ثِ هشثَط/    "  ثشًذ زيهسئَل دشسطٌبهِ: وِيضو " 76

 50  ضيجَا ثخص 77

 51  ي حَصُ سالهز ٍ ثْذاضزّب ضُيجبّبيي اص  ًوًَِ 78

 51  ي اجشوبػي ثشاي ثشًذّبّب زيهسئَلّبيي اص  ًوًَِ 79
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 همذهِ

 ٍ غیصٌب یسلبثت یّبتیلبثل کشدى کیًضد( سٍ صیپ پشسطٌبهِ)  دسخِ 360 یبثیاسص هذل ٍ ٌگیثشًذ صیّوب اص ّذف

 ثبػث شیص ػَاهل ٌگ،یثشًذ صیّوب سبلِدُ سٍال طجك ّذف، يیا ثب است؛ یخْبً کالس ثِ استبى یالتصبد یّبثٌگبُ

 .است ثَدُ طٌبهِپشس هذل یاستمب ٍ ثْجَد ، یثبصًگش

اصٌبف ی، ذیتَل ٍ یخذهبت ، ثضسگ ٍ کَچکی ٍکبسّبکست ّوِ اًَاع ثشاصًذُ ذیثب هذل يیا ٍ 

 .ثبضذ...  ٍ یصبدسات ٍ یهحل ، غیصٌب

دّذ ًطبى یخَثثِ سا ٍکبسّبکست ثْجَدلبثل یذیکل ًمبط ثتَاًذ ثبیذ هذل. 

ِکٌذ تشکیًضد ٍ آضٌبتش یًخْب کالس دس سلبثت بتیادث ثبسا  غیصٌب صبحجبى حیتذسث. 

ثبضذ یکبسثشد ٍ فْنلبثل ، هلوَس کبسضٌبسبى یثشا آى فٌَى ٍ هجبحث ثبیذ  ّبيیا ّوِ ثب. 

 ییثْجَدّب ٍ استمب ضیً اهسبل اصٌبف، ٍ غیصٌب ثِ ثیطتش چِ ّش کوک ٍ صیّوب شخبًِیدث آهَصضی سسبلت خْت ثِ لزا

 یبثیاسص سبالًِ تدبسة اسبس ثش شاتییتغ يیا.  است ضذُبماًد پشسطٌبهِ ضذى تشفْنلبثل ٍ سَْلت خْت دس

 .است گشفتِ صَست ّبیبثیاسص دس ساّگطبیی خْت دس فَق گبًِچبس  اّذاف ثبهالحظِ ٍ یالتصبد یّبثٌگبُ

 ًطذُ ٍاسد هذل اصل ثِ یاخذضِ يیتشکَچک ٍ ثَدُ هذیشاى اًدوي اصلی هذل ساستبی دس ضذُاػوبل تغییشات

  .است

 اصخولِ(  هشثَطِ بسّبییشهؼیٍص هؼیبس)  پشسص20 ثِ(  هشثَطِ بسّبییشهؼیٍص هؼیبس)  پشسص 55 یسبصخالصِ

 .است ضذُ آٍسدُ 6صفحِ  خذٍل دس آى ضشح کِ . ثبضذیه تغییشات ایي هصبدیك

 صیش ٍ هؼیبسّب ثیطتش چِ ّش یسبصضفبف خْت، (بسّبیاصطالحبت ٍ هؼ ی)ضشح ًظش یآهَصض َستیپ ضذى اضبفِ

 ضذُاسائِ.... ٍ ًوَداسّب اضكبل، ٍ ثَدُ آهَصش ثبّذف ، یآهَصض َستیپ هطبلت است رکش ثِ الصم ؛ هشثَطِ بسّبیهؼی

 ضشایط ثِ تَخِ ثب سبصهبى ّش دس فشایٌذّب است یْیثذ. اًذضذُدسج هطبلت ثیطتش نیتفْ خْت ٍ هثبل ػٌَاىثِ صشفبً

 یٌیػ تكشاس ٍ  هستمین کپی ّشگًَِ. ذیآ ػول ثِ الصم دلت هشثَطِ اسٌبد اسائِ دس داسد یخذ اًتظبس لزا ، اًذهتفبٍت

 خَاّذ هٌفی اهتیبص هطوَل ٍ است شخبًِیدث همشسات خالف ست ٍیً شفتِیپز یسبصهبً َستیپ اسٌبد ػٌَاىثِ هطبلت

 .ضذ
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 ًوبیی اص ػغح كلی ػبصهبى ) هؼيبسّب دس یك ًگبُ (                                                        

 
 
 

 هؼيبسّب ؿوبسگبى صیش ػٌَاى هؼيبس ؿوبسُ هؼيبس ّب ػشفصل

 هختصبت

 ثٌگبُ التصبدي

 

C1 

 

 دٍ صیش هؼيبس ٍ هـخصبت ثٌگبُ التصبديهؼشفی  1

 التصبدي ثٌگبُ اعالػبت 1-1
دٍ جذٍل اثتذاي 

 پشػـٌبهِ

 ػول دػتَستَضيحبت دس  اهتيبصآٍسالضاهبت  2-1

 فصل

 پيؾ ثشًذیٌگ 

 

C1 

 

 صیش هؼيبس ػِ اػٌبد ثبالدػتی 2

 هؼيبس صیش ػِ ٍكبس كؼتعشح  3

 ثذٍى صیش هؼيبس تحليل صًجيشُ اسصؽ 4

 ثذٍى صیش هؼيبس هذیشیت كيفيت ٍ تؼبلی 5

 ثذٍى صیش هؼيبس هؼوبسي ػبصهبًی 6

 ػِ صیش هؼيبس تَػؼِ ٍ تَاًوٌذػبصي هٌبثغ اًؼبًی 7

C2 8  صیش هؼيبسچبس  هؼيبس تحليل ٍ هغبلؼبت هحيظ –تحميمبت ثبصاس ٍ ثشًبهِ ثبصاسیبثی 

C3 9  دٍ صیش هؼيبس هؼيبس تحليل ّوکبساى –تحميمبت ثبصاس ٍ ثشًبهِ ثبصاسیبثی 

C4 10  ؿؾ صیش هؼيبس هؼيبس تحليل هـتشیبى –تحميمبت ثبصاس ٍ ثشًبهِ ثبصاسیبثی 

C5 11  ػِ صیش هؼيبس هؼيبس سلجب ٍ ؿجِ سلجب –تحميمبت ثبصاس ٍ ثشًبهِ ثبصاسیبثی 

C6 12 ًِصیش هؼيبسچبس  الذاهبت خاللب 

 فصل

 آفشیٌؾ ثشًذ

 دٍاصدُ صیش هؼيبس َّیت اػتشاتظیك ثشًذ 13

 صیش هؼيبسچبس  ثشًذ َّیت ادساكی 14

 فصل

 استجبعبت ثشًذ

 ػِ صیش هؼيبس اػتشاتظي خالق 15

 ػِ صیش هؼيبس پيبم آفشیٌی 16

 دٍ صیش هؼيبس ٍ اثضاسي اي سػبًِ سیضي ثشًبهِهذیشیت ٍ  17

 فصل

 ٌگثشًذی پؼب

 پٌج صیش هؼيبس ػيؼتن اسصیبثی ٍ پبیؾ ٍ ًظبست ثش اجشاي ثشًذیٌگ 18

 ثذٍى صیش هؼيبس سصذ حمَلی ثشًذ )پبیؾ ٍ هذیشیت حمَلی ٍ هبلکيت فکشي( 19

 ػِ صیش هؼيبس اػتجبس ٍ پـتَاًِ التصبدي ثشًذ 20
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  هذیشیت هحتشم

 خَاّذ ًوَد.ٍ ّوكبساى  ضوب  ییگَ پبسخًی ثِ ًحَُ صحیح کوک ضبیب"  دػتَس ػولساٌّوب ٍ   " هطبلؼِ  دلیك

 خَاًب سکويل ضَد. عَس ثِصيش ثب دقز كبفي ٍ  يّب شنيآاسز سشسيجي اسخبر فشهبييذ سب  خَاّطوٌذ

 ٍ اهضبء هذيشػبهل فبقذ اػشجبس اسز.ضشكز الصم ثِ ركش اسز ،دشسطٌبهِ ثذٍى هْش 

 

 فشم دسخَاػت ؿشكت دس ّوبیؾ ثشًذیٌگ )*(
 

 : سيسأسسبل  ًبم ثٌگبُ اقشصبدي :  

 ضوبسُ سلفي ّوشاُ:  : شػبهليهذًبم ٍ ًبم خبًَادگي  

 ًَع سَليذ، هحصَل / خذهز: 

 ضوبسُ ًوبثش:  ضوبسُ سلفي:  

 آدسس دسز الکششًٍيکي:  : زيسب ٍةآدسس  

 : ثٌگبُ اقشصبديآدسس  

 ٍاسسبح            ًوبثش  اسسجبعي ثب ساثظ  :     سلگشام          يّب ساُ 

 سلفي ّوشاُ ساثظ:    سوز ساثظ: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ساثظ:  

 ساثط ػْذُ ثش احتوبلی تغییشات ّشگًَِ اص اطالع ٍ هشتجط آهَصضی یّب دٍسُ ّوبیص، اخجبس پیگیشی هسئَلیت است ثذیْی 

 .است

  1401/ 3/ 03 تبسیخ تب حذاکثش هشثَطِ هستٌذات ّوشاُ ِث سا ضذُ لیتكو پشسطٌبهِ فشم ٍ ضشکت هؼشفی فشم است خَاّطوٌذ 

 .دّیذ لشاس ّوبیص دثیشخبًِ اختیبس  دس
سا کست کشدُ اهب توبیلی  ثبصدیذ هیذاًیاهتیبص الصم خْت  دستَس ػولثب تَخِ ثِ ضَاثط ٍ  یا کٌٌذُ ضشکتضبیبى رکش است اگش 

ثشًدذ   "،  آى هدوَػِ هحتشم  ثب کست  ّش اهتیبصی اص خبیگبُگبىکٌٌذ ضشکتثِ ایي اهش ًذاضتِ ثبضذ، خْت حفظ حمَق توبهی 

 ثِ سلبثت خَاّذ پشداخت. کٌٌذگبى ضشکتثب سبیش  "ضبیستِ تمذیش"حزف ٍ دس خبیگبُ  "ثشتش

 داسیذ            ًذاسیذ       تدَسط تین کبسضٌبسی ٍ گشٍُ اسصیبثی  ثبصدیذ هیذاًیتوبیل ثِ 

 هــْــش ٍ اهــضــبء                                                                                                                     
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 التصبدي ثٌگبُ هـخصبت ٍ هؼشفی: 1هؼيبس 

 ثٌگبُ التصبدي ػبت: اعال1-1صیش هؼيبس )*(

 ثبفت ٍ ػبختبس ثٌگبُ التصبدي

 (/ خذٯبتی / ثبصس٧بٳیكٴٔت )تٶ٫يذي  اكٴبٙ                           

 هبلکيت ػوذُ ػبصهبى

 دٵ٫تی ٳيٰٸ خلٶكی / ٳيٰٸ دٵ٫تی خلٶكی    

 داهٌِ فؼبليت جغشافيبیی

 یا٬٬ٰ٫ ٲيثكبدساتی/  اػتبٳی/ ٣ـٶسي  ٯغ٬ی/ ؿٺشي  

 دٍسُ ػوش ثٌگبُ التصبدي

  ػب٩(4ػبصٯبٱ ٳٶپب )صيش 

     ػب٩ ثٸ ٹٰشاٷ ٳؼ٪ اٵ٩ ٯذيشاٱ ٵ ٯب٤٫يٲ (   35ػب٩ ٵ ٣ٰتش اص  5ػبصٯبٱ ثب٫ٖ )ثيؾ اص 

 ػب٩ ثٸ ٹٰشاٷ ٳؼ٪ دٵ٭ ٯذيشاٱ ٵ ٯب٤٫يٲ (         35ػبصٯبٱ ٣بٯ٪ / پش ػبث٠ٸ )ثيؾ اص 

       ٹٰشاٷ ٳؼ٪ ػٶ٭ ثٸ ثٔذ ٯذيشاٱ ٵ ٯب٤٫يٲ (       ػب٩ ثٸ 90ػبصٯبٱ ديشپب )ػبث٠ٸ ثيؾ اص 

 ًَع ثبصاس ٍ هـتشي

B2C )ٛشٵؽ ثٸ ٯـتشيبٱ اٳجٶٷ ٵ ٯشد٭ ٓبدي( B2B  ( ٹب ػبصٯبٱ)ٛشٵؽ ثٸ ٣بسٛشٯبٹب ٵ B2G )ٛشٵؽ ثٸ دٵ٫ت(  

 ًَع هحصَل

 ٛشٵؽ خذٯبت  تٶ٫يذ ٣بال 

 تيشاط اسائِ هحصَل

 پشٵطٷ ٯغٶس ػبصٯبٱ تٰش( اسائٸ اٳجٶٷ )تٶ٫يذ خٌی ٯؼ

 )اص لحبػ تؼذاد پشػٌل ٍ ٍاحذ ػبصهبًی( ٍكبس كؼتػبیض 

   ٳٜش(          40ٹبي ٣ٶص٢ ) تٔذاد پشػٴ٪ صيش ٵ٣بس ٣ؼت

  (200ٳٜش ٵ ٣ٰتش اص  40ٹبي ٯتٶػي  ) تٔذاد پشػٴ٪ ثيؾ اص ٵ٣بس ٣ؼت

         ٳٜش( 200 اصٹبي ثضس٥ )تٔذاد پشػٴ٪ ثيؾ ٵ٣بس ٣ؼت

 %   ٳؼجت پشػٴ٪ ٯشد  ثٸ صٱ :     صٱ:  تٔذاد پشػٴ٪ ٯشد: تٔذاد پشػٴ٪ :پشػٴ٪ ٣٪ ٔذادت

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 1-1 بسيٯٔ شيص يساٹٴٰب ثِ :َسزيد هسشٌذار

ي ت٤ٰي٪ ٵ دس تبسيخ                                   ا عشٛٸاخالٝ  ثب دٟت ٵ سٓبيت اثشاصؿذٷًالٓبت ٣ٸ ا داس٭ یٯآال٭   شٓبٯ٪يٯذايٴزبٳت                                ثب ػٰت  

 .ش٭يپز یٯسا  اُٺبسؿذٷاػت ٵ ٯؼئٶ٫يت كغت اًالٓبت  ؿذٷ  اسػب٩

 ـضــبءهــْــش ٍ اهـ                                                                                       

 ( ساٌّوب ٍ دػتَس ػول ثب تَجِ ثِ هَاسد ركش ؿذُ دس   اهتيبصآٍس ): الضاهبت 1-2صیش هؼيبس )*(
 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

                                     :ثب تٶرٸ ثٸ رذاٵ٩ اسصيبثی ا٫ضاٯبت اٯتيبصآٵس دس پيٶػت  اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 1-2 بسيٯٔ شيص يساٹٴٰبثٸ  :َسزيد سشٌذاره
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 ( Pre- Branding)   ثشًذیٌگ پيؾ:  اٍل فصل

 یثبالدػت اػٌبد ٍ ػبص جْت اسكبى: 2هؼيبس 

 (ػبصهبى ٍ خظ هـی ّب يیبديثٌي ّب اسصؽٍ  اًذاص چـن، تی)هأهَس: اسكبى جْت ػبص ػبصهبى 2-1صیش هؼيبس )*(

 □ؿٶد ٯی كٶست ػيؼتٰبتي٢ پبيؾ ثٸآٱ  اػت ٵارشاي  ؿذٷ ٲيتذٵ صٯيٴٸ ٲيدسا٧شٵٷ ٯتخلق  تٶػي ٵٯ٤تٶة ًٶس ٣بٯ٪ ثٸاس٣بٱ رٺت ػبص ػبصٯبٱ، -1

 □. ؿٶد ٯی بيؾپ يا دٵسٷكٶست  ثٸاػت ٵ ارشاي آٱ  ؿذٷ ٲيتذٵ يا عشٛٸ كٶست ثٸٵ ٯ٤تٶة  ًٶس ٣بٯ٪ ثٸاس٣بٱ رٺت ػبص ػبصٯبٱ، -2

 □. ؿٶد ٯی اػت ٵ ارشاي آٱ ػبالٳٸ ثشسػی ؿذٷ آٯبدٷ٣تجی  كٶست ثٸ٬٣ی ٵ ًٶس ثٸاس٣بٱ رٺت ػبص ػبصٯبٱ، -3

 □. ؿٶد ٯی ٯذيشيت ٵرٶد داسد ٵ ٧ٺ٨بٷ ثٸ آٱ سرٶّ ر٬ؼبت كٶستكٶست پشا٣ٴذٷ ٵ يب پيـٴٺبد دس  اس٣بٱ رٺت ػبص ػبصٯبٱ، ثٸ-4

 □اػت.  ٳـذٷ ٲيتذٵًٶس ٣تجی تٔشيٚ ٵ  ثٸٵ  ؿٶد یٯٜبٹی ٯٜشٵم ٧شٛتٸ اس٣بٱ رٺت ػبص ػبصٯبٱ ثٸ ؿ٤٪ ؿ -5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ "سبص  جْز اسكبى "دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپبٷ ٯ 18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □اػت.   ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

   ٣الٱ ػبصٯبٱ ٯـی خي -4بٱ ػبصٯ يبديثٴ يٹب اسصؽٛٺشػت  -3ػبصٯبٱ  اٳذاص صـٮ 2ػبصٯبٱ  تيٯأٯٶس-1 :َسزيهسشٌذار د

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                    □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                         ○2                          ○3                       ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 (ياػتشاتظ ليتحل ّبي هبتشیغ) كیاػتشاتظ سیضي ثشًبهِ-2-2صیش هؼيبس 

 ٟشاس٧شٛتٸبت ٣الٱ ساٹجشدي ٰاػت ٵ ٯجٴبي تلٰي ؿذٷ تٺيٸٶس ٣بٯ٪ ً ي دس ايٲ صٯيٴٸ ثٸا عشٛٸتٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ اػتشاتظي  يٹب غيٯبتش ٹٰٸ -1

 □( ػبصٯبٱ، تؼشي دادٷ ٵ ٯٴِٶس ؿذٷ اػت. یدػت ٲييپبكٶست ي٤پبسصٸ دس تٰب٭ ػٌٶط )ثبالدػتی ٵ  ٵ ثٸ

ػبصٯبٱ  يٹب ٸيالٵ دس ٹٰٸ  اٳذ ؿذٷ ٧شٛتٸساٹجشدي ثٸ ٣بس  يٹب يضيس ثشٳبٯٸي الصٯٸ تٶػي تيٮ ٣بسؿٴبػبٱ ٯزشة داخ٬ی تذٵيٲ ٵ دس ٹب غيٯبتشثيـتش -2

 □ٯٴٌجٞ ٵ ٯٴِٶس ؿذٷ اػت. 

 □اػت.  ؿذٷ ٧شٛتٸثبالدػتی ػبصٯبٱ دسٳِش  ٹبي ثشٳبٯٸٵ  ٵدسثٔوی اػٴبد ؿذٷ آٯبدٷهشٵسي تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ دسػبصٯبٱ  يٹب غياص ٯبتش ثشخی -3

 □ٵ اػٴبد ثبالدػتی ي٤ذػت ٵ ٯٴٌجٞ ٳـذٷ اػت.  ٹب ثشٳبٯٸ ٹٰٸؿذٷ ٵ٫ی ثب ي اػتشاتظي ػبصٯبٱ آٯبدٷ ٵ ٯ٤تٶة ٹب غيٯبتشثشخی اص  -4

 □. ٣ٴذ ٰیاثضاس تغ٬ي٪ اػتشاتظي اػتٜبدٷ ٳ اص صٴيٲ ػبصٯبٱ -5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ " يبسيػول يّب ياسششاسژ ٍ سيهبسش "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 .آٱ ثب اٹذاٙ ٣الٱ ٵ ٯذيشيتی ػبصٯبٱ ساػتبيی ٹٮپيٶػت٨ی ٵ  -3ثشاي ػبصٯبٱ  ؿذٷ ٲييتٔ يٹب ياػتشاتظٳٶّ  -2 ٯٴبثْ اًالٓبتی آٱاػتشاتظي ٵ  يٹب غيٯبتش -1 هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                    □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                         ○2                          ○3                       ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ػوليبتی ّبي ثشًبهِاّذاف كالى تب  : اص2-3صیش هؼيبس)*(

 ٵ ثٸٵ اٹذاٙ ٣ّٰی ارشايی تجذي٪ ٯجت٤شاٳٸ ي اٟذاٯبت ي ًی ٯتذي اػتبٳذاسد ثٸ ثشٳبٯٸا عشٛٸٵ  ثٸ ٢ٰ٣ ٧شٵٷ ٯتخلقٵ ساٹجشدٹبي ٣الٱ اٹذاٙ -1

 □.ؿٶد پبيؾ ٯی ٢ داؿجٶسد ٯذيشيتیتغت ي ٣ّٰی(ٵ  ٯذت ٣ٶتبٷ، ٯذت بٱيٯ، ی ثٸ اٹذاٙ )ث٬ٴذٯذت بثي دػتاثالٕ ؿذٷ اػت ٵ  ٵاعذٹب٬٣يٸ 
 

ػبصٯبٱ اثالٕ ؿذٷ  يٵاعذٹبٵ ثٸ  ٬ٰٓيبتی ٵ اٹذاٙ ٣ّٰی تجذي٪ ٹبي ثشٳبٯٸثٸ  يا عشٛٸٵ ساٹجشدٹبي ٣الٱ ثٸ ٢ٰ٣ ٣بسؿٴبػبٱ ٛٺشػتی اص اٹذاٙ  -2

 □. ؿٶد ٯی پبيؾ ٯٴذ ٵ ػيؼتٰبتي٢ ٳِب٭ يا ٶٷيؿثب  ثٸ اٹذاٙٵ دػتيبثی  اػت ٵ ارشا
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٬ٰٓيبتی دس ٹش ٵاعذ ثش اػبع ٳِش ٯذيشاٱ  يٹب ثشٳبٯٸًٶس سػٰی اثالٕ ؿذٷ ٵ  ثشاي ٯذيشاٱ ارشايی ػبصٯبٱ ثٸ ث٬ٴذٯذتيب  ٯذت ٯيبٱٙ ٛٺشػت اٹذا -3

 □. ؿٶد ٯی ٵ ٯٰيضي سيضي ثشٳبٯٸارشايی ٯشثٶًٸ 

 □ اػت. ؿذٷ آال٭ٵ  بدٷآٯ ٵاعذٹبارشايی دس ثشخی اص  يٹب ثشٳبٯٸاٵ٫يٸ ٵ  غيٳٶ ؾيپكٶست  ثٸ ث٬ٴذٯذتٵ  ٯذت ٯيبٱاٹذاٙ  -4

 □ٵرٶد ٳذاسد.  ٹب ثخؾاص  ٢ي  شيٹدس  ث٬ٴذٯذتٵ  ٯذت ٯيبٱػٴذ اٹذاٙ  -5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ "سب اّذاف ػوليبسي ثلٌذهذر ٍ هذر هيبىكالى،  اّذاف "دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

  

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

سٵؽ ارشايی  -4ٯبتشيغ ٵُبيٚ ساٹجشدي ٵاعذٹبي ػبصٯبٳی  -3دس ػبصٯبٱ  ارشايی٬ٰٓيبتی ٵ  يٹب ثشٳبٯٸ -BSC  2تٴذات ػيؼتٮ ٣بست اٯتيبصي ٯتٶاصٱ ٯؼ -1 هسشٌذار ديَسز:

 ٬ٰٓيبتی ٵ اٹذاٙ ٣ّٰی ٹبي ثشٳبٯٸٛشايٴذ تجذي٪ اٹذاٙ ٵ ساٹجشدٹبي ٣الٱ ثٸ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                    □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                         ○2                          ○3                     ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ٍكبس كؼت: عشح 3هؼيبس 

 ٍكبس كؼت: هذل 3-1صیش هؼيبس)*(

 يثشا آٱ يارضا ٵ اػت ٟشاس٧شٛتٸ تٶاٛٞ ٵ ثغج ٯٶسد ٵ ٮيتشػ سػٰبً ػبصٯبٱ ٢ياػتشاتظ ػٌظ شاٱيٯذ یٯٶؿ٤بٛ ٵ دٟت ثب ٵ٣بس ٣ؼت ثٶ٭ ارضا – 1

 □(.PDCA صشخٸ تغت. )اٳذ ٟشاس٧شٛتٸ ػبصٯبٱ يساٹجشدٹب يثبصٳ٨ش ٵ ٣ٴتش٩ ،ارشا ،سيضي ثشٳبٯٸ يٯجٴب سٵ ؾيپ دٵسٷ

 سٵ ؾيپ دٵسٷ يثشا آٱ يارضا ٵ اػت ٟشاس٧شٛتٸ ـٴٺبديپ ٵ ثغج ٯٶسد ٵ ٮيتشػ ػبصٯبٱ یبٳيٯ ػٌظ شاٱيٯذ يػٶ اص دٟت ثب ٵ٣بس ٣ؼت ثٶ٭ ارضا  - 2

 □(.PDCA صشخٸ تغت. )اػت ٟشاس٧شٛتٸ بصٯبٱػ ٯخت٬ٚ يٵاعذٹب دس ی٤يتب٣ت ٣ٴتش٩ ٵ ارشا ،سيضي ثشٳبٯٸ يٯجٴب

 ٵ یبثيثبصاس ثخؾ یبتي٬ٰٓ اٟذاٯبت يٯجٴب ٵ ٟشاس٧شٛتٸ ػبصٯبٱ اسؿذ تيشيٯذ ذييتأ ٯٶسد ٵ ٮيتشػ ٯشثٶًٸ یتخلل ٵاعذ يػٶ اص ٵ٣بس ٣ؼت ثٶ٭ – 3

 □.اػت ٛشٵؽ

 □.اػت ٟشاس٧شٛتٸ ذييتأ ٯٶسد یهٰٴ ؿ٤٪ ثٸ ٵ اػت ـٴٺبدؿذٷيپ تيشيٯذ ثٸ ٶػتيپ ؿشط ثٸ غيٳٶ ؾيپ ٢ي – 4

 □.اػت ذٷيٳشػ يثٴذ رْٰ ثٸ سٵؿٲ ًشط ٮيتشػ يثشا تيشيٯذ خلٶف ٲيا دس – 5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ " ٍكبس كستهذل  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٵ ؿشط ارضا ٵ٣بس ٣ؼتثٶ٭ ٯذ٩  هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                    □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                         ○2                          ○3                       ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 (یهبل يّب ًؼجت يگزاس ّذف+  دسآهذّب ثيٌی پيؾ+  ّب ّضیٌِ ٍ هٌبثغ ثيٌی پيؾ)يجبس ػبل يتجبس ثشًبهِ :3-2صیش هؼيبس )*(

ٯز٣ٶس دس پيٶػت )ساٹٴٰب(  يٹب تٮيآثٔذ، ػٴذ ًشط تزبسي ػب٩ پيؾ سٵ سا ثب ٬٣يٸ دس اٳتٺبي ٹش دٵسٷ ٯب٫ی ٵ ٟج٪ اص ؿشٵّ دٵسٷ ٯب٫ی  شٷيٯذ ئتيٹ -1

ٟشاس دادٷ ٵ دس ٯيبٳٸ  ٹب تيٛٔب٫ يثٴذ ثٶدرٸٵ اٟتلبدي ػبصٯبٱ ٵ  يدسآٯذ يٹب ي٧زاس ٹذٙٵ ٯجٴبي  ٣شدٷ ٸيتٺػٶد صيبٱ  عؼبة كٶست ثيٴی پيؾٯتٴبُش ثب 

 □ .٣ٴذ یٯدٵسٷ )ؿؾ ٯبٷ(  ثبصثيٴی 

ٳؼجت  ي٧زاس ٹذٙدسآٯذٹب +  ثيٴی پيؾ+  ٹب ٹضيٴٸٯٴبثْ ٵ  ثيٴی پيؾشٷ دس اثتذاي ٹش دٵسٷ ٯب٫ی ًشط تزبسي ػب٩ پيؾ سٵ سا ثٸ ؿ٤٪ ٹيئت ٯذي -2

كٶست عؼبة ػٶد صيبٱ تٺيٸ ٣شدٷ ٵ ٯجٴبي ٹذٙ ٧زاسي ٹبي دسآٯذي ٵ اٟتلبدي ػبصٯبٱ ٵ ثٶدرٸ ثٴذي ٛٔب٫يت ٹب ٟشاس  ثيٴی پيؾٹبي ٯب٫ی ثٸ ٹٰشاٷ 

 □ ٯی دٹذ.

كٶست عؼبة ػٶد ٵ صيبٱ ثٸ ٢ٰ٣ ٵاعذ ٯب٫ی تٺيٸ ٣شدٷ ٵ ثٶدرٸ  ثيٴی پيؾٯذيش ٓبٯ٪ دس اثتذاي  ٹش دٵسٷ ٯب٫ی ػٴذ ًشط تزبسي سا دس ٟب٫ت  -3

 □ ثٴذي ٹب ٵ اٹذاٙ ٯب٫ی سا رٺت تغ٠ٞ ثشٳبٯٸ ٹب ٵ ػٴزؾ ٯيضاٱ ٯٶ٠ٛيت دس ٣ؼت اٹذاٙ ٯذ ٳِش ٟشاس ٯی دٹذ.

 □ كٶست عؼبة ػٶد ٵ صيبٱ ثب ٢ٰ٣ ٵاعذ ٯب٫ی ثشاي ٯذيش ٓبٯ٪ تٺيٸ ٯی ؿٶد. ثيٴی پيؾٟب٫ت ػجبت عذٵدي،دس٧ٺ٨بٷ ثٸ ؿ٤٪ ٗيشسػٰی ٵ ٯغب-4

 □ ػٴذي دس ايٲ خلٶف دس ػبصٯبٱ تٺيٸ ٳٰی ؿٶد. -5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ "  يجبس سبل يسجبس ثشًبهِ  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپ ٯبٷ 6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ اػت.يب ارشا ٳـذٷ  ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط)یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 3-2 بسيٯٔ شيص يساٹٴٰب ثِ:َسزيد هسشٌذار/تزبسي ػب٩ ربسي ٯٌبثٞ ٛٺشػت رذٵ٩ػٴذ  :َسزيهسشٌذار د

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                    □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                         ○2                          ○3                       ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ػوليبتی ٍاحذ ّب ّبي ثشًبهِ :  3-3يبس هؼ صیش 

 ٵ ٯ٬ٰٶع يدػتبٵسدٹب ٵ یصٯبٳ ٵ يا ثٶدرٸ اٹذاٙ ٟب٫ت دس اسؿذ تيشيٯذ يػٶ اص سػٰبَ اٹذاٙ ٵ ٹب ياػتشاتظ ثب ٹٰشاػتب ػب٩ یبتي٬ٰٓ ٹبي ثشٳبٯٸ-1

 □ .ؿٶٳذ یٯ ٯشٵس ٵ يٳ٨شثبص ٯبٷ ٹش ٵ اػت ؿذٷ اثالٕ ٵ ٮيتٴِ ٹب ٮيت اص ٢ي ٹش ثب ٵ ٲيتذٵ( یخشٵر) شؽيپز يبسٹبيٯٔ

( یخشٵر) شؽيپز يبسٹبيٯٔ ٵ ٯ٬ٰٶع يدػتبٵسدٹب ٵ يصٯبٳجٴذ ٵ ثٶدرٸ ٟب٫ت دس تيشيٯذ يػٶ اص ٣الٱ اٹذاٙ ثب ٹٰشاػتب ػب٩ یبتي٬ٰٓ ٹبي ثشٳبٯٸ-2

 □ .ؿٶٳذ یٯ ٯشٵس يثبصٳ٨ش ٯبٷ ػٸ ٹش عذاٟ٪ ٵ اػت ؿذٷ اثالٕ يذي٬٣ شاٱيٯذ ـتشيث ثٸ ٵ ٲيتذٵ

 ٵ ٯشٵس يٯجٴب ٯبٷ ؿؾ ٹش عذاٟ٪ ٵ ؿذٷ ٲييتج یاك٬ شاٱيٯذ یثشخ ثٸ ٵ٣بس ٣ؼت ٣الٱ ٯ٠بكذ ثب ٹٰشاػتب يربس ػب٩ یبتي٬ٰٓ يٹب ثشٳبٯٸ بتي٬٣-3

 □ .شٳذي٧ یٯ ٟشاس اٟذاٯبت يثبصٳ٨ش

 □ .ؿٶد یٯ اثالٕ ٵاعذٹب ثٸ يا دٵسٷ كٶستز٬ؼبت یً ٯذت ٣ٶتبٷ يثشا یٜي٣ ٵ ی٬٣ اٹذاٙ ٟب٫ت دس یبتي٬ٰٓ ٹبي ثشٳبٯٸ-4

 □ .اػت ٳـذٷ اٳزب٭ ٣الٱ اٹذاٙ ٵ ٹب ياػتشاتظ ثب ٹٰشاػتب ػب٩ یبتي٬ٰٓ ٹبي ثشٳبٯٸ ٲييتج خلٶف دس یٟذاٯا -5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ " ٍاحذّبػوليبسي  ّبي ثشًبهِ"دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18 تب 6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 3-3بسيٯٔ شيص يساٹٴٰبثِ / ٬ٰٓيبتی ٵ اٹذاٙ ثب ٵاعذٹبي  ٹب ياػتشاتظ٬يبتی، ٯبتشيغ ت٠بث٪ ٰٓ ٹبي ثشٳبٯٸٛٺشػت  : هسشٌذار ديَسز

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                    □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                       ○2                          ○3                       ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 دس ػبصهبى (Value Chain)ُ اسصؽ : تؼييي صًجيش4هؼيبس 

ؿذٷ اػت، ٹٰضٴيٲ ٵُبيٚ  ػبصي ٯذ٩ٵ ي تغ٬ي٪ ا عشٛٸتٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ ٵ اًالٓبت دٟيٞ اػتبٳذاسد  يٹب ٯذ٩ثش اػبع  ػبصٯبٱ اسصؽ صٳزيشٷ-1

 □٧يشد ي ثٺجٶد ٤٬ٰٓشد ٵ پبداؽ ٟشاس ٯیٵ ٯجٴب پبيؾدسآٱ صٳزيشٷ  ٯؼتٰشًٶس  ؿذٷ ٵ رشيبٱ تٶ٫يذ اسصؽ ثٸ دٹیػبصٯبٱاػبع آٱ ٵٛشايٴذٹبي ٣بسي ثش

 پبيؾ ٵ رشيبٱ اسصؽ دس آٱ ٟبث٪ٵ  ؿذٷ ٪يتغ٬تٶػي ٣بسؿٴبع ٯتخلق تشػيٮ ٵ  ٬٣ی يٹب دادٷٵ  اػتبٳذاسد يٹب ٯذ٩ثش اػبع  ػبصٯبٱ اسصؽ صٳزيشٷ-2

 □. شدي٧ یٯي اسصيبثی ٤٬ٰٓشد ٟشاس پبيؾ ٵ ٯجٴب ثش اػبع آٱ ٯٶسدٯشثٶًٸ دس ػبصٯبٱ  يٵاعذٹب یٴيآٛش اسصؽ؛ ٹٰضٴيٲ ؿبخق سد٧يشي اػت

 □ رشيبٱ اسصؽ دس آٱ ٟبث٪ سد٧يشي اػت ٵ ؿذٷ اٳزب٭ثب اػتٜبدٷ اص اًالٓبت ت٠شيجی ثٸ ؿ٤٪ ٯؼتٴذ تشػيٮ ٵ تغ٬ي٪ صٳزيشٷ اسصؽ ػبصٯبٱ -3

 □اٳزب٭ ٵ ٯؼتٴذ ؿذٷ اػت ٵ٣بس ٣ؼت٣يٜی ٵ ٬٣ی، رٺت ايزبد ديذ ربٯْ ٵ ي٤پبسصٸ اص ٛشايٴذٹبي كٶست  ثٸ ػبصٯبٱ اسصؽ  صٳزيشٷ اص اٵ٫يٸ ؿٴبخت-4

 □. صٳزيشٷ اسصؽ دس ٹيش ػٌغی ثشسػی، ؿٴبػبيی ٵ تغ٬ي٪ ٳـذٷ اػت -5

 :ذيدبسخ دّ شيدس سبصهبى ثِ سؤاالر ص " اسصش شُيصًج "صَسر ٍجَد سٌذ  دس

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ ٷآٯبد ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 -3ٵ ٛشايٴذٹبي ػبصٯبٱ ثش اػبع صٳزيشٷ اسصؽ  ٵاعذٹب يثٴذ ًج٠ٸٵ  ربي٨بٷ -٣2بسثشدي آٱ  دػتٶس ٰٓ٪صؽ ػبصٯبٱ ٵ ػٴذ صٳزيشٷ اسٳ٠ـٸ ٵ رذاٵ٩ تغ٬ي٬ی  -1 هسشٌذار ديَسز:

 ٵ ٯٰيض ٣ٴٴذٷ ٲيتذٵدس ايٲ صٯيٴٸ  يا عشٛٸؿشط ٵُيٜٸ ٣بسؿٴبع/٧شٵٷ ٯتخلق ٵ 

:تٶ٫يذ ٳبة يٹب سٵؽپٶستش، ٯذ٩ صٳزيشٷ اسصؽ رشيبٱ اسصؽ ثشاػبع يثشداس ٳ٠ـٸٳ٤تٸ (LEN PRODUCTION) اسصؽٯٺٴذػی (VE)، صبث٢  ذيتٶ٫(AGILITY)  ...ٵ 
 □5                  □ 4                   □3                □ 2                 □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

○0                       ○1                         ○2                  ○3               ○4                                    :بساٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔي

 : ػيؼتن كيفيت ػبصهبى5هؼيبس )*(

ؿذٷ ٵ تب٣ٴٶٱ  ػبصي پيبدٷٴٸ دس ػبصٯبٱ دس ايٲ صٯي يا عشٛٸتٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  ٣يٜيت ٯغلٶ٩ػبصٯبٳی ٵ اػتبٳذاسد ٯذيشيت ٣يٜيت  يٹب ٯذ٩ -1

 □ؿذٷ اػت.  یا٬٬ٰ٫ ٲيث ٵٯتٔذد دس ػٌظ ٯ٬ی  يٹب ٳبٯٸ ی٧ٶاٹٯٶٛٞ ثٸ دسيبٛت رٶايض ٵ 

اػت ٵ عذاٟ٪ داساي  ؿذٷ يربستٶػي تيٮ ٣بسؿٴبع داخ٬ی ؿٴبػبيی ٵ تذٵيٲ ٵ دس ػبصٯبٱ  اػتبٳذاسد يٹب ٯذ٩ثش اػبع ٯذيشيت ٣يٜيت  يٹب ؼتٮيػ-2

 □اػت اٯب ٹٴٶص رٶايض ٵ آتجبسات ٯشثٶًٸ سا ٣ؼت ٳ٤شدٷ اػت.  یا٬٬ٰ٫ ٲيثدس ػٌظ ٯ٬ی يب  ٯٸٳب ی٧ٶاٹي٢ 

اٳٌجبٝ يبٛتٸ اػت ٵ دس ؿشٙ  یا٬٬ٰ٫ ٲيثٯٔتجش ٯ٬ی ٵ  يٹب ٯذ٩ثشخی ارشايی ٵ ثش اػبع ٵ  يضيس ًشطداخ٬ی ثش اػبع ٳيبص ػبصٯبٱ  يٹب ؼتٮيػ ثيـتش-3

 □٣ؼت ٧ٶاٹيٴبٯٸ اػت. 

 □ .ٳيبٛتٸ اػت اٳٌجبٝا٬٬ٰ٫ی ٹٴٶص ي ٯٔتجشٯ٬ی ٵثيٲٹب ٯذ٩ثشاػبع ٵ٫ی ارشايی ٳـذٷ اػت ٵيبخ٬ی ثشاػبع ٳيبصػبصٯبٱ ًشاعی ؿذٷدا يبٹ دػت٨بٷي٤ؼشي -4

 □. ًشط ٳـذٷ اػت تي٣يٜٯذيشيت ػيؼتٮ  ٧ٶٳٸ ٹيشدس ػبصٯبٱ  -5

 :ذيدبسخ دّ شيدس سبصهبى ثِ سؤاالر ص "  هذيشيز كيفيز سبصهبى "صَسر ٍجَد سٌذ  سد
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص     □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ            □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
 ػيؼتٮ ٣يٜی ػبصٯبٱ ثبؿذ. دٹٴذٷ ٳـبٱ٣ٸ  ٧ٶاٹيٴبٯٸ ايضٵٳِبٯٴبٯٸ ٵ يب ٹش٧ٶٳٸ  -2ي تٔب٫ی ٵ ػشآٯذي ٹب ٯذ٩دس  اخزؿذٷي ٣يٜيت ٵ رٶايض ٹب ٴبٯٸي٧ٶاٹ -1 هسشٌذار ديَسز:

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 5 بسيٯٔ يساٹٴٰبثٸ  :َسزيد هسشٌذار

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                  □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                         ○2                   ○3              ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 : هؼوبسي ػبصهبًی6 بسيهؼ)*(

ي ٹب ٛش٭، ٳ٠ـٸ ٛشايٴذٹب ٵ ٳٰٶداسٹبي ٧شدؽ ٣بسي، رذٵ٩ استجبًبت ػبصٯبٳی ٵ ٹب تيٯؼئٶ٫ػبختبس ػبصٯبٳی ؿبٯ٪ صبست ٰٓٶدي ٵ ٯبتشيؼی، -1

CRM يػبص ٤پبسصٸيي دس ايٲ صٯيٴٸ ًشاعی ٵ تب ػٌظ ا عشٛٸثش اػبع ي٢ ٯتذٵ٫ٶطي اػتبٳذاسد تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  ٹب دس تٰبٯی ثخؾ ERP 

 □ارشا ؿذٷ اػت. 

دس ػبصٯبٱ تٶػي تيٮ ي ٣بسي ٹب ٛش٭، ٵُبيٚ ٵ اختيبسات ٵ ٳ٠ـٸ ٛشايٴذٹب ، رذٵ٩ استجبًبت ٵ ٹب تيٯؼئٶ٫ػبختبس ػبصٯبٳی ؿبٯ٪ صبست استجبًبت، -2

 □ػبصٯبٳی دس عب٩ اػتٜبدٷ اػت.  CRMاػت ٵ تب عذٵد صيبدي دس اتٶٯبػيٶٱ اداسي ٵ يب  بٛتٸياػت٠شاسًشاعی ٵ  ٣بسؿٴبع داخ٬ی

 □ٵ تب عذ صيبدي دس عب٩ ارشا اػت.  ؿذٷ يضيس ًشطػبختبس ػبصٯبٳی ٵ ٳٰٶداسٹبي ٧شدؽ ٣بس دس  ٹٰٸ ٵاعذٹب ثب ٳِش ٯذيشاٱ اسؿذ -3

 ػبصي پيبدٷٵ ت٠شيجبً دس عب٩  ؿذٷ يضيس ًشطي ػبصٯبٱ ٵاعذٹبدس ٟب٫ت ي٢ صبست ػبصٯبٳی سػٰی، ثش اػبع ٳِش ٯذيشيت دس  ٹب تيٯؼئٶ٢٫ ت٤ٜي-4

 □اػت. 

 □. اٳذ تٰبعٯؼت٠يٮ ثب ٯذيش ٓب٫ی ػبصٯبٱ دس  ًٶس ثٸًٶس ٯذٵٱ ٵ سػٰی تٔشيٚ ٵ اثالٕ ٳـذٷ اػت ٵ ٹٰٸ اٛشاد  ٧ٶٳٸ ٯٰٔبسي ػبختبسي ثٸ ٹيش-5

 :ذيپبػخ دٹ شيدس ػبصٯبٱ ثٸ ػؤاالت ص " یػبصٯبٳٯٰٔبسي  "كٶست ٵرٶد ػٴذ  دس

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٯٰٔبسي ٹش٭ ػٌٶط  -5ٵ اتٶٯبػيٶٱ( CRMي)ػٌظ رضييبت ٹب ٛش٭ -٣4بس  ٧شدؽ يٹب ٳ٠ـٸ -3 ٹب تيٯؼئٶ٫ٵ ٚيٵُب اع٤ب٭،-2ػبختبس ٵ ؿٴبػٴبٯٸ ػبصٯبٳی -1 هسشٌذار ديَسز:

 ػبصٯبٳی.

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 6 بسيٯٔ يساٹٴٰبثٸ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                   □ 1          :        ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪اسصيبثی  ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ

 ○0                       ○1                         ○2                  ○3                       ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ٌگیثشًذ کشدیسٍ ثب یاًؼبً هٌبثغ يتَاًوٌذػبص ٍ تَػؼِ: 7 بسيهؼ

 هٌبثغ اًؼبًی كبسگوبسي ثِفشایٌذ جزة ٍ  :7-1بس صیش هؼي 

 اػتخذا٭، ٵ رزة ٛشآيٴذٹبى ، اٳؼبٳى ٯٴبثْ ثشآٵسد ٵ سيضىثشٳبٯٸ عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ تيشيٯذٯٴبػت  ي٤شدٹبيسٵ ػبصيپيبدٷ ٵ تذٵيٲ ًشاعی،-1

 ػبصٯبٱ ٣٪ دس ي٤پبسصٸ كٶست ثٸ ٰٓٶدي ٵ ا٠ٛی ٹٰؼٶيی؛ اػت ؿذٷ اٳزب٭ ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي ؿذٷ رزة اٛشاد ٣بس٧ٰبسي ثٸ ٵ يشيپز ربٯٔٸ ٛشآيٴذ

 ٛشايٴذٹب تٰبٯی .(ٹؼتٴذ ػبصٯبٳی يٹب ياػتشاتظ ٵ ٹب یٯـ خي دسرٺت ٵ ػبصٯبٱ ٛشايٴذٹبي ػبيش ثب ساػتب ٹٮ ي ٯٴبثْ اٳؼبٳیٛشايٴذٹب) اػت ثشٟشاس

 ٵ ٪يٵتغ٬ ٸيتزض ٵ ؾيپب ٯـخق يثٴذ صٯبٱ ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ ٣بٯ٪ كٶست ثٸ ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد ثب ٯٴٌجٞ ٣بٯالً

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ یتٰبٯ دس اػت٠شاس ربٯْ، ٵ ٣بٯ٪ ؿٶاٹذ ٵرٶد. )ؿٶد یٯ دادٷ ثٺجٶد

 ٛشآيٴذ تخذا٭،اػ ٵ رزة ٛشآيٴذٹبى ، اٳؼبٳى ٯٴبثْ ثشآٵسد ٵ يضيس ثشٳبٯٸ  عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ تيشيٯذ ي٤شدٹبيسٵ يػبص بدٷيپ ٵ تذٵيٲ ًشاعی،-2

 .اػت ثشٟشاس ػبصٯبٱ دس عذي تب ٳيض ٰٓٶدي ٵ ا٠ٛی ٹٰؼٶيی .اػت ؿذٷ اٳزب٭ یداخ٬ ٣بسؿٴبع ٮيت تٶػي ،ؿذٷ رزة اٛشاد ٣بس٧ٰبسي ثٸ ٵ يشيپز ربٯٔٸ

 ٵرٶد. )ؿٶد یٯ ؾيپب ؿذٷ يثٴذ صٯبٱ ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ  صيبدي عذ تب ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد ثشاػبع ٴذٹبيٛشا ا٣خش

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ اص یٰيٳ ـتشيث دس اػت٠شاس سٵؿٲ، ؿٶاٹذ

 رزة اٛشاد ٣بس٧ٰبسي ثٸ ٵ يشيپز ربٯٔٸ ٵاػتخذا٭،ٛشآيٴذ رزة ٛشآيٴذٹبى  عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ ٚيٵُب ي٤شدٹبيسٵ يػبص بدٷيپ ٵ تذٵيٲ ، ًشاعی-3

 ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ عذٵدي تب ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد اػبع ثش ٴذٹبٛشاي اص ثشخی. اػت ؿذٷ اٳزب٭ ٯشثٶًٸ ٯؼئٶ٩ تٶػي ؿذٷ

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ اص یٰيٳ دس اػت٠شاس سٵؿٲ، ؿٶاٹذ ٵرٶد. )ؿٶد یٯ ؾيپب  هشٵست ثشعؼت  يب ٵ ٳبٯـخق

 اٳزب٭ اسؿذ تيشيٯذ بي ياداس یٯب٫ ثخؾ ٪ير یپشػٴ٬ اٯٶس ٵ یٴي٣بس٧ض يٹب ٸيسٵ دسٗب٫ت اػتخذا٭ ٵ رزة ٛشآيٴذ عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ ٚيٵُب -4

 ٣ٰتش دس اػت٠شاس اٳذ١، ؿٶاٹذ ٵرٶد. )اػت ؿذٷ ارشا ثبالدػتی ٯ٠ب٭ ٳِش ٵ ٠ٸيػ٬ اػبع ثش اعشاص ؿشايي ٵ ٣بس٣ٴبٱ اٳتخبة يبسٹبيٯٔ ٲيٹٰضٴ ٵ ؿٶد یٯ
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  □( ٯشتجي يٹب ثخؾ اص یٰيٳ اص

 □. دٹذ یٯ اٳزب٭ خٶد قيتـخ ٵ ٯلب٫ظ اػبع ثش ٵ سأػبً اسؿذ تيشيٯذ سا ٴذيٛشا ٲيا ٵ ٳذاسد ٴٸيصٯ ٲيا دس یٳِبٯ ٵ ؼتٮيػ شيٹ ػبصٯبٱ-5

 :ذيدبسخ دّ شيدس سبصهبى ثِ سؤاالر ص" "ٌگيثشًذ کشديسٍ ثب ياًسبً هٌبثغ كبسگوبسي ثِ ٍ جزة ،سيضي ثشًبهِ"دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ              □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 7-1 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  :َسزيد سشٌذاره

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                      ○1                       ○2                      ○3                        ○4                                       :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 فشایٌذ تَػؼِ ٍ اسصیبثی ػولکشد هٌبثغ اًؼبًی :7-2یش هؼيبس ص)*(

 دس پشػٴ٪ است٠بء ٵ(یاحشثخـ ٵ  آٯٶصؿی يٹب ثشٳبٯٸ سيضي ثشٳبٯٸ، یًشاع ،یبصػٴزيٳ) یآٯٶصؿ ٳِب٭ عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ تيشيٯذ ٯٴبػت ي٤شدٹبيسٵ -1

 ريٴٜٔبٱ ٯـبس٣ت ثب ٯـخق يٹب دٵسٷ ًى دس ٵاعذى ٵ تيٰى ٛشدى، اٹذاٙ اػبع ثش اٳؼبٳى ٯٴبثْ ٤٬ٰٓشد ٯذيشيت ٴذيٛشا ٲيتذٵ ٲيٹٰضٴ ٵ ػبصٯبٱ

 ؿذٷ ارشا ػبصٯبٳی يٵاعذٹب یتٰبٯ يثشا ٢يؼتٰبتيػ كٶست ثٸ ٵ ثٶدٷ یػبصٯبٳ ػٌٶط ٵ ٯـبٗ٪ ثب ٯتٴبػت ٵ٣بٯالً ؿذٷ یًشاع تخلقٯ ٧شٵٷ تٶػي

 خي دسرٺت ٵ ػبصٯبٱ ٛشايٴذٹبي ػبيش ثب ساػتب ٹٮ ي ٯٴبثْ اٳؼبٳیٛشايٴذٹب) اػت ثشٟشاس ػبصٯبٱ ٣٪ دس ي٤پبسصٸ كٶست ثٸ ٰٓٶدي ٵ ا٠ٛی ٹٰؼٶيی .اػت

 اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ ٣بٯ٪ كٶست ثٸ ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد ثب ٯٴٌجٞ ٣بٯالً  ٯشثٶًٸ ٛشايٴذٹبي تٰبٯی .(ٹؼتٴذ ػبصٯبٳی يٹب ياػتشاتظ ٵ ٹب یٯـ

 □( جيٯشت يٹب ثخؾ یتٰبٯ دس اػت٠شاس ربٯْ، ٵ ٣بٯ٪ ؿٶاٹذ ٵرٶد. )ؿٶد یٯ دادٷ ثٺجٶد ٵ ٪يٵتغ٬ ٸيتزض ٵ ؾيپب ٯـخق يثٴذ صٯبٱ ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ

 دس پشػٴ٪ است٠بء ٵ( یاحشثخـ ٵ  آٯٶصؿی يٹب ثشٳبٯٸ سيضي ثشٳبٯٸ، یًشاع ،یبصػٴزيٳ)  یآٯٶصؿ ٳِب٭ عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ تيشيٯذ ي٤شدٹبيسٵ -2

 يٹب دٵسٷ ًی دس( ٴ٦يثشٳذ ٮيٯٜبٹ اػت٠شاس ثش یٯجتٴ یاختلبك ٵ یٰٓٶٯ يٹب ؿبخق ٲيتذٵ) ٣بس٣ٴبٱ ٤٬ٰٓشد یبثياسص ٳِب٭ ٲيتذٵ ٲيٹٰضٴ ٵ ػبصٯبٱ

 يٵاعذٹب ا٣خش يثشا ٯٴذ ٳِب٭ كٶست ثٸ ٵ ثٶدٷ یػبصٯبٳ ػٌٶط ٵ ٯـبٗ٪ ثب ٯتٴبػت ،يبديص عذ تب ٵ ؿذٷ یًشاع یداخ٬ ی٣بسؿٴبػ ٮيت تٶػي ٯـخق

  صيبدي عذ تب ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد ثشاػبع ا٣خشٛشايٴذٹب .اػت ثشٟشاس ػبصٯبٱ دس عذي تب ٳيض ٰٓٶدي ٵ ا٠ٛی ٹٰؼٶيی .اػت ؿذٷ ارشا ػبصٯبٳی

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ اص یٰيٳ ـتشيث دس اػت٠شاس سٵؿٲ، ؿٶاٹذ ٵرٶد. )ؿٶد یٯ ؾيپب ؿذٷ يثٴذ صٯبٱ ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ

 ػبصٯبٱ دس پشػٴ٪ ست٠بءا ٵ( یاحشثخـ ٵ  آٯٶصؿی يٹب ثشٳبٯٸ سيضي ثشٳبٯٸ، یًشاع ،یبصػٴزيٳ) یآٯٶصؿ ٳِب٭ عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ ٚيٵُب ي٤شدٹبيسٵ -3

 ٯشثٶًٸ ٯؼئٶ٩ تٶػي( ٴ٦يثشٳذ ٮيٯٜبٹ اػت٠شاس ثش یٯجتٴ یاختلبك ٵ یٰٓٶٯ يٹب ؿبخق ٲيتذٵ) ٣بس٣ٴبٱ ٤٬ٰٓشد یبثياسص ٳِب٭ ٲيتذٵ ٲيٹٰضٴ ٵ

 اػٴبد ثشاػبع ٛشايٴذٹب صا ثشخی؛ اػت ؿذٷ ارشا ػبصٯبٳی يٵاعذٹب اص ثشخی يثشا ٵ ثٶدٷ یػبصٯبٳ ػٌٶط ٵ ٯـبٗ٪ ثب ٯتٴبػت عذٵدي تب ٵ ؿذٷ یًشاع

 اػت٠شاس سٵؿٲ، ؿٶاٹذ ٵرٶد. )ؿٶد یٯ ؾيپب هشٵست ثشعؼت يب ٵ ٳبٳٶؿتٸ ٹبي ثشٳبٯٸ یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ عذٵدي تب ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ اص یٰيٳ دس

 ٲيٹٰضٴ ٵ ػبصٯبٱ دس پشػٴ٪ است٠بء ٵ( یاحشثخـ ٵ آٯٶصؿی يٹب شٳبٯٸث سيضي ثشٳبٯٸ، یًشاع ،یبصػٴزيٳ) یآٯٶصؿ ٳِب٭ عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ ٚيٵُب -4

 اص یٰيٳ اص ٣ٰتش دس اػت٠شاس اٳذ١، ؿٶاٹذ ٵرٶد. )اػت ؿذٷ ارشا يٯٶسد كٶستثٸ ٵ ثبالدػتی ٯ٠ب٭ ٳِش ٵ ٠ٸيػ٬ اػبع ثش ٣بس٣ٴبٱ ٤٬ٰٓشد یبثياسص

 □ (ٯشتجي يٹب ثخؾ

 □ .دٳذاس ٴٸيصٯ ٲيا دس یٳِبٯ ٵ ؼتٮيػ شيٹ ػبصٯبٱ -5

 :ذيدّ دبسخ شيص سؤاالر ثِ سبصهبى دس " ياًسبً هٌبثغ ػولکشد يبثياسص ٍ سَسؼِ آهَصش، " سٌذ ٍجَد صَسر دس

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷت٠شيجبً      □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپٵ ارشا 

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 7-2 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  : :َسزيد سشٌذاره

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯٶهٶٓٯلذاٝ ٵ 

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                  ○4                              :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 فشایٌذ اًگيضؽ، هـبسكت ٍ ًگْذاؿت هٌبثغ اًؼبًی :7-3صیش هؼيبس )*(

 ٯذيشاٱ، ٵ ٣بس٣ٴبٱ آتٰبد ٵ تٔٺذ اٛضايؾ ٵ اختيبس تٜٶين خالٝ، ٯـبس٣ت تٶػٔٸ ٵ یًشاع عٶصٷ دسٯٴبػت ٯذيشيت ٯٴبثْ اٳؼبٳی  ي٤شدٹبيسٵ-1

 ٵ ػبصٯبٱ خبف ٯ٠تويبت ثب ٯتٴبػت ٣بس٣ٴبٱ ثٸ شيٯت٘ ٵ حبثت ٹبي پشداخت ايٰٴى، ٵ ثٺذاؿت ، ػالٯت ػٌظ ٯؼتٰش ثٺجٶد ٵ تٶػٔٸ يٹب ثشٳبٯٸ ٲيتذٵ

 ايٴذٹبٛش ايٲ اػت، ٯشثٶًٸ يٹب ػبصٯبٱ يػٶ اص ؿذٷٚ يتٔش ياػتبٳذاسدٹب ثب ٯٴٌجٞ ٣بٯالً، یاٳؼبٳ ٯٴبثْ عٶصٷ دس ي٤٬ٰٓشد ٵ یادسا٣ يٹب ؿبخق ؾيپب

 دس٣٪ ي٤پبسصٸ كٶست ثٸ ٰٓٶدي ٵ ا٠ٛی ٹٰؼٶيی .اػت ؿذٷ ارشا ػبصٯبٳی يٵاعذٹب یتٰبٯ يثشا ٢يؼتٰبتيػ كٶست ثٸ ٵ یًشاع ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي

 تٰبٯی .(ذٹؼتٴ ػبصٯبٳی يٹب ياػتشاتظ ٵ ٹب یٯـ خي رٺت دس ٵ ػبصٯبٱ ٛشايٴذٹبي ػبيش ثب ساػتب ٹٮ ي ٯٴبثْ اٳؼبٳیٛشايٴذٹب ).  اػت ثشٟشاس ػبصٯبٱ

 ٵ ؾيپب ؿذٷ ٯـخق يثٴذ صٯبٱ ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ ٣بٯ٪ كٶست ثٸ ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد ثب ٯٴٌجٞ ٣بٯالً  ٯشثٶًٸ ٛشايٴذٹبي

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ یتٰبٯ دس اػت٠شاس ربٯْ، ٵ ٣بٯ٪ ؿٶاٹذ ٵرٶد. )ؿٶد یٯ دادٷ ثٺجٶد ٵ ؿذٷ ٪يٵتغ٬ ٸيتزض

 يٹب ثشٳبٯٸ ٲيتذٵ ٯذيشاٱ، ٵ ٣بس٣ٴبٱ آتٰبد ٵ تٔٺذ اٛضايؾ ٵ اختيبس تٜٶين خالٝ، ٯـبس٣ت تٶػٔٸ ٵ یًشاع عٶصٷ دس ٯٴبثْ اٳؼبٳی ي٤شدٹبيسٵ -2

 يٹب ؿبخق ؾيپب ٵ ػبصٯبٱ خبف ٯ٠تويبت ثب ٯتٴبػت ٣بس٣ٴبٱ ثٸ شيٯت٘ ٵ حبثت يٹب پشداخت ايٰٴى، ٵ ثٺذاؿت ، ػالٯت ػٌظ ٯؼتٰش ثٺجٶد ٵ تٶػٔٸ

 ٮيت تٶػي ٛشايٴذٹب ايٲ اػت ٢يٳضد ٯشثٶًٸ يٹب ػبصٯبٱ يػٶ اص ؿذٷٚ يتٔش ياػتبٳذاسدٹب ثٸ يبديص عذ تب یاٳؼبٳ ٯٴبثْ عٶصٷ دس ي٤٬ٰٓشد ٵ یادسا٣

 ثشٟشاس ػبصٯبٱ دس عذي تب ٳيض ٰٓٶدي ٵ ا٠ٛی ٹٰؼٶيی .اػت ؿذٷ ارشا ػبصٯبٳی يٵاعذٹب ا٣خش يثشا ٯٴذ ٳِب٭ كٶست ثٸ ٵ ؿذٷ یًشاع یداخ٬ ی٣بسؿٴبػ

 ٵرٶد. )ؿٶد یٯ ؾيپب ؿذٷ يثٴذ صٯبٱ ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا ٵ ػبصي پيبدٷ  صيبدي عذ تب ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد ثشاػبع ا٣خشٛشايٴذٹب . اػت

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ اص یٰيٳ ـتشيث دس اػت٠شاس سٵؿٲ، ؿٶاٹذ

 ٲيتذٵ ٯذيشاٱ، ٵ ٣بس٣ٴبٱ آتٰبد ٵ تٔٺذ اٛضايؾ ٵ اختيبس تٜٶين خالٝ، ٯـبس٣ت تٶػٔٸ ٵ یًشاع عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ ٚيٵُب ي٤شدٹبيسٵ -3

 ؾيپب ٵ ػبصٯبٱ خبف ٯ٠تويبت ثب ٯتٴبػت ٣بس٣ٴبٱ ثٸ شيٯت٘ ٵ حبثت يٹب پشداخت ايٰٴى، ٵ ثٺذاؿت ، ػالٯت ػٌظ ٯؼتٰش ثٺجٶد ٵ تٶػٔٸ يٹب ثشٳبٯٸ

 ذٷي٧شد ٫غبٍ خبف ٵ يٯٶسد كٶست ثٸ ٯشثٶًٸ يٹب ػبصٯبٱ يػٶ اص ؿذٷٚ يتٔش ياػتبٳذاسدٹب ٵ یاٳؼبٳ ٯٴبثْ عٶصٷ دس ي٤٬ٰٓشد ٵ یادسا٣ يٹب ؿبخق

 ٵ ػبصي پيبدٷ عذٵدي تب ثشٳذ یدسٵٳ تيٹٶ اػٴبد ثشاػبع ٛشايٴذٹب اص ثشخی .اػت ؿذٷ ارشا يعذ تب ٵ یًشاع ٯشثٶًٸ ٯؼئٶ٩ تٶػي ٛشايٴذٹب ايٲ ٵ اػت

 □( ٯشتجي يٹب ثخؾ اص یٰيٳ دس اػت٠شاس سٵؿٲ، ؿٶاٹذ ٵرٶد. )ؿٶد یٯ ؾيپب  هشٵست ثشعؼت  يب ٵ ٳبٯـخق ثشٳبٯٸ ٢ي یً ٵ اػت ؿذٷ ارشا

 ٵ تٶػٔٸ يٹب ثشٳبٯٸ ٲيٹٰضٴ ٵ ٣بس٣ٴبٱ ٯـبس٣ت ٵ( ٣بس٣ٴبٱ شيٯت٘ ٵ حبثت يبيٯضا) یضؿياٳ٨ يٹب ٳِب٭  عذ دس ٯشثٶًٸ عٶصٷ دس یاٳؼبٳ ٯٴبثْ ٚيٵُب -4

 اص یٰيٳ اص ٣ٰتش دس اػت٠شاس اٳذ١، ؿٶاٹذ ٵرٶد) □. اػت ارشا ٵ  تؼت عب٩ دس ٵ ؿذٷ ٲيتذٵ(  ٣بس٣ٴبٱ یٰٴيا ٵ ثٺذاؿت ػالٯت، ػٌظ) ٯؼتٰش ثٺجٶد

  □( ٯشتجي يٹب ثخؾ

 .ٳذاسد ٴٸيصٯ ٲيا دس یٳِبٯ ٵ ؼتٮيػ شيٹ ػبصٯبٱ -5

 :ذيدّ دبسخ شيص سؤاالر ثِ سبصهبى دس " ياًسبً هٌبثغ ًگْذاضز ٍ هطبسكز ضش،ياًگ " سٌذ ٍجَد صَسر دس
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  ٣6ٰتش اص ػٴذ  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷت٠شيجبً      □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 7-3 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبٸ ث : :َسزيد سشٌذاره

 □5                  □ 4                   □3                □ 2             □ 1             :    ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                         ○2                   ○3                       ○4                                          :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
 
 
 



 

 اصٌبف ٍ خذهبت  حَصُ -اسصیبثی ثشًذ شػـٌبهِ پ دّويي

  1401ػبل
 

16 

 

 (Context) (C2 )  ظيهح ليتحل جٌجِ – یبثیثبصاس ثشًبهِ ٍ ثبصاس مبتيتحم:  8 بسيهؼ

 ) دسٍى ػبصهبى(خشد  ظيهح لتحلي: 8 -1صیش هؼيبس )*(
ثب ا٨٫ٶٹبي ثشتش رٺت  ؼٸيٯ٠بآٱ دس  يٹب هٔٚٵ  ٹب ٟٶتٯؼتٰش پبيؾ ؿذٷ ٵ  ًٶس ثٸٯ٤ٴضي(  7sتٔب٫ی يب  يٹب ٯذ٩غيي دسٵٳی ػبصٯبٱ ثب ٯذ٫ی اػتبٳذاسد )ٳِيش ٯ -1

 □ .ؿٶد یٯساٹجشدي ػبصٯبٱ ٫غبٍ  بيٹ ثشٳبٯٸدس  ثؼتٲ ٣بسثٸ 

آٱ  يٹب هٔٚٵ  ٹب ٟٶتاسصيبثی ٧شديذٷ ٵ  يا دٵسٷ ًٶس ثٸٯذيشيت ٣يٜيت(  يٹب ؼتي٫ ص٢ٯغيي دسٵٳی ػبصٯبٱ ثب ٯذ٫ی ٯـخق ٵ تٶاٛٞ ؿذٷ )ٳِيش  -2

 □ .ؿٶد یٯ٧شٛتٸ  ٳِش دسساٹجشدي ػبصٯبٱ  ٹبي ثشٳبٯٸدس 

ٯشتجي تغت  يٹب يضيس ثشٳبٯٸدس  ثؼتٲ ٣بسٵ رٺت ثٸ  ؿٶد یٯي ٣بسؿٴبػی ثشآٵسد ٵ تخٰيٲ صدٷ ػبصٯبٱ ثٸ ؿ٤٪ ٯٔيبسٹب يٹب هٔٚٵ  ٹب ٟٶت -3

 □ .ؿٶد یٯ٧ضاسؿی ػبالٳٸ ثٸ ٯذيشيت اسؿذ آال٭ 

 □ اػت. ؿذٷ دادٷثٸ ثشخی ٯذيشاٱ اًالّ  يثٴذ رْٰػبصٯبٱ ثٸ ؿ٤٪ ٳِشات ٣يٜی اثشاص ٵ رٺت  يٹب هٔٚٵ  ٹب ٟٶت٧ٺ٨بٷ دس كٶست كالعذيذ  -4

 □ ٯغيي دسٵٳی ػبصٯبٱ دس دػت ٳيؼت. يٹب هٔٚٵ  ٹب ٟٶتثشآٵسدي ٯؼتٴذ اص  -5

 :ذيدّ دبسخ شيص سؤاالر ثِ سبصهبى دس "خشد  ظيهح ليسحل " سٌذ ٍجَد صَسر دس

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18 ثيؾ اص     □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ
     □. اػتيب ارشا ٳـذٷ  ػبصي پيبدٷت٠شيجبً      □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط)یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس8-1 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ / .ذ٣ٴ ذيتبئ سا ػبصٯبٱ دسٵٱ ی٬يتغ٬ اًالٓبت ي ٣ٸؿٶاٹذٯذاس١ ٵ :َسزيد سشٌذاره

 □5                  □ 4                   □3                □ 2              □ 1:          ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 :ؿٶد ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                    ○2                ○3                       ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

  (Porter's 5 Forces) بًِيه ظيهح ليتحل :8 -2صیش هؼيبس )*(

 ٪يتغ٬ يٯجٴب ٵ ؿذٷ ٪يتغ٬ ٵ ٯٌب٫ٔٸ ٯٜل٪ ًٶس ثٸ ػبصٯبٱ يثشا يا عشٛٸ ٵ ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي پٶستش، ذ٧بٷيد اص كٴٔت يٛوب ثش ٯؤحش يشٵيٳ پٴذ-1

 ٯٴذ ٳِب٭ ؿ٤٪ ثٸ آٱ ؾيپب ٵ ؿذٷ ٲيتذٵ ثشٳبٯٸ ٹب آٱ ثب ٯٴبػت ٯٶارٺٸ خلٶف دس ٲيٹٰضٴ اػت، ٟشاس٧شٛتٸ ٣الٱ يٹب يضيس ثشٳبٯٸ ٵ SWOT دس ييٯغ

 □.ؿٶد یٯ ٧ضاسؽ ٵ ارشا

 الص٭ يٹب يضيس ثشٳبٯٸ يثشا ييٯغ ٪يتغ٬ يٯجٴب ٵ ؿذٷ یثشسػ ارٰب٩ ًٶس ثٸ یداخ٬ ٣بسؿٴبػبٱ تٶػي پٶستش، ذ٧بٷيد اص كٴٔت يٛوب ثش ؤحشٯ يشٵيٳ پٴذ-2

 □.ؿٶد یٯ ٧ضاسؽ ٵ ؾيپب بصيٳ ثٸ ثؼتٸ ٵ اػت ٟشاس٧شٛتٸ ٹب آٱ ثب ٯٴبػت ٯٶارٺٸ دسخلٶف

 دسٳِش٧شٛتٸ یثبالدػت اػٴبد دس ٵ ؿذٷ ٯؼتٴذ ی٣تج كٶست ثٸ( تيشيٯذ ٮيت بتيتزشث ثش یٯجتٴ) ٹب یثشسػ ذيٳتب ٵ اػت ؿذٷ یثشسػ يشٵيٳ پٴذ ٲيا -3

 □.ؿٶد یٯ

 بي ٵ ر٬ؼبت كٶست دس پشا٣ٴذٷ كٶست ثٸ( يٛشد يٹب ٲيتخٰ ٵ عذع ثش یٯجتٴ) ٹب یثشسػ ذيٳتب ٵ ؿذٷ یثشسػ يٯٶسد بي ٵ ی٬٣ كٶست ثٸ شٵيٳ پٴذ ٲيا-4

 □.اػت بٛتٸي اٳ٤ٔبع ـٴٺبداتيپ ٳِب٭

 □. اػت ٳ٨شٛتٸ كٶست خلٶف ٲيا دس يتٰش٣ض ٵ ثشٳبٯٸ ٧ٶٳٸ شيٹ-5

 :ذيدّ دبسخ شيص سؤاالر ثِ سبصهبى دس " بًِيه ظيهح ليسحل " سٌذ ٍجَد صَسر دس
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

     □. يب ارشا ٳـذٷ اػت ػبصي پيبدٷت٠شيجبً      □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 8-2 سبيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ / ٳيشٵي پٶستش( 5تغ٬ي٪ ٯغيي كٴٔت )ثش اػبع ٯذ٩  :َسزيد سشٌذاره

 □5                  □ 4                   □3                □ 2              □ 1           :    ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                 ○2                          ○3                       ○4                                    :ٷ ايٲ ٯٔيبساٯتيبص ٣ؼت ؿذ
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 (PESTLEكالى ) ظيهح ليتحل: 8-3صیش هؼيبس )*(

 ٓٶاٯ٪ تٰبٯی ٵ ربسي سٵٳذٹبي ٯٌب٫ٔبت اػبع ثش ٵ ٣بٯ٪ ٵ دٟيٞ ًٶس ثٸ اي عشٛٸ ٵ ٯتخلق ٧شٵٷ ٵػي٬ٸ ثٸ ٣الٱ ٯغيي ٵتغ٬ي٪ تزضيٸ ٯبتشيغ -1

 □.ؿٶد ٯی ثبصٳ٨شي ٵ پبيؾ ٯٴِٮ ًٶس ثٸ ٵ ؿذٷ ٯٴٌجٞ ػبصٯبٱ اػتشاتظي٢ ٹبي ثشٳبٯٸ ثب ٵ اػت ؿذٷ تٺيٸ ػبصٯبٱ ٵ٣بس ٣ؼت ثش تأحيش٧زاس

 اػت ؿذٷ آٯبدٷ ٵ٣بس ٣ؼت ثش تأحيش٧زاس ٓٶاٯ٪ تٰبٯی ٵ ربسي سٵٳذٹبي عاػب ثش ٵ داخ٬ی خجشٷ تيٮ ي٢ ٵػي٬ٸ ثٸ ٣الٱ ٯغيي ٵتغ٬ي٪ تزضيٸ ٯبتشيغ -2

 □.ؿٶد ٯی ثبصٳ٨شي ٵ پبيؾ اي دٵسٷ كٶست ثٸ ٵ ؿذٷ ٯٴٌجٞ ػبصٯبٱ اػتشاتظي٢ ٹبي ثشٳبٯٸ ثب ٵ

 ٧ٺ٨بٷ ٵ اػت ؿذٷ ٫غبٍ ػبصٯبٱ اػتشاتظي٢ ٹبي ثشٳبٯٸ دس ٵ ٯؼتٴذ ٵ ؿٴبػبيی ٯشثٶًٸ ٯؼئٶ٩ ٵػي٬ٸ ثٸ ٣الٱ ٯغيي ٣يٜی ٵ ٬٣ی ٓٶاٯ٪ ثيـتش -3

 □. ؿٶد ٯی ثبصٳ٨شي

 □. اػت ٳ٨شٛتٸ كٶست SWOT دس آٱ ٫غبٍ ٵ اػتٜبدٷ ثشاي اٟذاٯی ٹيش اٯب اػت ؿذٷ ٯؼتٴذ آٱ ٧ضاسؽ ٵ ثشسػی ٣الٱ ٯغيي ٓٶاٯ٪ اص ثشخی-4

 □. اػت ٳ٨شٛتٸ كٶست خلٶف ايٲ دس اسصيبثی ٵ تغ٬ي٪ ٹيش-5

 :ذيدّ دبسخ شيص سؤاالر ثِ سبصهبى دس " كالى ظيهح ليسحل " سٌذ ٍجَد صَسر دس
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

     □. يب ارشا ٳـذٷ اػت ػبصي پيبدٷت٠شيجبً      □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپذ ثخـی اص ػٴ    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
  ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 8-3 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  / ( PESTEL ثش اػبع ٯذ٩ تغ٬ي٪ ٯغيي ٣الٱ ) :َسزيد سشٌذاره

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                 □ 1:          بسٵ٣ ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ
 ؿٶد: ٯی ت٤ٰي٪ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی 

 ○0                       ○1                 ○2                          ○3              ○4                                    :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 (Market Analysisثبصاس ) ليتحل ِیٍ تجض سًٍذّب اعالػبت:   8-4صیش هؼيبس 

 ٵ ٳٰٶداس كٶست ثٸ يا عشٛٸ ٵ ٯتخلق ٧شٵٷ ٬ٸيٵػ ثٸ( بٱيٯـتش/  ثبصاسٹب/  ٯغلٶالت) ٹب عٶصٷ یتٰبٯ دس ثشٳذ ٵ ثبصاس ی٬٣ ٵ ٯٺٮ اًالٓبت تٰب٭ -1

 سٵصسػبٳیثٸ ٯٴِٮ ًٶس ثٸ ٵ اػت ؿذٷ ٟشاسدادٷ دػتشع دس ػبصٯبٱ ػٌٶط ٸي٬٣ يشي٣بس٧ ثٸ  ٵ اًالّ رٺت ٵ اػت ؿذٷ آٯبدٷ ربٯْ ٩رذاٵ ٵ ٴٜٶ٧شاٙيا

 □. ؿٶد یٯ

 ٵ اٳزب٭ ٯٔتجش ٠بتيتغ٠ اػبع ثش ػبصٯبٱ يا عشٛٸ ٮيت ٬ٸيٵػ ثٸ( بٱيٯـتش/  ٯغلٶالت) ٹب¬ثخؾ ـتشيث دس ثشٳذ ٵ ثبصاس ی٬٣ اًالٓبت ٲيتش ٯٺٮ -2

 □ؿٶد یٯ يثبصٳ٨ش يا دٵسٷ كٶست ثٸ ٵ دادٷ ٟشاس شاٱيٯذ دػتشع دس يشي٣بس٧ ثٸ رٺت ٵ اػت ؿذٷ آٯبدٷ ربٯْ رذاٵ٩ ٵ ٴٜٶ٧شاٙيا ٵ ٳٰٶداس كٶست ثٸ

 ٵ داسٳٰٶ كٶست ثٸ ٯٶرٶد تزبسة ٵ ػٶاثٞ اػبع ثش ػبصٯبٱ ٯزشة ٣بسؿٴبع ٬ٸيٵػ ثٸ بٱيٯـتش ٵ ٯغلٶالت یثشخ يثشا ثبصاس ی٬٣ اًالٓبت ـتشيث -3

 □. اػت ؿذٷ ٟشاسدادٷ ٯذٳِش يشي٣بس٧ ثٸ رٺت ٵ اػت ؿذٷ آٯبدٷ ربٯْ رذاٵ٩ ٵ ٴٜٶ٧شاٙيا

 □. اػت ؿذٷ آٯبدٷیارٰب٫ رذاٵ٩ ٵ ٧ضاسؽ كٶست ثٸ ٧زؿتٸتزبسة ثشاػبع ذٯغتٶايتٶ٫ ٯؼئٶ٩ ٬ٸيٵػ ثٸ عٶصٷ صٴذ يثشا ثبصاس ی٬٣اًالٓبت اص یثخـ -4

 □. ٳذاسد ٵرٶد خلٶف ٲيا دس يا ثشٳبٯٸ ٵ یتيٛٔب٫ شيٹ-5

 ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: دس سبصهبى"ثبصاس  ليسحل ِيٍ سجض سًٍذّب اعالػبر "سٌذ ٍجَد دس صَسر 

 □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ            □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٯشارٔٸ  (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 8-4 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  / ٣ٴذ. ذيتبئسا  بسيٯٔ ٲيا ثب ٯشتجي ی٬يتغ٬ اًالٓبتي ٣ٸ ؿٶاٹذٯذاس١ ٵ ٯؼتٴذات پيٶػت: 

 ؿٶد.
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 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1      ٵ٣بس:    ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                           ○4                                  :ايٲ ٯٔيبساٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ 

 (  Collaborate)( C3) ّوکبساى ليتحل جٌجِ – یبثیثبصاس ثشًبهِ ٍ ثبصاس مبتيتحم :  9 بسيهؼ

  صٌؼت ياجضا ليتحل ٍ ییٌبػبؿ :  9-1صیش هؼيبس 

ٵ احشپزيشي  ؿذٷ ٲييتٔكٴٔت ٵ ثبصاس  ٹبي ٰٓش صشخٸٵ ٹ٤ٰبسي ٵ تٰش٣ض كٴٔت، ٹٰضٴيٲ  ٯيضاٱ سٟبثتسٵٳٞ ٵ س٣ٶد،  يٹب ٯغش١ٯشصٹبي كٴٔت،  -1

 ٵ٣بس ٣ؼتاػتشاتظي٢  يٹب يضيس ثشٳبٯٸآٱ دس  يشي٧ زٸيٳتتغ٬ي٪ ٵ  FMEAارضاي آٱ اص ي٤ذي٨ش ٵ ٯيضاٱ ٣ٴتش٩ ٵ ٳغٶٷ احش٧زاسي ٯب ثش آٱ ثٸ سٵؽ 

 □ ٫غبٍ ؿذٷ اػت.

سٵٳٞ ٵ س٣ٶد ٵ ثبصي٨شاٱ اك٬ی كٴٔت ؿٴبػبيی ٵ ثب  يٹب ٯغش١ٳِيش  احش٧زاسثب ت٤ٜي٢ ٯشصٹبي كٴٔت اص ٯغيي ٣الٱ ٵ ٯغيي خشد ، ٬٣يٸ ٓٶاٯ٪   -2

 □ اػت. ؿذٷ ٧شٛتٸبُش دس ٳِش ٵ ثشاي ٹش ػٴبسيٶي اعتٰب٫ی، اػتشاتظي ٵ پبػخ ٯتٴ اٳذ ؿذٷاثضاس تغ٬ي٬ی ٯٴبػت، آٳب٫يض 

 □ اػت. ؿذٷ ٳٶؿتٸٯٶارٺٸ  ٰٓ٪ دػتٶس، تٶرٸ ٟبث٪اػت ٵ ثشاي ٯٶاسد  ؿذٷ تٺيٸكٴٔت ايٲ رذٵ٫ی تغ٬ي٬ی ؿبٯ٪ ارضا ٯٺٮ ٵ احش٧زاس دس  -3

 □ تٺيٸ ٳـذٷ اػت. ٹب آٱ شيتأحٵ  تياٹٰكٴٔت ؿٴبػبيی ٵ ٛٺشػت ؿذٷ ٫زا تغ٬ي٬ی تٜلي٬ی دس خلٶف ٯيضاٱ ايٲ دس  احش٧زاسپبساٯتشٹب ٵ ٓٶاٯ٪  -4

 □ ػٴذي دس ايٲ خلٶف دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:" ضٌبسبيي ٍ سحليل اجضاي صٌؼز "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ            □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 يشي٧ زٸيٳتتٶكيٜی ٵ اؿبسات ٵ ، ي ٳٰٶداسي ٹب ٪يتغ٬،  يا ؼٸيٯ٠بٵ٩ رذا -2ي اػتشاتظي٢ دس ٛوبي سٟبثتی ٹب ٧شٵٷٳ٠ـٸ  -1 :َسزيد هسشٌذار

 .ٯشارٔٸ ؿٶد (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس9-1 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1               ٵ٣بس:    ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                      ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

  كیاػتشاتظ يّب گشٍُ ليتحل ٍ ییبؿٌبػ:  9-2صیش هؼيبس 

( ٴ٦يٯبس٣ت ٵ ٴ٦يثشٳذ يٹب رٴجٸ تب خذٯبت ٵ ٯغلٶ٩ ؼٸيٯ٠ب اص) ٵ٣بس ٣ؼت يٹب رٴجٸ ٵ اثٔبد ٸي٬٣ دس یسٟبثت يٛوب دس ٢ياػتشاتظ يٹب ٧شٵٷ ٳ٠ـٸ-1

 □. ؿٶد یٯ ٧ضاسؽ ٵ ؾيپب ٯٴذ ٳِب٭ تكٶس ثٸ ٵ ٯٴِٶس یثبالدػت اػٴبد دس ٵ ؿذٷ ٪يتغ٬ ٵ ٯٌب٫ٔٸ ٯٜل٪ ًٶس ثٸ يا عشٛٸ ٵ ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي

 دس ٵ ؿذٷ ٯٌب٫ٔٸ ٵ ٪يتغ٬ ارٰب٩ ًٶس ثٸ یداخ٬ ی٣بسؿٴبػ ٮيت تٶػي ٵ٣بس ٣ؼت يٹب رٴجٸ ٵ اثٔبد ـتشيث دس یسٟبثت يٛوب دس ٢ياػتشاتظ يٹب ٧شٵٷ ٳ٠ـٸ-2

 □. ؿٶد یٯ ٧ضاسؽ يا دٵسٷ ًٶس ثٸ آٱ تيٵهٔ ٵ ٧ـتٸ ٯٴِٶس يا ثشٳبٯٸ ٵ ًشط یثبالدػت اػٴبد

  □ .ؿٶٳذ یٯ ؼٸيٯ٠ب یػٴز ٨بٷيرب يثشا ٹب رٴجٸ اص یثشخ دس ٵ ٯ٤تٶة ٵ يیؿٴبػب ػبصٯبٱ یاك٬ يسٟجب عذ دس ٢ياػتشاتظ يٹب ٧شٵٷ ٳ٠ـٸ یًٶس٬٣ ثٸ -3

 □. اػت ؿذٷ ٲيتذٵ خالكٸ ًٶس ثٸ ٸياٵ٫ ػٴذ ٵ ٳ٠ـٸ ٵ داسد ٵرٶد ػبصٯبٱ دس یاك٬ تيسٟ صٴذ اص ی٬يتغ٬ ٵ ؿٴبخت-4

 □. اػت ٳـذٷ ٯ٤تٶة خلٶف ٲيا دس يا ٯالعِٸ ٵ ثشٳبٯٸ ٧ٶٳٸ شيٹ-5

 :ذيدّ دبسخ شيص سؤاالر ثِ سبصهبى دس " هشثَعِ ًقطِ ٍ كياسششاسژ يّب گشٍُ " سٌذ ٍجَد صَسر دس
 □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ            □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
 .ٯشارٔٸ ؿٶد (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یصؿآٯٶ ٶػتيپ دس9-2 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  / اػتشاتظي٢ يٹب ٧شٵٷٵ رذٵ٩ ٳ٠ـٸ هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1      ٵ٣بس:    ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
 



 

 اصٌبف ٍ خذهبت  حَصُ -اسصیبثی ثشًذ شػـٌبهِ پ دّويي

  1401ػبل
 

19 

 

 (Customer) (C4)  بىیهـتش ليتحل جٌجِ – یبثیثبصاس ثشًبهِ ٍ ثبصاس مبتيتحم : 10 بسيهؼ

 ی، ؿٌبخت ثشًذ ٍ...كوی ثشًذ آگبّ مبتيتحم :  10-1صیش هؼيبس 

تٶػي ؿش٣ت ٯـبٵس تخللی، ساٹجشي ٵ  ٹب عٶصٷًٶس ٣بٯ٪ ٵ دس تٰبٯی  ي ٹذٙ، ثٸ ربٯٔٸتغ٠ي٠بت ٣ّٰی دس خلٶف ٯيضاٱ آ٧بٹی اص ثشٳذ دس  -1

 □اػت.  ؿذٷ ٧شٛتٸارشا ٵ ٳتبيذ آٱ دس اػٴبد ٯشثٶًٸ ثٸ ٣بس 

تٶػي ي٢ تيٮ  (ٯغلٶ٩/ ثبصاس/ ٯـتشي) ٹب رٴجٸي ٹذٙ، ثشاي ثيـتش  ٯٔٸربتغ٠ي٠بت ٣ّٰی دس خلٶف ٯيضاٱ آ٧بٹی اص ثشٳذ دس ثخـی اص  -2

 □ٵ ٳتبيذ آٱ دس دي٨ش اػٴبد ٯشثٶًٸ ٯالعِٸ ؿذٷ اػت.  ؿذٷ اٳزب٭٣بسؿٴبػی داخ٬ی 

 □ؿٶد تٶرٸ ٯیثٸ ٳتبيذ ٵ خشٵری آٱ  ٹب عٶصٷٵ دس ثشخی اص اػت ارٰب٫ی  يشي٧ زٸيٳتاػت ٵ داساي آٳب٫يض ٵ  ؿذٷ اٳزب٭٣يٜی  ؿ٤٪ ثٸتغ٠ي٠بت  -3

 □ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ ٳـذٷ اػت.  ٹب ثشٳبٯٸتغ٠ي٠بت ٣يٜی ٵ ٳِشي تب عذٵدي ثٸ ؿ٤٪ پشا٣ٴذٷ ٵ تخٰيٴی ٯ٤تٶة ؿذٷ اػت، ٵ٫ی دس ٹيش ي٢ اص ًشط ٵ -4

 □اػت.  ٳـذٷ اٳزب٭٧ٶٳٸ ثشٳبٯٸ ٵ اٟذاٯی دس ايٲ خلٶف  ٹيش -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: "ثشًذ سحقيقبر كوي ثشًذ آگبّي ٍ ضٌبخز "دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپػٴذ  ثخـی اص    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ي كٶست ٧شٛتٸ دس ايٲ خلٶفضٹبيآٳب٫ -2ٳتبيذ ٣ٰی دس خلٶف آ٧بٹی اص ثشٳذ ٵ ؿٴبخت ثشٳذ  -1 هسشٌذار ديَسز:
 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                       ○2                      ○3                  ○4                            :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ّب ييكوپ: تحميمبت كوی اسصیبثی اثشثخـی 10-2س صیش هؼيب

ٯغلٶالت ٵ خذٯبت ٵ ) ٵ٣بس ٣ؼت يٹب رٴجٸثشاي تٰب٭ اثٔبد ٵ  ٣بٯ٪ كٶست ثٸ ٛشد ٯٴغلشثٸخالٟبٳٸ ٵ  يٹب ٟب٫تدس  ثشٳذ ي استجبًبتٹب ٲي٣ٰپ-1

 □. ؿٶد ٯی دادٷ ثٺجٶد ٵ  ٧يشي اٳذاصٷ ػيؼتٰبتي٢ ًٶس ثٸ ٹب آٱ احشثخـیًشاعی ٵ ارشا ؿذٷ ٵ ٯيضاٱ ٯشتجبً تٶػي ٯـبٵس ٯزشة ارضاي ػبصٯبٱ(

ٰٓٶٯی، ثبؿ٨بٷ ٯـتشيبٱ ٵ ديزيتب٩ ٯبس٣تيٴ٦ ثبصاسيبثی ٵ ٛشٵؽ، سٵاثي يٹب ثخؾدس ؿذٷ يثٴذ صٯبٱسٵيذادٹبي  يٟب٫ت ثش٧ضاسدس ثشٳذيٴ٦يٹب ٲي٣ٰپ-2

 □. ؿٶد ٯی ٵ ثبصخٶسد دادٷ ٧يشي اٳذاصٷ ًٶسٯشتت ثٸ ٹب ٱآ احشثخـیارشا ؿذٷ ٵ ٯيضاٱ  ٣بسؿٴبػبٱ داخ٬ی ًشاعی ٵٶػي تيٮتٵ ٛوبٹبي ٯزبصي 

 ٹبي ثبصاساص عٶصٷثشخی خذٯبت دس ٬٣يٸ ٯغلٶالت ٵثشاي ٰٓٶٯی ٹبي سٵاثيٟب٫ت ثش٧ضاسي سٵيذادٹبي ٳٰبيـ٨بٹی يب ثشٳبٯٸدسثبصاسيبثی يٹب ٲي٣ٰپ-3

 □. ؿٶد ٯی ٧يشي ٵ ثبصخٶسد اٳذاصٷ ٯبس٣تيٴ٦ )ٳِيش ػٺٮ اص ثبصاس( يٹب ؿبخقسٵي  ٹب آٱ احشثخـیٯيضاٱ ٵٯؼتٰش ًشاعی ٵارشا ؿذٷ ٵًٶسٯٴِٮثٸ

ٯٶسدي تٶػي ٯؼئٶ٩ ٛشٵؽ ارشا ؿذٷ ٵ  ًٶس ثٸٯغلٶالت ٵ خذٯبت  ثشخیثشاي دس ٟب٫ت اٟذاٯبت ٛل٬ی ثبؿ٨بٷ ٯـتشيبٱ  تشٵيذ ٵ ٛشٵؽ  يٹب ٲي٣ٰپ-4

 □. ؿٶد یٯ٧يشي  ذاصٷثٸ ؿ٤٪ ٯ٠بيؼٸ ٹضيٴٸ ٵ دسآٯذ اٳ ٹب تيٛٔب٧٫بٹی احشثخـی ٵ ٣بسايی ايٲ 

 □٧يشي ٳـذٷ اػت.  اٳذاصٷ ٹب تيٛٔب٫ارشا ؿذٷ اٯب ٹٴٶص احشثخـی ٵ ٣بسايی ايٲ  ٯغلٶالتدس ػبصٯبٱ ثشاي ثشخی اص  ٛشٵؽ  يٹب ٲي٣ٰپ -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: " ٌگيثشًذي ثبصاسيبثي ٍ ّب ييكوذ "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6اص ػٴذ ٣ٰتش  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ شا ٳـذٷ اػت.يب ار ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٹب، ٯ٤بٳيض٭  دػتٶس ٰٓ٪ ٵ ٧ضاسؽ -3ي ثشٳذيٴ٦ ٹب ٲي٣ٰپ تغ٬ي٪ احشثخـی ٹش ي٢ اص -2ي ٯٶرٶد دس ػبصٯبٱ دس ساػتبي ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ ٹب ٲي٣ٰپٛٺشػت  -1 هسشٌذار ديَسز:

 ي ٯؤخشٹب ٲي٣ٰپثش ًشاعی ٵ ارشاي  ٹب ٪يتغ٬ثبصخٶسد 
 □5                  □ 4                   □3                □ 2                   □ 1س:        ٵ٣ب ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                       ○2                      ○3                            ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 : تحميمبت كوی هيضاى سضبیتوٌذي ٍ ٍفبداسي هـتشیبى10-3صیش هؼيبس)*(

خٶد تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  ٵ ٯغلٶالت خذٯبت ٹب عٶصٷػبصٯبٱ ٯيضاٱ سهبيتٰٴذي ٵ ٵٛبداسي ٯـتشيبٱ سا ثش اػبع اثضاس ٵ ٯذ٩ اػتبٳذاسد ثشاي ٹٰٸ  -1

 □. دٹذ ٯی ػيؼتٰبتي٢ ثبصخٶسد ًٶس ثٸٵ آٳب٫يض ٣شدٷ ٵ ٳتبيذ سا  ٧يشي اٳذاصٷ ٯشتجبً س ايٲ صٯيٴٸد يا عشٛٸ

خٶد تٶػي تيٮ ٣بسؿٴبػبٱ  ٵ ٯغلٶالت خذٯبت ٹب عٶصٷػبصٯبٱ ٯيضاٱ سهبيتٰٴذي ٵ ٵٛبداسي ٯـتشيبٱ سا ثش اػبع اثضاس ٵ ٯذ٩ اػتبٳذاسد ثشاي ثيـتش  -2

 □. دٹذ ٯی ثبصخٶسد يا دٵسٷ كٶست ثٸٷ ٵ ٳتبيذ سا ٵ آٳب٫يض ٣شد ٧يشي اٳذاصٷ داخ٬ی

ثٸ ؿ٤٪ ٯٶسدي خٶد  ٯغلٶالت ٵ خذٯبتػبصٯبٱ ٯيضاٱ سهبيتٰٴذي ٵ ٵٛبداسي ٯـتشيبٱ سا ثش اػبع اثضاس اػتبٳذاسد تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ثشاي ثشخی  -3

 □. دٹذ ٯی ثبصخٶسد ٧ٺ٨بٷ ٵ ٳتبيذ ساٵ آٳب٫يض ٣شدٷ  ٧يشي اٳذاصٷ

 □صٳذ.  ثشسػی ٣شدٷ ٵ ٳتبيذ سا دس ٧ضاسؿی ٬٣ی تخٰيٲ ٯی ، ٯيضاٱ سهبيت ٯـتشيبٱ سادسخٶاػت ٯذيشيتيب ٳيبص عؼتثشٵٯٶسدي كٶست ثٸ ػبصٯبٱ-4

 □٧يشي سهبيت ٯـتشيبٱ دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد.  ٹيش تغ٠يٞ ٯُذٵٳی دس خلٶف اٳذاصٷ -5

 س سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:د " بىيهطششگيشي هيضاى سضبيز ٍ ٍفبداسي  اًذاصُ "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپػٴذ ثخـی اص     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٹب، ػبصٵ٣بس   دػتٶس ٰٓ٪ ٵ ٧ضاسؽ -4ٳتبيذ ٵ آٳب٫يض سهبيت ٯـتشيبٱ  -3 –٧يشي سهبيت ٯـتشيبٱ  ي اٳذاصٷٹب سٵؽ -ISO 10002-10004 2تلٶيش ٧ٶاٹيٴبٯٸ  -1 هسشٌذار ديَسز:

 (CRMػيؼتٮ )ؿيٶٷ ٳبٯٸ ٳذاي ٯـتشي ٵ ثبؿ٨بٷ ٯـتشيبٱ  -5سهبيتٰٴذي ٵ ٵٛبداسي ٯـتشيبٱ  ثبصخٶسد تغ٠ي٠بت ٣ٰی ٯيضاٱ
 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                       ○2                     ○3                      ○4:                                   اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 يهـتش سفتبس يالگَ یفيك مبتيتحم اًَاع: 10-4صیش هؼيبس

 سٛتبس يا٨٫ٶ اػبع ثش ٵ اػت ؿذٷ اٳزب٭ ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي ٢يدٯٶ٧شاٛ ٯخت٬ٚ يٹب رٴجٸ اص بٱيـتشٯ يٹب یظ٧يٵ اٳٶاّ خلٶف دس یربٯٔ تغ٠ي٠بت -1

 دادٷ ثبصخٶسد ٯٴذ ٳِب٭ ًٶس ثٸ اٟذاٯبت ٵ ٹب ثشٳبٯٸ دس ٵ اٳذ ؿذٷ يثٴذ ًج٠ٸ یٰٓٶٯ سٵاثي بي ٵ بٱيٯـتش ثبؿ٨بٷ اٟذاٯبت ٵ ٛشٵؽ اص پغ خذٯبت بٱ،يٯـتش

 □ ؿٶٳذ یٯ

 تيٮ تٶػي...  ، التيتغل ،یارتٰبٓ ًج٠ٸ ػٲ، ب،ير٘شاٛ ت،يرٴؼ ،یصٳذ٧ ػج٢ يبيصٵا اص بٱيٯـتش يٹب يثٴذ دػتٸ ٹٰٸ ثشاي بٱيٯـتش سٛتبس يا٨٫ٶ س،ثبصا ٠بتيتغ٠ دس – 2

 □. ؿٶد یٯ ثبصٳ٨شي يا دٵسٷ كٶست ثٸ ٵ اػت ؿذٷ ٧شٛتٸ ٳِش دس بٱيٯـتش ثب ٯشتجي اٟذاٯبت ٵ ٹب ثشٳبٯٸ دس ٵ ؿذٷ اٳزب٭ یداخ٬ ٣بسؿٴبع

 یداخ٬ ٣بسؿٴبع تيٮ تٶػي بٱيٯـتش يثٴذ دػتٸ ثيـتش ثشاي بٱيٯـتش سٛتبس يا٨٫ٶ ی٣يٜ تغ٠ي٠بت ؿش٣ت، ٯغلٶالت ٵ ٹب تيٛٔب٫ تياٵ٫ٶ ثب ٯتٴبػت - 3

 □. ؿٶد یٯ ثبصٳ٨شي يا دٵسٷ كٶست ثٸ ٵ ؿٶد یٯ ٧شٛتٸ ٳِش دس بٱيٯـتش ثب ٯشتجي اٟذاٯبت ٵ ٹب ثشٳبٯٸ دس ٵ ؿذٷ اٳزب٭

 ؿ٤٪ ثٸ بٱيٯـتش يثٴذ دػتٸ ٵ ٹب اصعٶصٷ یثشخ ٠ٛي ثشاي ػبصٯبٱ، ٳيبص ثٸ ثؼتٸ ٯٶسدي ٵ ٯغذٵد ؿ٤٪ ثٸ بٱيٯـتش سٛتبس يا٨٫ٶ ی٣يٜ تغ٠ي٠بت - 4

 □. ؿٶد یٯ ٯٴِٶس اٟذاٯبت ٵ ثشٳبٯٸ دس ٵ ؿذٷ اٳزب٭ ی٬٣ ٵ یارٰب٫

 □ .اػت ٳـذٷ اٳزب٭ بٱيٯـتش سٛتبس يا٨٫ٶ دسثبسٷ ػبصٯبٱ دس یؿٴبخت ٵ ٞيتغ٠ ٧ٶٳٸ شيٹ - 5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: "سحقيقبر كيفي سجك صًذگي  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  ستكٶ ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ...( ، التيتغل ،یارتٰبٓ ًج٠ٸ ػٲ، ب،ير٘شاٛ ت،يرٴؼ ،یصٳذ٧ ػج٢) Demography یؿٴبخت تيرٰٔ يٹب يثٴذ دػتٸ اػبع ثش بٱيٯـتش يثٴذ دػتٸ ػٴذ -1 هسشٌذار ديَسز:

 اٟذاٯبت ٵ ٹب ثشٳبٯٸ دس بٱيٯـتش ی٣يٜ تغ٠ي٠بت ثبصخٶسد دػتٶس ٰٓ٪ -3 ثبصاس تغ٠ي٠بت ػٴذ -2
 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: يبثی ت٤ٰي٪ ٯیايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسص

 ○0                       ○1                       ○2                      ○3                ○4                                 اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس:
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 (Niche Marketing) ثبصاس یبثی گَؿِ ٍ بىیهـتش یميتلف يّب ليتحل: 10-5صیش هؼيبس

 ٵ خذٯبت ٵ ٯغلٶالت) ٹب عٶصٷ ٸي٬٣ يثشا يا عشٛٸ ٵ ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي بٱ،يٯـتش ٯخت٬ٚ يٹب يثٴذ دػتٸ دس یٜي٣ ٠بتيتغ٠ اص عبك٪ ذيٳتب ٸي٬٣-1

 ضيٳ ٛشٵؽ ٵ یبثيثبصاس ثشٳبٯٸ ٵ ٯغلٶ٩ يٹب ٯذ٩ یًشاع ٵ ٯبس٣تٺب شيٳ دس٣ـٚ ٲيٹٰضٴ ٵ ؿٶد یٯ ٪يٵتغ٬ ٸيٵتزض یثشسػ ی٠يت٬ٜ ؿ٤٪ ثٸ( ثبصاس

 □. بثذي یٯ عاٳ٤ٔب

 يٹب ثبصٷ دس عذاٟ٪ ثبصاس ٵ خذٯبت ٵ ٯغلٶالت یثشخ يثشا یداخ٬ ٣بسؿٴبع ٮيت تٶػي بٱ،يٯـتش ٯخت٬ٚ يٹب يثٴذ دػتٸ ٠بتيتغ٠ اص عبك٪ ذيٳتب -2

 □. ؿٶد یٯ ٣بسثشدٷ ثٸ ضيٳ ٛشٵؽ ٵ یبثيثبصاس ٵ ٯغلٶ٩ ثشٳبٯٸ دس ٵ ؿٶد یٯ یثشسػ ی٠يت٬ٜ ؿ٤٪ ثٸ دٵػبالٳٸ یصٯبٳ

 دس ٵ ؿذٷ یثشسػ ی٠يت٬ٜ ؿ٤٪ ثٸ ،بصيٯٶسدٳ ٯٶاْٟ دس يٯـتش ٵ ثبصاس يٹب ثخؾ اص یثشخ دس بٱ،يٯـتش يثٴذ دػتٸ ٠بتيتغ٠ اص عبك٪ ذيٳتب اص یثخـ -3

 □. سٵد یٯ ٣بس ثٸ ٛشٵؽ ثشٳبٯٸ

 □. بثذي یٳٰ اٳ٤ٔبع ٹب ثشٳبٯٸ دس ذٯٴ ٳِب٭ ؿ٤٪ ثٸ اٯب ؿٶد یٯ ٯؼتٴذ ػبصٯبٱ ٯخت٬ٚ يٹب دادٷ اص اػتٜبدٷ ثب يٯٶسد ًٶس ثٸ بٱيٯـتش ی٠يت٬ٜ یثشسػ -4

 □. ٳذاسد خلٶف ٲيا دس يا ثشٳبٯٸ ٵ تيٛٔب٫ ػبصٯبٱ-5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: " بىيهطششي سلفيقي ّب ليسحل "دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ بدٷآٯ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
 -ر٘شاٛيبيی –سدٷ ػٴی  –ٯـتشيبٱ )ػج٢ صٳذ٧ی  ثٴذي دػتٸٵ  ٹب ٪يتغ٬ػٶاثٞ ٵ ٳتبيذ  -2ت٬ٜي٠ی ٯـتشيبٱ  يٹب ٪يتغ٬ٶف دس خل ؿذٷ ٲيتذٵ يٴذٹبيٛشاسٵؽ ٵ  -1 هسشٌذار ديَسز:

 يا ؼٸيٯ٠برذاٵ٩ تغ٬ي٬ی ٵ ٳٰٶداسٹبي  -3 رٴؼيت ٵ ...( –تغليالت  –ًج٠ٸ ارتٰبٓی 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                  □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                       ○2                      ○3                             ○4                                 اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس:

  (STP) بىیهـتش يگزاس ّذف ٍ يثٌذ دػتِ ػٌذ:  10-6صیش هؼيبس )*( 
 □ؿٶد. ٯی ارشا ٵ پبيؾ ٵ پي٨يشي ٯٴذ ٳِب٭ ًٶس ثٸ ٵ ؿذٷ تٺيٸسػٰبً ي ا عشٛٸٵػي٬ٸ ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  ثٸ STPع٪ ٯشثٶى ثٸ ٛشايٴذ ٬٣يٸ ٯشا-1

 □ٵ پبيؾ ٵ پي٨يشي اػت ػبصي پيبدٷٵ دس عب٩  سيضي ثشٳبٯٸداخ٬ی ٣بسؿٴبػی ٯزشة تيٮ  ٵػي٬ٸ ثٸدس ػبصٯبٱ  STP ٯشاع٪ ٯشثٶى ثٸ ٛشايٴذ-2

 □اػت.  اسائٸ ٟبث٪ٵ ػٶاثٞ آٱ تب ايٲ ٯشع٬ٸ  ػبصي پيبدٷٵ دس عب٩  سيضي ثشٳبٯٸدس ػبصٯبٱ  STP ثخـی اص ٯشاع٪ ٯشثٶى ثٸ ٛشايٴذ-3

 □اػت.  ربسي ٳؼبختٸ٣شدٷ ٵ٫ی ٹٴٶص دس ثؼتش ػبصٯبٱ  ٵ ٯؼتٴذ سيضي ثشٳبٯٸسا ؿٴبػبيی ٵ   STPٛشايٴذ ٹبي ٛٔب٫يتػبصٯبٱ -4

 □ٳذاسد.  ددس ػبصٯبٱ ٵرٶ یبثي ٨بٷيربٵ  ي٧زاس ٵ ٹذٙ يثٴذ دػتٸ دس خلٶف يا ثشٳبٯٸٹيش -5
 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ " بىيهطششگزاسي  ثٌذي ٍ ّذف دسشِ "س صَسر ٍجَد سٌذ د

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ ت.يب ارشا ٳـذٷ اػ ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٹبي ؽ٧ضاساٟذاٯی ٵ  يٹب ثشٳبٯٸ – 4ثبصاس  یبثي ٨بٷيربػٴذ  -3ثبصاس  ٧زاسي تغ٬ي٪ ٹذٙ -2ٯـتشيبٱ  يثٴذ ثخؾخالكٸ تغ٠ي٠بت ثبصاس ٵ ٧ضاسؽ تغ٬ي٬ی  -1 هسشٌذار ديَسز:

 STP يبسٹبيٯٔٵ پبيؾ ثش اػبع  ػبصي پيبدٷ
  : ٛشآيٴذنکته STP ،ٙثبيؼتی اص ثيٲ  تٶاٳذ ٹٰٸ ٯغلٶالت خٶد سا ٯتٴبػت ثب ٹٰٸ ثبصاسٹب اسائٸ ٣ٴذ ٳب٧ضيش ٯی ي٢ ؿش٣ت ٳٰی آٳزب٣ٸاصيب اٳتخبة ثخؾ ٹذٙ اػت.  ٧زاسي ٹذ

 .ٹبيی اص ثبصاس سا اٳتخبة ٣ٴذ ٣ٸ ثبالتشيٲ ٯضيت سٟبثتی ٯ٤ٰٲ سا ٳؼجت ثٸ سٟجب دس پی داؿتٸ ثبؿذ ثخؾ ٵ ؛ثبصاس دػت ثٸ اٳتخبة ثضٳذ ٹبي ثخؾ

 □5                          □ 4                      □3                         □ 2                             □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا ياثش بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

  ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی 

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 (Competitor)  ( C5) سلجب ؿجِ ٍ سلجب ليتحل بسيهؼ – یبثیثبصاس ثشًبهِ ٍ ثبصاس مبتيتحم:   11 بسيهؼ

 مين، غيشهؼتمين، ... ()ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ، هؼتسلجب ٍ ؿجِ سلجب  يثٌذ دػتِ:  11-1صیش هؼيبس 
 ٯبٹٸ ؿؾ يٹب دٵسٷ دس ٛٺشػت ٲيا ٵ اٳذ ؿذٷ يثٴذ دػتٸ یاعتٰب٫ يٹب ياػتشاتظ اػبع ثش ٵ يیؿٴبػب سٟجب ؿجٸ ٲيٹٰضٴ ٵ ثب٠٫ٶٷ ٵ ثب٫ٜٔ٪ يسٟجب ٸي٬٣  -1

 □ .ؿٶد یٯ اػتٜبدٷ ٴ٦يثشٳذ ٵ یبثيثبصاس ٵ ٢ياػتشاتظ ثشٳبٯٸ اػٴبد دس ٵ سػذ یٯ ػبصٯبٱ اسؿذ تيشيٯذ اًالّ ثٸ ٵ ؿذٷ یسٵصسػبٳ ثٸ ٵ ؾيپب

 ٵ ؿذٷ سٵص ثٸ ٵ يثبصٳ٨ش ػبالٳٸ يٹب دٵسٷ دس ٛٺشػت ٲيا ٵ اٳذ ؿذٷ يثٴذ دػتٸ سٟجب ؿجٸ ٵ ثب٠٫ٶٷ ٵ ثب٫ٜٔ٪ يٹب دػتٸ دس دٵ ٵ ٢ي دسرٸ يسٟجب اص ـتشيث -2

 □ .ؿٶد یٯ اػتٜبدٷ یبثيثبصاس ٵ ٢ياػتشاتظ ثشٳبٯٸ اػٴبد دس ٵ سػذ یٯ تيشيٯذ اًالّ ثٸ

 ٫غبٍ یبثيثبصاس يٹب ياػتشاتظ دس ٵ ؿذٷ سٵص ثٸ یٹشاص٧بٹ دس ٛٺشػت ٲيا ٵ اٳذ ؿذٷ يثٴذ دػتٸ سٟجب ؿجٸ ٵ تيسٟ يٹب دػتٸ دس ٢ي دسرٸ يسٟجب یثشخ -3

 □ .ؿٶٳذ یٯ

 □ .ٳذشي٧ یٯ ٟشاس یثشسػ ٵ ثغج ٯٶسد یتيشيٯذ ر٬ؼبت دس بصيٳ ٛشاخٶس ثٸ ٵ ؿذٷ ٛٺشػت ٵ يیؿٴبػب عبهش عب٩ یاك٬ تيسٟ صٴذ  -4

 □ .اػت ٳـذٷ ٸيتٺ سٟجب يثٴذ دػتٸ خلٶف يػٴذ شيٹ -5
 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ "سقجب ٍ ضجِ سقجب ثٌذي  دسشِ "س صَسر ٍجَد سٌذ د

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ
 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 .ٯشارٔٸ ؿٶد (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس11-1 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  :  َسزيد هسشٌذار
 □5                          □ 4                      □3                         □ 2                             □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 (Competitive Profile Matrix)(CPM) هبتشیغ پشٍفبیل سلجب ٍ ؿجِ سلجب  : 11-2صیش هؼيبس )*(

دس ايٲ  يا عشٛٸ، ثٸ ٢ٰ٣ ي٢ ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ ٯيذاٳی ٳضدي٢ٰضٴيٲ ٛشايٴذ تٔييٲ ٯ٠بديش ايٲ ٯبتشيغ ًی تغ٠ي٠بت ، ٹCPMٯٔيبسٹب ٵ اٵصاٱ  -1

 □. ؿٶد ٯی ثبصٳ٨شي يا دٵسٷٯٴذ ٵ  ٳِب٭ ًٶس ثٸاػت ٵ  ؿذٷ ذٷيدثبصاس ٵ اٹذاٙ ٣الٱ  سيضي ثشٳبٯٸاٳزب٭ ٵ ٳتبيذ آٱ دس  صٯيٴٸ

، ثٸ ٢ٰ٣ تيٮ ٣بسؿٴبػبٱ داخ٬ی ٵ رؼتزٶي دادٷ يا ٣تبثخبٳٸييٲ ٯ٠بديش ايٲ ٯبتشيغ ٯٌبثٞ تغ٠ي٠بت ، ٹٰضٴيٲ ٛشايٴذ تCPMٔٯٔيبسٹب ٵ اٵصاٱ  -2

 □. ؿٶد ٯی ثبصٳ٨شي ٯذت ٯيبٱصٯبٳی  يٹب ثبصٷاػت ٵ دس  ؿذٷ ذٷيدثبصاس ٵ اٹذاٙ ٣الٱ  سيضي ثشٳبٯٸٵ ٳتبيذ آٱ دس  ؿذٷ اٳزب٭

ٵ ٳتبيذ آٱ دس  ؿذٷ ٲييتٔٳيبص، ثٸ ؿ٤٪ ثشسػی ٵ تخٰيٲ ٧شٵٹی  ثشعؼت ٳِش خجش٧بٱٸ ٵ ٵ ٯ٠بديش ايٲ ٯبتشيغ ًجٞ تزشث CPMٯٔيبسٹب ٵ اٵصاٱ  -3

 □ؿٶد. ٯی ٯٴِٶساٹذاٙ ٣الٱ  يضيس ثشٳبٯٸسكذ ثبصاس ٵ 

 □. ثبؿذ تٶرٸ ٟبث٪ تٶاٳذ یٯ رٺت ٯ٠بيؼٸ ػبصٯبٱ ثب سٟجبسا ٯذيش ٯشثٶًٸ عذع صدٷ ٵ ٳتبيذ آٱ  ايٲ رذٵ٩ٯٔيبسٹب ٵ اٵصاٱ ٵ ٯ٠بديش  -4

 □دس ايٲ خلٶف كٶست ٳ٨شٛتٸ اػت.  يا ٯٌب٫ٔٸؿٴبخت ٵ  ٧ٶٳٸ يشٹ -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"(CPM)هبسشيس سحليل سقجب ٍ ضجِ سقجب  "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

  ارشايی دس ػبصٯبٱ ثشاي ٣ٴتش٩ ٵ ٯٺبس ايٲ ٳيشٵٹب ٯذٳِشٵ اٹذاٙ  ٹب ثشٳبٯٸ -3ي كٴٔت ٯبتشيغ ؿٴبػبيی ٵ تغ٬ي٪ ارضا -٧2ضاسؽ تغ٠ي٠بت سٟجب  -1 هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 (یبثی گبُیجب ٍ ضیتوب ياػتشاتظ يیتشثْ اًتخبة يثشا  ضیتوب ًمبط ٍ تـبثِ ًمبطتؼييي  ) POP ٍ POD گبُیجب ليتحل:  11-3صیش هؼيبس 

ٵ ٯجٴبي ثيبٳيٸ  ؿذٷ ٮيتشػ ٹب آٱٵ ٹٰٸ ٳٰٶداسٹبي تـبثٸ ٵ تٰبيض ثب  اٳذ ؿذٷ ٪يتغ٬دس رٹٲ ٯـتشي( ؿٴبػبيی ٵ  ٧شٵٷ ٹٮ٬٣يٸ ثشٳذٹبي ٹٰؼبيٸ )سٟجبي  -1

 □اػت. ٟشاس٧شٛتٸربي٨بٷ ػبصي ثشٳذ 

 ٹب آٱٵ ثشخی ٳٰٶداسٹبي تـبثٸ ٵ عذاٟ٪ ي٢ ٳٰٶداس تٰبيض ثب  اٳذ ؿذٷ ٪يتغ٬ـتشي( ؿٴبػبيی ٵ دس رٹٲ ٯ ٧شٵٷ ٹٮثيـتش ثشٳذٹبي ٹٰؼبيٸ )سٟجبي  -2

 □اػت. ٟشاس٧شٛتٸٵ ٯجٴبي ربي٨بٷ ػبصي ثشٳذ  ؿذٷ ٮيتشػ

 □اػت. ؿذٷ ٮيتشػٵ ٠ٛي صٴذيٲ ٳٰٶداس ٳ٠بى تـبثٸ  اٳذ ؿذٷ يیؿٴبػبدس رٹٲ ٯـتشي(  ٧شٵٷ ٹٮصٴذ ثشٳذ ٹٰؼبيٸ )سٟجبي  -3

 □اػت. ؿذٷ ٮيتشػاػت ٵ ٠ٛي ي٢ ٳٰٶداس ٟيٰت ٵ ٣يٜيت  ؿذٷ يیؿٴبػبدس رٹٲ ٯـتشي(  سدٷ ٹٮثشٳذ ٹٰؼبيٸ )سٟيت  ٲيتش ٢يٳضد  -4

 □صٴيٲ ػٴذي دس ػبصٯبٱ تٺيٸ ٳـذٷ اػت. -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:" POP ٍ POD گبُيجب ليسحل  "سٌذ دس صَسر ٍجَد 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ ذٷ اػت.يب ارشا ٳـ ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 .ٯشارٔٸ ؿٶد (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 11-3بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ   :َسزيد هسشٌذار

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                 □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯیايٲ ٟؼٰت تٶػ

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 دس ػولکشد خاللبًِ الذاهبت : 12هؼيبس 

 دس ساػتبي ثْجَد ػبصهبى ٍ ثشًذ آى ؿذُ يثٌذ دػتِ ذُیٍ ثبًك ا یدائوٍ هٌؼجن اتبق فکش ٍجَد : 12-1صیش هؼيبس

ٯتـ٤٪ اص اؿخبف ٯٶحشداخ٪ ػبصٯبٱ ٵ ٯـبٵساٱ ٵ پيـ٤ؼٶتبٱ ثيشٵٳی ٵرٶد داسد ٣ٸ تـ٤ي٪ ٯٴِٮ  ٤ٛشسػٰی ثشاي تـ٤ي٪ اتبٝ ٵ ٯٴذػبصٵ٣بسي ٳِب٭ -1

 □. سا رٺت ساٹ٤بسٹبي خالٝ ٵ٣بسثشدي ايزبد ٣شدٷ اػت ٰتيٟ ير ؿذٷ يثٴذ ًج٠ٸٹبي بٳ٤ی اص ايذٷث ،ػبصٯبٱٹٰشاٷ ٳِب٭ پيـٴٺبدات دسثٸ ٹب آٱ

ٵ  ثش٧ضاسؿذٷ ٯٴذ ٳِب٭ ًٶس ثٸٵ ارشايی داؿتٸ ٵ  ؿذٷ ٲيتذٵسػٰی ٵرٶد داسد ٵ ٯ٤بٳيض٭ ٹبي  كٶست ثٸ اتبٝ ٤ٛش ٵ ٳِب٭ پيـٴٺبدات دس ػبصٯبٱ-2

 □. ؿٶد ٯی آٱ ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ يٹب یخشٵر

 اػت ؿذٷٚ يتٔش سػٰبًٵ ٯ٤بٳيض٭ ٹبي آٱ  دػتٶس ٰٓ٪ٵ  ؿذٷ ذٷيدٳِب٭ پيـٴٺبدات اٯ٤بٱ ثش٧ضاسي اتبٝ ٤ٛش ثؼتٸ ثٸ ٳيبص دس ػبصٯبٱ  ٯٶاصات ثٸ-3

 □. ؿٶد ٯی ٵ ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ ؿذٷ آٱ ٯؼتٴذ يٹب یخشٵر ٵ ٧ٺ٨بٷ 

 □.ؿٶد ٯی ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ ٯٰٔٶالًآٱ  يٹب یخشٵراػت ٵ  ذٷؿ ذٷيداٯ٤بٱ اسائٸ پيـٴٺبدات ٣تجی ثؼتٸ ثٸ ٳيبص ٵ دسخٶاػت ٯذيشيت اسؿذ -4

 □ؿٶد.  تٶرٺی ٳٰی ٗب٫جبًثٸ ٳِشات ٵ پيـٴٺبدات  ؿٜبٹی ثٸ ٯذيشيت اسؿذ ػبصٯبٱ ٵرٶد داسد اٯب كٶست ٣تجی يب ثٸ اٯ٤بٱ اسائٸ پيـٴٺبد-5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"سبصهبى ي فکش ّب اسبق "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

-اسصيبثیٵپشداصي  ي ايذٷٹب ٢يت٤ٴدػتٶسٰٓ٪ ارشاي  -4ٯؼئ٬ٸ دسػبصٯبٱ ي ع٪ٹب سٵؽ-3پيـٴٺبدات دسػبصٯبٱ ٳِب٭-٤ٛ2شػبصٯبٱ اتبٝ يٵ ٯتذٹبي ارشايی ٹب سٵؽ-1هسشٌذار ديَسز:

 ٹب  ايذٷ

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                  □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                       ○2                      ○3                             ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 (Best Practice Benchmarking)  ّب يیثْتشاص  يػبص یثَهٍ  يالگَثشداس: 12-2صیش هؼيبس 
 

ٶػي سٟبثتی ٵ تٶػٔٸ ثبصاس/ٯغلٶ٩ /ٯـتشي( ت سيضي ثشٳبٯٸتغ٠ي٠بت ثبصاس ثب سٵي٤شد ثٴش ٯبس٣يٴ٦ دس تٰبٯی اثٔبد )ثٺجٶد ٛشايٴذٹبي داخ٬ی، تغ٬ي٪ ٵ -1

 □. ؿٶد ٯی دس عٶصٷ ثشٳذيٴ٦ اػتٜبدٷ ٵ پبيؾ ٵيظٷ ثٸ، ٳتبيذ عبك٪ اص تغ٠ي٠بت ؿٶد ٯی اٳزب٭ ٯؼتٰش ًٶس ثٸ يا عشٛٸ٧شٵٷ ٯـبٵس 

 يثبصاس/ٯغلٶ٩ /ٯـتشي( تٶػ ٵ تٶػٔٸسٟبثتی  سيضي ثشٳبٯٸٵ  ٪يتغ٬ ثشخی اثٔبد )ثٺجٶد ٛشايٴذٹبي داخ٬ی، دس تغ٠ي٠بت ثبصاس ثب سٵي٤شد ثٴش ٯبس٣يٴ٦،-2

 □. ؿٶد ٯی اٳزب٭ ٵ ٳتبيذ عبك٪ اص تغ٠ي٠بت اػتٜبدٷ ٵ پبيؾ يا دٵسٷ ًٶس ثٸ تيٮ ٯتخلق

 □.ؿٶد ٯی ٯغلٶ٩( ارشا ٵ ٳتبيذ عبك٪ اص آٱ اػتٜبدٷ ٵ تٶػٔٸ ثشخی اثٔبد )ثٺجٶد ٛشايٴذٹبي داخ٬ی دس ،R&Dتغ٠ي٠بت ثبصاس دس ٟب٫ت -3

 □. ؿٶد ٯی اٳزب٭ ٯؼت٠ال٬ًٰٓيبتی  يٵاعذٹبدس ثشخی اص ٵ ٯٶسدي پشا٣ٴذٷ  كٶست ثٸ تغ٠يٞ ٵ تٶػٔٸ ٹبي ٛٔب٫يتتغ٠ي٠بت ثبصاس دس ٟب٫ت -4

 □ .ؿٶد ٰیدس ػبصٯبٱ اٳزب٭ ٳ R&Dدس ٟب٫ت  بيٵ  ٴ٦يثٴش ٯبس٣ ٤شديثبصاس ثب سٵ ٠بتيتغ٠ ٧ٶٳٸ ٹيش-5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:" يسبص يثَهٍ  يالگَثشداس "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ػٴذثٶدٱ  سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي دٷپيب             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

دػتٶس ٰٓ٪ تغ٠ي٠بت ثبصاس ثب  -3ي تغ٠يٞ ٵ تٶػٔٸ ٹب سٵؽ -2 ٴ٦يٯبس٧٣ضاسؽ ٯؼتٴذات ٯـبٵس يب تيٮ ٯتخلق دس خلٶف تغ٠ي٠بت ثبصاس ثٸ سٵؽ ثٴش  -1 هسشٌذار ديَسز:

 دس ػبصٯبٱ R&Dع٤ٮ ٯؼئٶ٩  - 5ػبصٯبٱ  R&Dٯزٶص  -4سٵي٤شد ثٴش ٯبس٣يٴ٦ 

 □5                  □ 4                   □3                     □ 2                      □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                        ○2                             ○3                  ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

  يهـتش تجشثِ ثْجَد:  12-3صیش هؼيبس )*(

 ٵ ؿذٷ ٮيتشػ بٱيٯـتش اص یٳِشػٴز اػبع ثش( ذيخش ت٤شاس ٵ ثبص٧ـت تب يٯـتش صشخٸ) ػٜش ٳ٠ـٸ ٯشاع٪ ٬٣يٸ دس يٯـتش ی٠يع٠ ٫غِبت عغ ٵ عب٩-1

 □ .شدي٧ یٯ ٟشاس ٪يتغ٬ ٯٶسد ثبصخٶسدٹب ٵ بتاٟذاٯ ، ديتبييٯـتش تزشثٸ ثٺجٶد رٺت ٵ ؿٶد یٯ سكذ ضيٯتٰب تيٯ٬ٌٶث زبديا يٹب ٛشكت

 زبديا يٹب ٛشكت ٵ ؿذٷ ٮيتشػ ػٶاثٞ ٵ تزبسة اػبع ثش( ٛشٵؽ اص پغ خذٯبت بٱيپب تب يٯـتش صشخٸ) ػٜش ٳ٠ـٸ ٯشاع٪ دس يٯـتش عب٩ ٵ ٹٶاي-2

 □ .شدي٧ یٯ ٟشاس ٯٶسدػٴزؾ ثبصخٶسدٹب ٵ بتاٟذاٯ يٯـتش تزشثٸ ثٺجٶد رٺت ٵ ؿٶد یٯ صدٷ عذع ضيٯتٰب تيٯ٬ٌٶث

 اٟذا٭ يٯـتش شيٯؼ ثٺجٶد رٺت ٵ ؿذٷ صدٷ عذع  تيٯ٬ٌٶث زبديا يٹب ٛشكت ٵ ؿذٷ ٮيتشػ( یبثيثبصاس ٚيٟ ٯٌبثٞ) ػٜش ٳ٠ـٸ ٯشاع٪ دس يٯـتش تيٵهٔ-3

 □ .شدي٧ یٯ ٟشاس یٜي٣ یبثياسص ٯٶسد ثبصخٶسدٹب ٵ

 ٵ اٟذا٭ يٯـتش شيٯؼ ثٺجٶد رٺت ٵ ؿذٷ صدٷ عذع تيٯ٬ٌٶث زبديا يٹب ٛشكت ٵ ؿذٷ ٮيتشػ ذيخش بٱيپب تب ذيخش ثٸ ٵسٵد ٫غِٸ اص يٯـتش شيٯؼ-4

 □ .شدي٧ یٯ ٟشاس یٜي٣ یبثياسص ٯٶسد ثبصخٶسدٹب

 □ .اػت ٳـذٷ ٯذٵٱ يٯـتش تزشثٸ ثٺجٶد رٺت ثشٳبٯٸ -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:" يهطشش سجشثِ ثْجَد "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپاص ػٴذ  ثخـی    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 يٯـتش ٵ ٯغلٶ٩ صشخٸ دس تيٯ٬ٌٶث يٹب اٹش٭ غيٯبتش ، (Customer Journey map) يٯـتش ػٜش ٳ٠ـٸ : ٶػتيپ ٯؼتٴذات

 .شارٔٸ ؿٶدٯ (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 12-3 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 (Marketing Strategies) یبثیخاللبًِ ثبصاس يساّجشدّب:  12-4صیش هؼيبس  )*(

 ٵ ٣بٯ٪ كٶست ثٸ يٳٶآٵس يٹب ٢يت٤ٴ ٵ يا٨٫ٶثشداس ٵ خالٝ ٤ٛش ٝاتب ٢ٰ٣ ثب ثبصاس، ی٣ّٰ ٵ ی٣يٜ یٯيذاٳ تغ٠ي٠بت اػبع ثش یبثيثبصاس ٹبي ثشٳبٯٸ ٵ ساٹجشدٹب -1

 □. ؿٶد یٯ ؾيپب آٱ دٟيٞ ارشاي ٵ اػت ؿذٷ ٲيتذٵ تخلق ٹٰيٲ ثب ٯزشة ٵ يا عشٛٸ ٧شٵٷ ٢ٰ٣ ثٸ( ٵ٣بس ٣ؼت ٯذ٩ اثٔبد ٵ ٓٴبكش یتٰبٯ يعبٵ)  ربٳجٸ ٹٰٸ

 كٶست ثٸ( ٯـتشي/ثبصاس/ٯغلٶ٩) ٹب عٶصٷ ثيـتش ثشاي ػبصٯبٱ، ػٶاثٞ ٵ ٓبتاًال تغ٬ي٪ ٵ ی٣يٜ تغ٠ي٠بت اػبع ثش یبثيثبصاس خالٟبٳٸ يساٹجشدٹب-2

 □. ٣ٴذ یٯ تيٹذا سا خٶد یبثيثبصاس ثشٳبٯٸ ػبصٯبٱ آٱ اػبع ثش ٵ اػت ؿذٷ آٯبدٷ ٯ٤تٶة

 □ ؿٶد یٯ اثالٕ ٯشثٶًٸ شاٱيٯذ ثٸ ی٣تج كٶست ثٸ( بٱيٯـتش بي ٵ ثبصاس اص یثخـ) ٯغذٵد عٶصٷ صٴذ دس ظٷيٵ ٵ ٯٶسدي ًٶسثٸ یبثيثبصاس يٹب ثشٳبٯٸ – 3

 □ سػذ یٯ تيشيٯذ اًالّ ثٸ ٵ آٯبدٷ اٟتوب ثٸ ثٴب ٯشثٶًٸ، ٣بس٣ٴبٱ ٵ ٛشٵؽ شيٯذ ٳِش ًجٞ ٵ یارٰب٫ ٵ پشا٣ٴذٷ كٶست ثٸ ٛشٵؽ اٹذاٙ ٵ ثشٳبٯٸ - 4

 □ .ؿٶد یٯ ٸ٧شٛت ٛشم آذاد ٵ اٹذاٙ ٤ؼشيي كشٛبً ٵ ٳـذٷ تٺيٸ صٯيٴٸ ٲيا دس یٯ٤تٶث ػٴذ ٹيش ٧زؿتٸ ػب٩ دٵ یً - 5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ " يبثيثشًبهِ ثبصاس "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اسز.  ضذُ آهبدُ صيدهبُ  18ثيص اص      □ اسز. ضذُ آهبدُ صيدهبُ  18سب  6سٌذ ثيي     □       اسز. ضذُ آهبدُ صيدهبُ  6سٌذ كوشش اص  ثَدى سٌذ سٍص ثِ

 □ يب اجشا ًطذُ اسز. سبصي ديبدُ             □ اسز. اجشاضذُي ٍ سبص بدُيدثخطي اص سٌذ     □ي ٍ اجشا ضذُ اسز.  سبص بدُيدكبهل  صَسر ثِ ي سٌذسبص بدُيداجشا ٍ 

كٶست  يٹب يضيس ثشٳبٯٸارشاي  ٵ یاحشثخـػٶاثٞ  -3ارشايی ٣ٸ دس ٵاعذ ٛشٵؽ ثشاي ثبصاسيبثی ٵرٶد داسد  يٹب سٵؽ -2 ي ٛشٵؽضيس ثشٳبٯٸ ٵ ػٴذ ثبصاسيبثی -1 هسشٌذار ديَسز:

 ارشاي ػٴذ ثبؿذ.ٵ ٣ٴتش٩ ٵ  سيضي ثشٳبٯٸ دٹٴذٷ ٳـبٱٯؼتٴذي ٣ٸ  ٹش٧ٶٳٸ - ٧4شٛتٸ دس ػب٩ ٟج٪ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                 □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯیايٲ ٟؼٰ

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                               ○4                               :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

  (7Pالق دس لبلت )ثشًبهِ فشٍؽ خ یبثیثبصاس ختِيآه ػٌذ : 12-5صیش هؼيبس )*(

(7P:Product- Price - Promotion -Place -People -physical Asset-Process) 

ٯذيشيت  يٹب ثشٳبٯٸدس ، ؿذٷ ٪يتغ٬ ٹب آٱتـشيظ ٵ ٹٰؼٶيی ٵ  يیؿٴبػب ٴٸيصٯ ٲيدس ا يا عشٛٸ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  ٵػي٬ٸ ثٸ 7P ٟجب٩ػبصٯبٱ دس  تيٵهٔ-1

 □ؿٶد. ٯی یسٵصسػبٳ ثٸپبيؾ ٵ  ٯٴذ ٳِب٭ كٶست ثٸ ٹب آٱ يیاٛضا ٹٮاًٰيٴبٱ اص ٵ  ٧ـتٸ٫غبٍ  ٵ٣بس ٣ؼت

 ٹٰضٴيٲٵ  ؿٶد ٯی ٫غبٍ ٵ٣بس ٣ؼتٯذيشيت  يٹب ثشٳبٯٸٵ دس  ؿذٷ ٪يتغ٬ٵ  يیؿٴبػب یداخ٬ ی٣بسؿٴبػ ٮيت ٢ي ٵػي٬ٸ ثٸ 7P ٟجب٩ػبصٯبٱ دس  تيٵهٔ-2

 □كٶست ٯ٤تٶة دس ػبصٯبٱ ٵرٶد داسد. ثٸآٱ  پبيؾ ٯؼتٴذات

 □.آٱ ٯٶرٶد اػت ٤پبسصٸي ٣ٴتش٩ٯؼتٴذات ٵ  ٹب ٧ضاسؽٵ  ؿذٷ آٯبدٷدس ػبصٯبٱ تٶػي ٣بسؿٴبع ٯشثٶًٸ  7P يٹب ٴجٸر تغ٬ي٪ ٵهٔيت-3

 □آٱ ٯٶرٶد اػت. تغ٬ي٪ ٵ پبيؾ يٹب ٧ضاسؽ ياػت ٵ تب عذٵد ؿذٷ ذٷيد 7P يٹب رٴجٸاص  یثخـ-4

 □.اػت ٳـذٷ یٴيث ؾيپدس ػبصٯبٱ  يػٴذ ٲيصٴ -5

 :ذيدبسخ دّ شيسبصهبى ثِ سؤاالر ص دس "7P "د بسٌاصَسر ٍجَد  دس
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپٴذ ثخـی اص ػ    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

  .ػبصٯبٱ يا ثشٳبٯٸػبيش اػٴبد ًشط ٵ آٱ )٫غبٍ ٣شدٱ آٱ( دس  استجبى -2ػبصٯبٱ  7Pػٴذ  ٓٴٶاٱ ثٸٹب  Pٯبتشيغ ٵهٔيت ػبصٯبٱ دس خلٶف ٹش ي٢ اص  -1 هسشٌذار ديَسز:

  :7ٳ٤تٸP  :ٯشد٭ ٵ -6اثضاس، اٯ٤بٳبت ٵ تزٺيضات -5ٯ٤بٱ -4 (اٛضايؾ ٛشٵؽ ؿٶد ثبٓجپيـجشدي )ٹش ٳٶّ ٛٔب٫يتی ٣ٸ  ٹبي ٛٔب٫يت-3ٟيٰت -2 -ٶ٩/خذٯت ٯغل-1ٓجبست اػت اص

 .اسائٸ ٯغلٶ٩ / خذٯت يٴذٹبيٛشا -7ٹ٤ٰبساٱ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3               ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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  ( Brand Creation)   ثشًذ فصل آفشیٌؾ

 : جٌجِ َّیت اػتشاتظیك13هؼيبس 

 : ػٌذ اػتشاتظیك ثشًذ13-1 بسيهؼصیش )*(

 ي اػتبٳذاسد ٵ ٯؼت٠٪ اص ػٴذ اػتشاتظي ػبصٯبٱا٨٫ٶي دس ايٲ صٯيٴٸ ًجٞ ا عشٛٸٯذٵٱ ٵ ٣بٯ٪ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  كٶست ثٸ ػٴذ اػتشاتظي٢ ثشٳذ -1

 □ اػت. ؿذٷ آٰب٩ي٤پبسصٸ ٵ ٹٰبٹٴ٦  كٶست دس تٰبٯی اػٴبد ثشٳذيٴ٦ ثٸ یثبالدػتٵ ػٴذ ٯجٴب  ٓٴٶاٱ اػت ٵ ثٸ ؿذٷ آٯبدٷ

ا٬ٗت  ٯجٴب دسػٴذ  ٓٴٶاٱ اػت ٵ ثٸ ؿذٷ آٯبدٷي اػتبٳذاسد ٵ ٯؼت٠٪ اص ػٴذ اػتشاتظي ػبصٯبٱ ا٨٫ٶػٴذ اػتشاتظي٢ ثشٳذتٶػي تيٮ ٯتخلق داخ٬ی ًجٞ  -2

 □ ؿٶد. ٯی اػٴبد ثشٳذيٴ٦ اػتٜبدٷ

ايٲ دٵ دس آٱ ٯـخق ٵ  عذٵٯشصاٯب  ؿذٷ بٱيثت٬ٜي٠ی  كٶست ثٸتلٶيت ٵ ثب ػٴذ اػتشاتظي ػبصٯبٱ  ٣تجبًظي٢ ثشٳذ تٶػي ٯذيشاٱ اسؿذ ػٴذ اػتشات -3

 □ؿٶد  ٯی ت٤ٜي٢ اػت ٵ دس ثشخی اػٴبد ثشٳذيٴ٦ دس ٳِش ٧شٛتٸ

 □رٺت آٰب٩ دس ثشخی اػٴبد ثشٳذيٴ٦ دس عب٩ پيـٴٺبد اػت.  ٵ ؿذٷ ٲيتذٵ كٶست ت٬ٜي٠ی ثب ػٴذ اػتشاتظي ػبصٯبٱ ثٸ ػٴذ اػتشاتظي٢ ثشٳذ تٶػي ٵاعذ ٯشثٶًٸ -4

 □ي ثشاي تذٵيٲ ػٴذ اػتشاتظي ثشٳذ ٵرٶد ٳذاسد. ا ثشٳبٯٸ٧ٶٳٸ تلٰيٮ ٵ  ٹيش -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"ثشًذ اسششاسژيك  "سٌذ س صَسر ٍجَد 

 □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص       □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       ت.اػ ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٹبي ثشٳبٯٸسٵؽ ارشايی ٛشايٴذ تجذي٪ اٹذاٙ ٵ ساٹجشدٹبي ٣الٱ ثشٳذيٴ٦ ثٸ  -3  ٯؼتٴذات ػيؼتٮ ٣بست اٯتيبصي ٯتٶاصٱ ثشٳذ -2ػبصٯبٱ ػٴذ اػتشاتظي ثشٳذ  -1ديَسز: هسشٌذار 

 ٬ٰٓيبتی ثشٳذيٴ٦ ٵ اٹذاٙ ٣ّٰی ثشٳذ

: ٧زاسد یٯتأحيش  ٵ٣بس ٣ؼت يٹب رٴجٸ ی. ي٢ اػتشاتظي ربٯْ ثشٳذ ثش تٰبٯ٧شدد یٯبثی ثٸ اٹذاٙ ٵيظٷ اًالٝ دػتي ٯٴِٶس ثٸاػتشاتظي ثشٳذ ثٸ ثشٳبٯٸ ث٬ٴذٯذت تٶػٔٸ ٯٶٛٞ ي٢ ثشٳذ ٳ٤تٸ 

 .سٟبثتی ٯشتجي اػت يٹب ييٯغثب ٳيبصٹب ٵ اعؼبػبت ٯـتشي ٵ  ٯؼت٠يٮ ًٶس ٵ ثٸ

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                       ○2                      ○3               ○4                              :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

  ثشًذهؼوبسي  : ػٌذ13-2صیش هؼيبس 

 شٷيٯذ ئتيٹػبصي اص ًشٙ  ي ثش اػبع ٯذ٩ اػتبٳذاسد تذٵيٲ ٵ رٺت پيبدٷا عشٛٸًٶس ٯـشٵط ٵ ٯٜل٪ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  تٰب٭ رضييبت ػٴذ ٯٰٔبسي ثشٳذ ثٸ-1

 □ اثالٕ سػٰی ؿذٷ اػت. ػبصٯبٱ تلٶيت ٵ

 □ پزيشٛتٸ ؿذٷ اػت.اصًشٙ ٯذيشاٱ ٓب٫ی تأييذ ٵػبصي ٷيبدٵرٺت پيٲتذٵاسدثشاػبع ٯذ٩ اػتبٳذ ٵ ٯتخلقٶس٣بٯ٪ تٶػي تيٮً ثٸػٴذ ٯٰٔبسي ثشٳذ -2

 □ ٣بس٧يشي ثٸ ٯذيشيت اسؿذ ػبصٯبٱ پيـٴٺبد ؿذٷ اػت. ػٴذ ٯٰٔبسي ثشٳذ تٶػي تيٮ داخ٬ی ثش اػبع ٯذ٩ اػتبٳذاسد تذٵيٲ ٵ رٺت ثٸ-3

ٹب اػت ٵ ٯؼتٴذات اٵ٫يٸ  ٵ دس عب٩ ايزبد ػبختبسي ٯٴبػت ثشاي ٯٰٔبسي ثشٳذ آٱ ؿذٷ ًشطٯٰٔبسي ثشٳذ ٯغلٶالت / خذٯبت تٶػي ٯؼئٶ٩ ٵاعذ ٯشثٶًٸ دس ػبصٯبٱ  -4

 □ اػت. اسائٸ ٟبث٪آٱ 

 □سيضي ٵ ايزبد ًشعی ثشاي ٯٰٔبسي ثشٳذ داسيٮ.  دس ايٲ خلٶف ػٴذي تٺيٸ ٳـذٷ اٯب تلٰيٮ ثٸ ثشٳبٯٸ-5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"ثشًذ هؼوبسي  "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپػٴذ  ثخـی اص    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 .ٯٰٔبسي ثشٳذ سيضي ثشٳبٯٸ ٯؼتٴذات ٵهسشٌذار ديَسز: 

  : ذٯٰٔبسي ثشٳذ ٓجبست اػت اص ًشط اػتشاتظي٢ ثشاي ػبخت ي٢ ثشٳذ ٟذستٰٴ ٳ٤تٸ. 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3               ○4                                 :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس



 

 اصٌبف ٍ خذهبت  حَصُ -اسصیبثی ثشًذ شػـٌبهِ پ دّويي

  1401ػبل
 

27 

 

 : ػٌذ پشتفَي ثشًذ13-3صیش هؼيبس 

ٯيضاٱ  ٵٳ٠ؾ ، ٨بٷيرب،یظ٧يٵٹذٙ،) ثب تٰب٭ رضئيبت يا عشٛٸ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ تٶػي  آٳب٫يض اًالٓبت ثشاي ٹٰٸ ٯغلٶالتثشاػبع  پٶستٜٶي ثشٳذػٴذ-1

 □ .ؿٶد ٯی پبيؾ سػٰبًاٹذاٙ آٱ ؿذٷ ٵ  ٵ تلٶيت ٵ اثالٕ يٲسيبثی ٹش ي٢ ٵ...( تذٵاثبص ثشٳذيٴ٦ ٵ ي٧زاس ٸيػشٯب ،يثٴذ تياٵ٫ٶ، اٹٰيت سٵاثي

 □. ؿٶد ٯی اػت ٵ پبيؾ ؿذٷ آٯبدٷرضئيبت الٓبت ثشاي ٹٰٸ ٯغلٶالت تٶػي تيٮ داخ٬ی ٯتخلق ثب ثخـی اصاًػبع آٳب٫يضاثش پٶستٜٶي ثشٳذػٴذ-2

 □ اػت. ـٴٺبدؿذٷيپثٸ ٯذيشيت اسؿذ ػبصٯبٱ  ٣بس٧يشي رٺت ثٸ ٯشثٶًٸٵاعذتٶػي ثشاػبع ثشسػی دالي٪ ثشاي ٹٰٸ ٯغلٶالت  پٶستٜٶي ثشٳذػٴذ-3

 □ اػت. اسائٸ ٟبث٪آٱ  اٵ٫يٸ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ دس ػبصٯبٱ دس دػت ت٤ٶيٲ اػت ٵ ٯؼتٴذات پٶستٜٶي ثشٳذػٴذ -4

 ٹب بد پشتٜٶي ثشٳذ ثشاي آٱ٤بٱ ايزاػت ٣ٸ اٯ يا ٧ٶٳٸ ثٸاػت ٵيبٯبٹيت ٯغلٶالت ؿش٣ت  ٳـذٷ اٳزب٭ٯغلٶالت آٳب٫يضي ثش سٵي پشتٜٶي  ٧ٶٳٸ شيٹ-5

 □ ٯيؼش ٳيؼت. 
 دس ػبصٯبٱ ثٸ ػؤاالت صيش پبػخ دٹيذ:"ثشٳذ پشتٜٶي  "ػٴذ دس كٶست ٵرٶد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپرشا ٵ ا

 ػٴذ پشتٜٶي ثشٳذ. هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

  ○0                       ○1                       ○2                     ○3                 ○4                                 :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 یی(عجمبت كبالی، ؿؼبس ػبصهبً، ، ثشًذ یثجت حَاؿ، پیلَگَ تبي، ػالهت تجبس): ثجت هلی  13-4اص جٌجِ صیش هؼيبس ثشًذ  یحمَل تیَّ)*(

 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭يی ًج٠بت ٣بالی، ؿٔبس ػبصٯبٳ، ، ثشٳذ یحجت عٶاؿ، پي٫ٶ٧ٶ تبي، ٓالٯت تزبسٹٰٸ ٯٶاسد  -1

 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭يی ًج٠بت ٣بالی، ؿٔبس ػبصٯبٳ، ، پي٫ٶ٧ٶ تبي، ٓالٯت تزبسٯٶاسد حجت  -2

 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭يی ًج٠بت ٣بال، ، پي٫ٶ٧ٶ تبي، ٓالٯت تزبسٯٶاسد حجت  -3

 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭يی ًج٠بت ٣بالي ٵ ٓالٯت تزبسٯٶاسد حجت -4

 □ اػت. ٳـذٷ اٳزب٭حجت اػٮ ٵ ٯٶهٶّ ؿش٣ت، حجت دي٨شي  رض ثٸ -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"ثجز هلي  – ثشًذ يحقَق زيَّ "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □رشا ؿذٷ اػت.  ي ٵ اػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 .ٯشارٔٸ ؿٶد (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 13-4بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

  ○0                       ○1                       ○2                     ○3                 ○4                                 :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 یالولل ييثثجت :  13-5اص جٌجِ صیش هؼيبس ثشًذ  یحمَل تیَّ

 (یالولل ييثیی عجمبت كبالیی، مبیآفش يكـَسّب ، اسٍپب ِیاتحبد، ذیهؼبّذُ هبدس  -یّذف صبدسات يثجت ثشًذ دس ثبصاسّب)

يی ًج٠بت ٣باليی، ٠بيآٛش ي٣ـٶسٹب ، اسٵپب ٸياتغبد، ذيٯٔبٹذٷ ٯبدس  -٣ـٶسٹبي ٹٰؼبيٸ ظٷيٵ ثٸی ٹذٙ كبدسات يحجت ثشٳذ دس ثبصاسٹبٹٰٸ ٯٶاسد   -1

 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭ یا٬٬ٰ٫ ٲيث

 یا٬٬ٰ٫ ٲيثيی ٣بال ٸًج٠ٵ صٴذيٲ  ، اسٵپب ٸياتغبد، ذيٯٔبٹذٷ ٯبدس ٣ـٶسٹبي ٹٰؼبيٸ  ظٷيٵ ثٸی ٹذٙ كبدسات يثبصاسٹباص  صٴذ تبحجت ثشٳذ دس ٯٶاسد  -2

 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭

 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭ یا٬٬ٰ٫ ٲيثيی ٣بال صٴذًج٠ٸ، ٵ ذيٯٔبٹذٷ ٯبدس ٣ـٶسٹبي ٹٰؼبيٸ، حجت ثشٳذ دس ٯٶسد صٴذ   -3
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 □ اػت. ؿذٷ اٳزب٭٣ـٶسٹبي ٹٰؼبيٸ حجت ثشٳذ دس صٴذ ٯٶسد  -4

 □ اػت. ٳـذٷ اٳزب٭ یا٬٬ٰ٫ ٲيثحجت ثشٳذ  ٧ٶٳٸ شيٹ

 بصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:دس س" يالولل ييثثجز  – ثشًذ يحقَق زيَّ "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپ ثخـی اص ػٴذ    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 .ٯشارٔٸ ؿٶد (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس 13-5 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبثٸ  هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

  ○0                        ○1                          ○2                           ○3                 ○4                                 :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ي اػتبًذاسد َّیت ثشًذّب هذل: 13-6صیش هؼيبس*()

ٵ ٯجٴبي  ؿذٷ اٳزب٭ ٣بٯ٪ ًٶس ثٸاٳتخبة ٵ ؿشط ٵ ثؼي ارضاء آٱ  يا عشٛٸٯذ٩ اػتبٳذاسد ٹٶيت ثشٳذ، ٯٌبثٞ ثب ا٫ضاٯبت ػبصٯبٱ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  -1

 □ اػت ؿذٷ يربس تلٶيت ٵ دس ٛشايٴذ ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ سػٰبًٵ  ٟشاس٧شٛتٸثشٳذ  يػبص تيٹٶ

ثشٳذ  يػبص تيٹٶٵ ٯجٴبي  ؿذٷ اٳزب٭ٯذ٩ اػتبٳذاسد ٹٶيت ثشٳذ، ٯٌبثٞ ثب ا٫ضاٯبت ػبصٯبٱ تٶػي تيٮ خجشٷ داخ٬ی اٳتخبة ٵ ؿشط ٵ ثؼي ارضاء آٱ  -2

 □ اػتٵ دس ٛشايٴذ ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ ربسي  ٟشاس٧شٛتٸ

 □ ؿٶد ٯی ػبصٯبٱ دس ٳِش ٧شٛتٸ يػبص تيٹٶٛشايٴذ  ٯذ٩ اػتبٳذاسد ٹٶيت ثشٳذ، تٶػي ٵاعذ ٯشثٶًٸ اٳتخبة ٵ تـشيظ ؿذٷ ٵ دس -3

 □عب٩ تـشيظ ٵ اسائٸ ثٸ ٯذيش اسؿذ ػبصٯبٱ اػت دس ،ـٴٺبدؿذٷيپٯذ٩ اػتبٳذاسد ٹٶيت ثشٳذ، تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ  -4

 □اػت.  ٳـذٷ اٳزب٭ٹيش ٛٔب٫يتی دس ايٲ خلٶف دس ػبصٯبٱ  -5

 س سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:د"ثشًذ يك هذل اسشبًذاسد َّيز "دس صَسر اسشفبدُ اص 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپػٴذ ثخـی اص     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 (...ثشٳذ ٵثٸ  يٵٛبداس ،ؿذٷ ادسا١ تيٜي٣ ثشٳذ، یتذآ آ٧بٹی اص ثشٳذ،)ثشٳذ ػبصٯبٱ  ػبصي ٯذ٩ٯؼتٴذات ٯشثٶى ثٸ -1 :هسشٌذار ديَسز

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                         ○1                          ○2                         ○3                ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 : ػٌذ َّیت دسًٍی13-7بسيهؼصیش )*(

تٶػي  (صيش ثشٳذٹب / ٯغلٶالت/ ثبصاسٹب)ي ػبصٯبٱ ٹب عٶصٷاٳذاص ثشٳذ ثشاي ٹٰٸ  ٵ صـٮ تيٯأٯٶسثش اػبع ػٴذ َّيز دسًٍي  ثبص٧ٶ٣ٴٴذٷٯؼتٴذات  -1

آٱ دس  يػبص يربسٵ  ؿذٷ تيتلٶٵ ٛشٹٴ٦ ػبصٯبٱ ٵ...( تذٵيٲ ٵ  شاثيٯ شٷ،ٵ رٶٹ تيٯبٹ ي پبيٸ،ٹب اسصؽ) بتيرضئي ثب تٰب٭ ا عشٛٸ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ 

 □ؿٶد.  ٯی پبيؾ سػٰبًي ػبصٯبٱ ٹب ٸيالٹٰٸ 

تٶػي تيٮ ( صيش ثشٳذٹب / ٯغلٶالت ثبصاسٹب)ي ػبصٯبٱ ٹب عٶصٷاٳذاص ثشٳذ دس ثيـتش  ٵ صـٮ تيٯأٯٶسثش اػبع ػٴذ  َّيز دسًٍي ثبص٧ٶ٣ٴٴذٷٯؼتٴذات  -2

 □ ؿٶد. ٯی ٵيظٷ دس د٩ ٯٔيبسٹبي ػٴزؾ ٤٬ٰٓشد ديذٷ ي ػبصٯبٱ ثٸٹب ٸيالآٱ دس ٹٰٸ  يػبص يربسٵ  ؿذٷ ٲيٵتذ خجشٷ داخ٬ی

 □ اػت. ؿذٷ ذٷيدٯـی ٣يٜيت ٵ ٯٴـٶس اخالٟی  ٳبٯٸ اٳوجبًی، ؿٔبسٹبي داخ٪ ػبصٯبٳی، خي دس د٩ آييٲ َّيز دسًٍي ا٫ضاٯبت -3

 □ اػت. ؿذٷ ذٷيدی ٣يٜيت ٯـ دس د٩ ؿٔبسٹبي داخ٪ ػبصٯبٳی، خي َّيز دسًٍي -4

 □ػٴذ ٯ٤تٶة ثشاي اٳ٤ٔبع ٹٶيت دسٵٳی دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد.  -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:" يدسًٍسٌذ َّيز  "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ ت.اػ ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ            □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

اٳوجبًی ٵ  ٳبٯٸ آييٲ، ػيؼتٮ ػٴزؾ ٤٬ٰٓشد، (بيٸ، تٶكيٚ ٯبٹيت ٵ رٶٹشٷ، ثيبٳيٸ ٯيشاث ٵ ٛشٹٴ٦ ػبصٯبٱپ يٹب اسصؽ يا٨٫ٶ ؿبٯ٪:) ػٴذ ٹٶيت ٯٜٺٶٯی ثشٳذ:هسشٌذار ديَسز: 

 .٣يٜيت ٯـی خي اخالٟی، ٯٴـٶس ؿٔبسٹبي داخ٪ ػبصٯبٳی،

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                         ○1                          ○2                         ○3                ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ػذُ ثشًذ: ثيبًيِ 13ٍ-8صیش هؼيبس )*(

ٹٰٸ رضئيبت ي ثب ا عشٛٸتٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ ( یشٵٳيٵ ث یدسٵٳ تيٹٶ ٲيع٠٬ٸ ٵاػي ث ٓٴٶاٱ ثٸ ٯـخلبً) یٯٜٺٶٯ تيٹٶ ساػتبي ٹٮٵٓذٷ ثشٳذ  ٸيبٳيث-1

 دس سػٰبًٵ اػت  ؿذٷ تيتلٶٵ ٯـٺٶد ٵ ٳبٯـٺٶد ٵ اسصؽ پيـٴٺبدي ٵ...( تذٵيٲ  يٹب اسصؽ ،ثبٵسپزيشي ٪يدال ،ٹب تيٯضٵ  ٹب یظ٧يٵؿبيؼت٨ی ٬٣يذي، )

 □. ؿٶد ٯی ٵ پبيؾ ارشا اثٔبد ػبصٯبٱ )ٛشايٴذٹبي تغ٠ٞ ٯغلٶ٩ ٵ خذٯت، ثبصاسيبثی ٵ ٛشٵؽ ٵ ...(  ٵ ٹب عٶصٷ تٰب٭

٪ ٣بٯ ًٶس ثٸ جبًيت٠شتٶػي تيٮ خجشٷ داخ٬ی ع٠٬ٸ ٵاػي ثيٲ ٹٶيت دسٵٳی ٵ ثيشٵٳی(  ٓٴٶاٱ ثٸ ٯـخلبً) ٹٶيت ٯٜٺٶٯی ساػتبي ٹٮثيبٳيٸ ٵٓذٷ ثشٳذ -2

 □. ؿٶد ٯی ٵ پبيؾ)ٛشايٴذٹبي تغ٠ٞ ٯغلٶ٩ ٵ خذٯت، ثبصاسيبثی ٵ ٛشٵؽ ٵ ...( ارشا  ػبصٯبٱ يٹب عٶصٷاثٔبد ٵ ثيـتش  ٵ دساػت  ؿذٷ ٲيتذٵ

 □ اػت. اٳ٤ٔبع يبٛتٸ ٵ٣بس ٣ؼت اثٔبدثشخی اص  ٵ دساػت  ؿذٷ ٲيتذٵثيبٳيٸ ٵٓذٷ ثشٳذ تٶػي ٵاعذ ٯشثٶًٸ -3

 □ اػت. ـٴٺبدؿذٷيپثٸ ٯذيشيت اسؿذ ػبصٯبٱ  ػبصي پيبدٷشثٶًٸ تذٵيٲ ٵ رٺت ثيبٳيٸ ٵٓذٷ ثشٳذ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯ-4

 □اػت.  ٳـذٷ اٳزب٭ثيبٳيٸ ٵٓذٷ ثشٳذ تذٵيٲ ٧ٶٳٸ ٛٔب٫يتی ثشاي  ٹيش-5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"ثشًذ ثيبًيِ ٍػذُ  "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ي ٯـٺٶد، ٳبٯـٺٶد ٵ اسصؽ پيـٴٺبدي ٵ...ٹب اسصؽ ثشٳذ ؿبٯ٪: ٯـخلبت ٵ دالي٪ ثبٵسپزيشي، ٹب تيٯض، ٹب یظ٧يٵؿبٯ٪:  ي ثشٳذادٓبٟٶ٩ ٵ ؿبيؼت٨ی ٬٣يذي،  ديَسز: هسشٌذار
 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                  ○2                      ○3                             ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 بیگبُ ػبصي ثشًذ : ثيبًيِ ج13-9صیشهؼيبس )*(

تٶػي ٧شٵٷ  ( KSF ) ٳ٠ـٸ ربي٨بٷ دس رٹٲ ٯخبًجبٱ، ٳؼجت ثٸ سٟجب ٵ ٯتٴبػت ثب ٓٶاٯ٪ ٬٣يذي ٯٶ٠ٛيت دس كٴٔتًٶس ٣بٯ٪ ) ثٸثيبٳيٸ ربي٨بٷ ثشٳذ  -1

 □. ؿٶد ٯی ربسي ٵ پبيؾ سػٰبً (ٯغلٶالت/ٯـتشي/ ثبصاس) ٹب عٶصٷ اثٔبد ٵ تٰب٭ ٵ دسثشاي ػبصٯبٱ ٯـخق ٵ ٯ٤تٶة ؿذٷ اػت  يا عشٛٸٯتخلق ٵ 

ػبصٯبٱ  يٹب عٶصٷاثٔبد ٵ  ثيـتش ٵ دس٣بٯ٪ تٶػي تيٮ خجشٷ داخ٬ی ثشاي ػبصٯبٱ ٯـخق ٵ ٯ٤تٶة ؿذٷ اػت  كٶست ثٸ جبًيت٠شثيبٳيٸ ربي٨بٷ ثشٳذ  -2

 □. ؿذٷ اػت يػبص يربس

 .□اٳزب٭ اػت.  ارشاي آٱ دس عب٩ ٭ دس خلٶفالص سيضي ثشٳبٯٸثيبٳيٸ ربي٨بٷ ثشٳذ تٶػي ٵاعذ ٯشثٶًٸ ثشاي ػبصٯبٱ ٯـخق ٵ ٯ٤تٶة ٵ  -3 

 □ثيبٳيٸ ربي٨بٷ ثشٳذ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ثشاي ػبصٯبٱ دس عب٩ ت٤ٶيٲ ٵ اسائٸ ثٸ ٯذيش اسؿذ ػبصٯبٱ اػت.  -4

 □ ايٲ ػٴذ دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"ثشًذ ثيبًيِ جبيگبُ سبصي  "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

سٟبثتی ٯجتٴی  اؿتشا١  ( POP ، ٵرٸ تـبثٸ(ادسا٣یسٟبثتی ٣بس٣شدي ٵ  تيٯض POD) ضيتٰبآٱ ؿبٯ٪: رذاٵ٩ ٵرٸ  ٹبي سيضي ًشطثيبٳيٸ ربي٨بٷ ثشٳذ ػبصٯبٱ ٵ -1 هسشٌذار ديَسز:

 ٵ ٳ٠ـٸ ربي٨بٷ ػبصي ثشٳذ( CPMسٟجب ٳِيش ٯبتشيغ  ٪يپشٵٛب بٱ ٹذٙ آٮ اص ٯـتشيبٱ اٵ٫يٸ ٵ حبٳٶيٸ،ؿبٯ٪ پشٵٛبي٪ ٯخبًج SFRٯشرْ صٶة سٟبثتی صبس ثش كٴٔت ٵ سٟبثت، 
  دس رٹٲ ٯـتشي ايزبد ٣ٴذ. تٶاٳذ یٯي ٯـتشيبٱ، ربي٨بٷ سٟجب ٵ... ٹب يیبيپٶثبصاس،  يثٴذ ثخؾٳ٤تٸ :ربي٨بٹی ٣ٸ ٹش ثشٳذ اص اثٔبد ٯخت٬ٚ ٯبٳٴذ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                 □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                       ○2                       ○3                              ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 : آسكتبیپ ثشًذ13-10صیش هؼيبس 
ٵ  پٶستٜٶي ثشٳذارضاي ػجذ ٯغلٶالت/ ) ٹب عٶصٷثشاي تٰبٯی  يا عشٛٸ يا ٶٷيؿتيٮ ٯتخلق تٶػي  ثٸ ٢ٰ٣ ؿذٷ شٛتٸيپزا٨٫ٶ  يبآس٣تبيپ ثشٳذ ثش اػبع ٯذ٫ی  -1

 □اػت.  ؿذٷ یثشسػٯ٤تٶة  كٶست ثٸ ٵ اٳٌجبٝ آٱ ثب اٹذاٙ ٵ ٵٓذٷ ثشٳذ ػبصٯبٱ ثب رضئيبت ٣بٯ٪ ؿذٷ اٳتخبة( تغ٬ي٪ ٵ یٵاعذٹبي داخ٪ ػبصٯبٳ

تغ٬ي٪ ٵ  ثشٳذ يب پٶستٜٶيٯغلٶالت ثشاي ثخـی اص ػجذ  يا عشٛٸ سٵؿیخجشٷ تٶػي  تيٮ ثٸ ٢ٰ٣ ؿذٷ شٛتٸيپزيب ي٢ ا٨٫ٶ  آس٣تبيپ ثشٳذ ثش اػبع ٯذ٫ی سايذ -2

 □اػت.  ؿذٷ یثشسػارٰب٩  ًٶس ثٸاٳٌجبٝ آٱ ثب اٹذاٙ ٵ ٵٓذٷ ثشٳذ ػبصٯبٱ  اٳتخبة ٵ

 ٵ٫ی دس ؿذٷ اٳتخبةثشاي ثخـی اص ػجذ ٯغلٶالت يب پٶستٜٶي ثشٳذ تغ٬ي٪ ٵ  خجشٷ تٶػي ٣بسؿٴبع ؿذٷ شٛتٸيپز يآس٣تبيپ ثشٳذ ثش اػبع ي٢ ا٨٫ٶ -3

 □سد. ٵرٶد ٳذا تغ٬ي٪اٳٌجبٝ آٱ ثب اٹذاٙ ٵ ٵٓذٷ ثشٳذ ػبصٯبٱ  خلٶف

ٵ رٺت ثشسػی ثٸ ٯذيشيت اسؿذ  پيـٴٺبدتٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ثشاي ثخـی اص ػجذ ٯغلٶالت يب پٶستٜٶي ثشٳذ  ؿذٷ شٛتٸيپزآس٣تبيپ ثشٳذ ثش اػبع ي٢ ا٨٫ٶ  -4

 □اػت.  ؿذٷ اسائٸ

 □ ٹٴٶص ٹيش ؿٴبختی دس ػبصٯبٱ ثشاي ايٲ ٯٶهٶّ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:دس "ثشًذ سكشبيخ آ "سٌذ دس صَسر ٍجَد 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپذ ثخـی اص ػٴ    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ثشسػی ٵ... ؿيٶٷي تغ٬ي٪ ٵ ا عشٛٸٯؼتٴذات ٯشثٶى ثٸ آس٣تبيپ ثشٳذ، ٯذ٩ آس٣تبيپ، اثضاسٹبي -1 هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                       ○2                      ○3                ○4                                اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس:
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 ثشًذ يپشداص تيؿخص: 13-11هؼيبس  صیش)*(

ٵ دس تٰبٯی  ؿذٷ ٲيتذٵثب تٰب٭ رضئيبت الص٭  يا عشٛٸساػتبي ٹٶيت ٯٜٺٶٯی ػبصٯبٱ ًجٞ ا٨٫ٶي اػتبٳذاسد تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق  ٹٮػٴذ ؿخليت ثشٳذ  -1

 □ٵ ٯـبٹذٷ اػت.  احجبت ٟبث٪ ٵ ػبصي پيبدٷ سػٰبً( ٯغلٶالت، ٯغتٶاٹبي استجبًی، سٛتبس ػبصٯبٳی ٵ ؿخليت ٵاعذٹبي ػبصٯبٱ، ...) ٵ٣بس ٣ؼتايٲ  اثٔبد

ٵ دس ثيـتش  ؿذٷ پشداختساػتبي ٹٶيت ٯٜٺٶٯی ػبصٯبٱ ًجٞ ا٨٫ٶي اػتبٳذاسد تٶػي تيٮ خجشٷ داخ٬ی ثب ثيـتش رضئيبت الص٭  ػٴذ ؿخليت ثشٳذ ٹٮ -2

 □ٵ ٯـبٹذٷ اػت.  احجبت ٟبث٪ (ٯغتٶاٹبي استجبًیٯغلٶالت ٵ ) ٵ٣بس ٣ؼتايٲ  ٹبي ثخؾ

 (ٯغتٶاٹبي استجبًی)ٵ٣بس ٣ؼتايٲ  ٹبي ثخؾاص  یٵ ثشخ ؿذٷ پشداختد تٶػي ٵاعذ ٯشثٶًٸ ػٴذ ؿخليت ثشٳذ ػبصٯبٱ ًجٞ ا٨٫ٶي اػتبٳذاس -3

 □اػت.  ٯـبٹذٷ ٟبث٪

 □ػٴذ ؿخليت ثشٳذ ػبصٯبٱ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ دس عب٩ ت٤ٶيٲ ٵ اسائٸ ثٸ ٯذيش اسؿذ ػبصٯبٱ اػت -4

 □دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. ٧ٶٳٸ ػٴذي دس ايٲ خلٶف  ٹيش-5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:"ثشًذ  يدشداص زيضخص "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ثشٳذ. يپشداص تيؿخل داػتبٱ ؿخليت ثشٳذ، پشٵٛبي٪ هسشٌذار ديَسز:

  : ٵ ... ؿش٣ببًبت ثبصاسيبثی، ا٨٫ٶٹبي ٯلشٛی، ي اص خلٶكيبت ٯشتجي ثب ثشٳذ ٯبٳٴذ استجا ٯزٰٶٓٸٳ٤تٸ 

 □5                  □ 4              □3                 □ 2                       □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ
 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                              :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 هؼئَليت اجتوبػی ثشًذ :13- 12هؼيبس  صیش 

 يٹب ٯغذٵدٷ ٚيتٔش -3 تٔٺذ ٵ یآ٧بٹ زبديا-2 ٯٶرٶد تيٵهٔ یٴيثبصث -1) ٣بٯ٪ ًٶس ثٸ ”ثشٳذ یارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت” اٯٶس تيشيٯذ ٧بٳٸ 6 ٯشاع٪-1

 تيٯؼئٶ٫ ػبالٳٸ ٧ضاسؽ صبسصٶة اسائٸ -6ثٺجٶد يٹب پشٵطٷ ٚيتٔش ٵ سيضي ثشٳبٯٸ -5 آٳبٱ اٳتِبسات ٵ ٹب خٶاػتٸ ٲييتج ٵ ٴٜٔبٱير يیؿٴبػب -4اٟذا٭ ٞيدٟ

 ٯشاع٪ تٰبٯی ٵ( يػپبس ثشٵٱ تيشيٯذ بي یداخ٬ ؿ٤٪ ثٸ صٸ)اػت ؿذٷ ٯ٤تٶة ٵ ٯـخق ػبصٯبٱ يثشا يا عشٛٸ ٵ ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي( ثشٳذ یارتٰبٓ

 □. ؿٶد یٯ ؾيپب ٵ يربس سػٰبً

 یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -2 ػبصٯبٱ دسٵٱ يٴذٹبيٛشآ ٵ يسٹجش دس ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -1)  ثشٳذ یارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت اٯٶس تيشيٯذ ػٶ٭ ٯشع٬ٸ  -2

 یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -5ؼتيص ييٯغ دس ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -4 ٣بس ييٯغ دس ”ثشٳذ یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫“ -3 كٴٔت ٵ ثبصاس دس ؿش٣ت

 ؿذٷ يػبص يربس ػبصٯبٱ دس ٵ اػت ؿذٷ ٯ٤تٶة ٵ ٯـخق ػبصٯبٱ يثشا یداخ٬ خجشٷ ٮيت تٶػي ٣بٯ٪ كٶست ثٸ( ثـشدٵػتبٳٸ/ یاخالٟ تيٯؼئٶ٫)ؿش٣ت

 □. اػت

 دس ثشٳذ یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ ، كٴٔت ٵ ثبصاس دس ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫:  ٯخ٪)  ذثشٳ یارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت اٯٶس تيشيٯذ ػٶ٭ ثٔذ ٯشاع٪ اص ثشخی -3

 □. اػت اٳزب٭ عب٩ دس آٱ يارشا ٵ اػت ؿذٷ ٯ٤تٶة ٵ ٯـخق ػبصٯبٱ يثشا( ثـشدٵػتبٳٸ/ یاخالٟ تيٯؼئٶ٫) یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ ٣بس، ييٯغ

 □. اػت اٳزب٭ عب٩ دس(  ) ٯخ٪ اٯٶس خيشيٸ ثـشدٵػتبٳٸ تيٯؼئٶ٫ يب ٵ یاخالٟ تيٯؼئٶ٫ كشٛبً -4

 □. ٳذاسد ٵرٶد ػبصٯبٱ دس ػٴذ ٲيا -5
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 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:" هسئَليز اجشوبػي ثشًذ "د بسٌادس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

  .ذييهشاجؼِ فشهب ّويي هجلذ   52الي  45ر دس صفحب "ضويوِ: دشسطٌبهِ هسئَليز ثشًذ ٍ ثخص جَايض  "قسوز  ثِ هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4              □3                 □ 2                       □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                              :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 َّیت اداسكی ثشًذ:  14هؼيبس )*(

 : ػٌذ َّیت كالهی14-1صیش هؼيبس)*(

ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ثشاي تٰبٯی  ساػتب ٹٮٯٴٌجٞ ٵ  (صٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٫غٲ ٵ ٧ٜتبسصبسؿبٯ٪ ثشٳذ )ػٴذ ٹٶيت ٣الٯی -1

 ٟشاس٧شٛتٸاثالٕ ؿذٷ ٵ رٺت پبيؾ ٯجٴبي ٤٬ٰٓشد  سػٰبًتٔييٲ ٵ  ٣بٯ٪ ًٶس ثٸ( ...ٵ تج٬ي٘بتی ٵ يٳٶؿتبس ، ٯغتٶيبت كٶتی،يی٧ٶ پبػخٯزا٣شٷ، ) ٹب ثخؾ

 □ اػت

 ٹب عٶصٷثشاي ثيـتش داخ٬ی   ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي تيٮ ٣بسؿٴبػی ساػتب ٹٮ (ٲ ٵ ٧ٜتبسصٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٫غصبسثشٳذ )ػٴذ ٹٶيت ٣الٯی -2

 □ اػتاثالٕ ؿذٷ ٵ٫ی ٹٴٶص ٯجٴبي ٤٬ٰٓشد ٟشاس ٳ٨شٛتٸ  تلٶيت ٵ( تٔييٲ ٵ ...ٵ تج٬ي٘بتی ٵ يٳٶؿتبس ، ٯغتٶيبت كٶتی،يی٧ٶ پبػخٯزا٣شٷ، )

ٯزا٣شٷ، ) ٹب عٶصٷثش ٯجٴبي ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي ٣بسؿٴبع خجشٷ ثشاي ثشخی  (غٲ ٵ ٧ٜتبسصٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٫صبسثشٳذ )ػٴذ ٹٶيت ٣الٯی -3

 □. اػت ؿذٷ تيتلٶ( تٔييٲ ٵ ...ٵ تج٬ي٘بتی ٵ يٳٶؿتبس ، ٯغتٶيبت كٶتی،يی٧ٶ پبػخ

 ، ٯغتٶيبت كٶتی،يی٧ٶ پبػخا٣شٷ، ٯز) ٹب عٶصٷتٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ثشاي ثشخی  (صٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٫غٲ ٵ ٧ٜتبسصبسثشٳذ )ػٴذ ٹٶيت ٣الٯی -4

 □اػت.  ـٴٺبدؿذٷيپ( تذٵيٲ ٵ رٺت ثشسػی ثٸ ٯذيشيت اسؿذ ...ٵ تج٬ي٘بتی ٵ يٳٶؿتبس

 □ٹيش ػٴذي دس ػبصٯبٱ دس خلٶف ايٲ ٯٶهٶّ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ:" يكالهسٌذ َّيز  "سٌذ دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6اص  ػٴذ ٣ٰتش ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ رشا ٳـذٷ اػت.يب ا ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٵ  ٹب ٳبٯٸ آييٲ ، ٯٴـٶس اخالٟی،اٳذاص صـٮ ،تي)ٯأٯٶس ٹب ٸيبٳيث٣الٯی ٵ...(  ربرثٸ ٵ ػج٢، ٫غٲ سٵايت پيب٭،) ی٣الٯی: ػبختبسٹبي ٣الٯ تيٯؼتٴذات ٯشثٶًٸ ثٸ ٹٶ :َسزيهسشٌذار د

 ت٦ اليٲ،)ٵ...(( اٯوب ٣الٯی ثشٳذ  ـٲي٤ياپ٬ ي ارتٰبٓی،ٹب ؿج٤ٸ آدسع ي، پؼت ا٤٫تشٵٳي٤ی،ٯزبص ٨بٷيپب ٵ ٤ٛغ، ت٬ٜٲ ي اختلبكی ))آدسع پؼتی،ٹب یٳـبٳساٹٴٰبٹبي ٰٓٶٯی ٵ...( 

 ...ثشٳذ ٵ صيش ثشٳذٹب ٵ  ( ٳب٭ٵ ؿٔبس كٶتی ٵ... ٹب ٲي٣ٰپ ٸيٯب دسٵٱٵ  ٚيٯٶت ،ٹب ٲي٣ٰپصٶة ٯٜٺٶٯی صبس  ،اػ٬ٶ٧بٱ ثشٳذ، ؿٔبس ػبصٯبٳی، ؿٔبس
 □5                  □ 4              □3                 □ 2                       □ 1:        ٵ٣بس ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                            ○4                              :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 : ػٌذ َّیت ثصشي14-2هؼيبسصیش )*(

ٵ  ٵ ٯٜبٹيٮ )ٟٶاٳيٲ ٹب عٶصٷي دس ايٲ صٯيٴٸ ثشاي تٰبٯی ا عشٛٸساػتب ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  ػٴذ ٹٶيت ثلشي ٯٴٌجٞ ٵ ٹٮ -1

 □ اػت ٟشاس٧شٛتٸٵ ٯجٴبي ٤٬ٰٓشد اٛشاد ٵ ٵاعذٹب  ٧شدد یٯسػٰبً پبيؾ  ٹب آٱٵ سٓبيت  ؿذٷ ٲييتٔ ًٶس ٣بٯ٪ ( ثٸ...ي ثلشي ٵٹب ٳـبٳٸ

 سػٰبً( تٔييٲ ٵ ...ي ثلشي ٵٹب ٳـبٳٸٵ  ٵ ٯٜبٹيٮ ٹب صٶةصبس ) ٹب عٶصٷساػتب ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي تيٮ ٣بسؿٴبػی ثشاي ثيـتش  ػٴذ ٹٶيت ثلشي ٹٮ-2

 □ اػتي ػٴزؾ ٤٬ٰٓشد ٟشاس ٳ٨شٛتٸ ٵ٫ی ٹٴٶص ٯجٴب ؿٶد یٯاثالٕ ؿذٷ ٵ سٓبيت آٱ پي٨يشي 
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 اػت ؿذٷ تيتلٶ( تٔييٲ ٵ ...ي ثلشي ٵٹب ٳـبٳٸٵ  ) ٯٜبٹيٮ ٹب عٶصٷساػتب ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي ٣بسؿٴبع خجشٷ ثشاي ثشخی  ػٴذ ٹٶيت ثلشي ٹٮ-3

 □. ؿٶد یٳٰاٯب سٓبيت آٱ پبيؾ 

 □ اػت ـٴٺبدؿذٷيپشثٶًٸ تذٵيٲ ٵ رٺت ثشسػی ثٸ ٯذيشيت اسؿذ ساػتب ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯ ٯلبديٞ ٹٶيت ثلشي ٹٮ -4

 □ػٴذي دس ػبصٯبٱ دس خلٶف ايٲ ٯٶهٶّ ٵرٶد ٳذاسد.  -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: " يثصشَّيز  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٷ ٯب 18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ،ٹب یخشٵرٵ  تيتش٣ ٵ دٛتشي، یػبصٯبٳ تيٹٶ يذٹبيٳجبٵ  ذٹبيثبٟٶاٳيٲ ثلشي: )، ٯشتجي ثب ػٴذ ٹٶيت ثلشي يٹب ٤ٓغيش ٵ تلبٵ :ٹٶيت ثلشي ػبصٯبٱػٴذ  هسشٌذار ديَسز:

ٵ  تٮ شٓی،اك٬ی ٵ ٛ يٹب )سٳ٦ٯٜبٹيٮ ثلشي  ...(ٛش٭ ٵ ٫جبع اداسي، ػت ،ٛوبٹب ٵ ٗشٛٸ ٳٰبيـ٨بٹی ٯٰٔبسي ٓٴبكش اثضاسٹبي پشٵٯٶؿٲ ٵ ٛوبي ٯزبصي، ،٤ٓبػی يٹب ػج٢ٵ  ٘بتيتج٬

 تبيپ ٳـبٳٸ ٵ ٓالئٮ ...( ٫ٶ٧ٶ ثلشي )آس٭، يٹب ٳـبٳٸ، ٣بسا٣تش، ػٜيش ثشٳذ ٵ...( ٹب ٛٶٳت ًشط ٯٜٺٶٯی،

 □5                  □ 4                   □3                    □ 2                       □ 1    ٵ٣بس:      ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯیايٲ ٟ

 ○0                      ○1                  ○2                      ○3                      ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 : ػٌذ َّیت حؼی 14-3صیش هؼيبس )*(

 یتٰبٯ يثشا يا عشٛٸ ٵ ٯتخلق ٧شٵٷ تٶػي ثشٳذ تيٹٶ ػٴذ ثب ساػتب ٹٮ ٵ ٯٴٌجٞ( یاٳؼبٳ عٶاع يذٹبيٳجب ٵ ذٹبيبث صٶةصبس ) ثشٳذ یعؼ تيٹٶ ػٴذ -1

 □.ؿٶد یٯ ؾيپب ٹب آٱ تيسٓب سػٰبً ٵ ؿذٷ ي٣ذ٧زاس ٞيدٟ ًٶس ثٸ...( ٵ الٯؼٸ ،يیصـب ،يیبيثٶ عٶاع ٢،يٯٶص ، ٫ٶ٧ٶ ، يذاسيؿٴ بتيٯغتٶ ٵ آٵا) ٯٶاسد

 بتيٯغتٶ ٵ آٵا) ٯٶاسد ـتشيث يثشا ی٣بسؿٴبػ ٮيت تٶػي ثشٳذ تيٹٶ ػٴذ ثب ساػتب ٹٮ( یاٳؼبٳ عٶاع يذٹبيٳجب ٵ ذٹبيثب صٶةصبس ) ثشٳذ یعؼ تيٹٶ ػٴذ-2

 □ اػت ٳ٨شٛتٸ ٟشاس ؾيپب يٯجٴب ٹٴٶص یٵ٫ ؿذٷ اثالٕ سػٰبً ٵ ٲييتٔ...(  ٵ الٯؼٸ ،يیصـب ،يیبيثٶ عٶاع ،يذاسيؿٴ

 بتيٯغتٶ ٵ آٵا) ٯٶاسد یثشخ يثشا خجشٷ ٣بسؿٴبع تٶػي ثشٳذ تيٹٶ ػٴذ يٯجٴب ثش( یاٳؼبٳ عٶاع يذٹبيٳجب ٵ ذٹبيثب صٶةصبس ) ثشٳذ یعؼ تيٹٶ ػٴذ-3

  □. اػت ؿذٷ تيتلٶ تيشيٯذ ًشٙ اص ٵ ٲييتٔ...( ٵ الٯؼٸ ،يیصـب ،يیبيثٶ عٶاع ،يذاسيؿٴ

 ٵ ٲيتذٵ...( ٵ يیصـب ،يیبيثٶ عٶاع) ٯٶاسد یثشخ يشاث ٯشثٶًٸ ٯؼئٶ٩ تٶػي( یاٳؼبٳ عٶاع يذٹبيٳجب ٵ ذٹبيثب صٶةصبس ) ثشٳذ یعؼ تيٹٶ ػٴذ-4

 □. اػت ـٴٺبدؿذٷيپ اسؿذ تيشيٯذ ثٸ یثشسػ رٺت

 □. ٳذاسد ٵرٶد یعؼ تيٹٶ خلٶف دس ػبصٯبٱ دس يػٴذ شيٹ -5

 :دّيذدس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ  "ثشًذحسي  َّيز  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ ٯبدٷآ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 تش٣يت سايغٸ يب ٯضٷ ٵيظٷ ثشٳذ ٵ...( ٛشٯٶ٩ ٯٶػي٠ی ٵيظٷ ثشٳذ، ٳت شيٳِتٔبسيٚ ٵ اػتبٳذاسدٹبي داخ٬ی ٯختق ٹٶيت عؼی ثشٳذ )اػٴبد ٹٶيت عؼی ػبصٯبٱ  هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                    □ 2                       □ 1    ٵ٣بس:      ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ
 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                      ○1                  ○2                      ○3                      ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 : ػٌذ َّیت هجبصي ثشًذ14-4صیش هؼيبس )*(
 ي ثشايا عشٛٸساػتب ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  صٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٛوبي ٯزبصي( ٯٴٌجٞ ٵ ٹٮصبس ػٴذ ٹٶيت ٯزبصي ثشٳذ )-1
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 پبيؾ ٹب آٱسٓبيت  سػٰبًٵ ًشط ٟيٞ د ًٶس ثٸٵ...(  ـٲي٤ياپ٬ ارتٰبٓی، يٹب ؿج٤ٸ آدسع ا٤٫تشٵٳي٤ی، يٹب پؼتپبي٨بٷ ٯزبصي،  ثٴذي پي٤شٷتٰبٯی ٯٶاسد )

 □. ؿٶد ٯی

ثٴذي  پي٤شٷ)ثشاي ثيـتش ٯٶاسد ٣بسؿٴبػی ساػتب ثب ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي تيٮ ٹٮيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٛوبي ٯزبصي(صٶة ثبصبس )ػٴذ ٹٶيت ٯزبصي ثشٳذ-2

 □ ؿٶد ٰیآٱ پبيؾ ٳ تيٹٴٶص سٓبؿذٷ ٵ٫ی تلٶيت سػٰبًٵٵًشاعیٵ...(تٔشيٚـٲي٤ياپ٬ارتٰبٓی، يٹب ؿج٤ٸآدسعا٤٫تشٵٳي٤ی، يٹب پؼتپبي٨بٷ ٯزبصي،

 ثٴذي پي٤شٷصٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٛوبي ٯزبصي( ثش ٯجٴبي ػٴذ ٹٶيت ثشٳذ تٶػي ٣بسؿٴبع خجشٷ ثشاي ثشخی ٯٶاسد )صبس ػٴذ ٹٶيت ٯزبصي ثشٳذ )-3

 □. اػت ؿذٷ اسائٸثٸ ٯؼئٶ٩ ٛوبي ٯزبصي ػبصٯبٱ ٵ  تٔشيٚ (ٵ... ـٲي٤ياپ٬ ارتٰبٓی، يٹب ؿج٤ٸ آدسع ا٤٫تشٵٳي٤ی، يٹب پؼتپبي٨بٷ ٯزبصي، 

 يٹب پؼتپبي٨بٷ ٯزبصي،  ثٴذي پي٤شٷ) ٹب ثخؾصٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٛوبي ٯزبصي( تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ثشاي ثشخی صبس ثشٳذ )ػٴذ ٹٶيت ٯزبصي -4

 □اػت.  ـٴٺبدؿذٷيپسؿذ ٵ...( تذٵيٲ ٵ رٺت ثشسػی ثٸ ٯذيشيت ا ـٲي٤ياپ٬ ارتٰبٓی، يٹب ؿج٤ٸ آدسع ا٤٫تشٵٳي٤ی،

 □ٹيش ػٴذي دس ػبصٯبٱ دس ايٲ خلٶف ٵرٶد ٳذاسد. -5
 :دّيذدس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ  "ثشًذ سٌذ َّيز هجبصي  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 آدسع ا٤٫تشٵٳي٤ی، يٹب پؼتپبي٨بٷ ٯزبصي،  دس ٹب یًشاعدس ٛوبي ٯزبصي ؿبٯ٪ تٔبسيٚ ٵ  االرشا الص٭صٶة ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي صبس ػٴذ ٹٶيت ٯزبصي ػبصٯبٱ:  هسشٌذار ديَسز:

 ٵ... ـٲي٤ياپ٬ ارتٰبٓی، يٹب ؿج٤ٸ

 □5                  □ 4                   □3                    □ 2                       □ 1    ٵ٣بس:      ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                   ○2                      ○3                  ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ثشًذ فصل استجبعبت

 استجبعبت ثشًذدس  : جٌجِ اػتشاتظي خالق 15هؼيبس 

 (يشيگ اًذاصُ – سػبًِ – بميپ – ثَدجِ – تیهأهَس) M5 ثشًذ کپبسچِی استجبعبت كیاػتشاتظ ػٌذ:  15- 1صیش هؼيبس)*(

ي ٯشثٶًٸ ثب رضئيبت ٣بٯ٪ ٹب عٶصٷٵ ثشاي تٰبٯی اثٔبد ٵ  Mي ثشاي ٹش پٴذ ا عشٛٸثشٳذ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  یثبالدػتاػٴبد  ايٲ ػٴذ، ٯٴٌجٞ ثب-1

 □ اػتدس ٛشايٴذ ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ تغت ارشا ٵ ٳِبست  سػٰبًٵ  ؿذٷ ٲيٵتذ

ٵ دس  ؿذٷ ٲيتذٵي ٯشثٶًٸ ثب رضئيبت الص٭ ٹب عٶصٷٵ ثشاي ثيـتش اثٔبد ٵ  Mثشٳذ تٶػي تيٮ خجشٷ داخ٬ی ثشاي ٹش پٴذ  یثبالدػتاػٴبد  ايٲ ػٴذ، ٯٴٌجٞ ثب-2

 □ اػتٛشايٴذ ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ ربسي 

 □ .اػتٵ دس ٛشايٴذ ػبصٯبٳی ربسي  ؿذٷ ٲيتذٵي ٯشثٶًٸ ٹب عٶصٷتٶػي ٵاعذ ٯؼئٶ٩ ثشاي ثشخی اثٔبد ٵ  یثبالدػتاػٴبد  ثبايٲ ػٴذ، ٯٴٌجٞ -3

 □اػت  ـٴٺبدؿذٷيپ یثبالدػتتذٵيٲ ٵ ثٸ ٯ٠ب٭  ٹب عٶصٷايٲ ػٴذ، تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ثشاي ثشخی اص اثٔبد ٵ -4

 □ٵ ٯذٵٱ ايزبد ٳـذٷ اػت. ٣تجی  كٶست ثٸ ٯٔيبسٹبي ٯشثٶًٸ دس ػبصٯبٱ ٹٴٶص-5

 :دّيذدس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ  " 5M كياسششاسژسٌذ  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص دٷبيپارشا ٵ 

تذٵيٲ  ،٣ٰپيٲ ثٴذي ثٶدرٸ ، ساٹجشدٹبيثشٳذ تٔييٲ اٹذاٙ ٯب٫ی ٵ استجبًی: ساٹجشدٹبي اػت  ٹب ثخؾايٲ  ؿبٯ٪ 5M ٣ٰپيٲ يٹب ي)اػتشاتظ: 5Mػٴذ اػتشاتظي٢  هسشٌذار ديَسز:

، ثشاي كذٹب اثضاس استجبًی ثشٳذ (ATL, BTL) ٵ اثضاسي يا سػبٳٸ سيضي ثشٳبٯٸ ، ساٹجشدٹبيػٌظ اك٬یصبس خ٬ٞ پيب٭ دس ، ساٹجشدٹبي ٣بٳؼپت ٹبي خالٝ پيب٭ ٵ سػبٳٸٵ ػتشاتظيا

 (اسصيبثی احشثخـی ٣ٰپيٲ ساٹجشدٹبي
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 □5                  □ 4                   □3                    □ 2                       □ 1    ٵ٣بس:      ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                  ○1                       ○2                      ○3                     ○4                                 :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ثشاي ثشًذیٌگ خالق يّب ييكوپ ٍ ثشًذ استجبعبت ثَدجِ يیتذٍ ٍ يييتؼ ضميهکبً: 15-2 بسيهؼصیش 

ي ثب تٰب٭ رضئيبت ا عشٛٸٵ  تيٮ ٧شٵٷ ٯتخلق تٶػي ٯٴٌجٞ ثب ػٴذ اػتشاتظي٢ ي٤پبسصٸ ثشٳذ، ٴ٦يثشٳذ يثشا ٯـخق ثٶدرٸ ٲيتذٵ ٵ ٲييتٔ ض٭يٯ٤بٳ-1

 □ؿٶد.  ٵ ثبصخٶسد ٯی پبيؾسػٰبً ٵ  ؿذٷ يربستٺيٸ ٵ  اثضاس( سػبٳٸ، ٳٶّ ٯخبًت،) ٹب عٶصٷٵ  ٹب ثخؾٯجتٴی ثش تغ٠ي٠بت ٯؼتذ٩ ثشاي تٰبٯی 

يبت ٣بٛی ٯجتٴی ثش ػٶاثٞ ثشاي ثش اػبع ػٴذ اػتشاتظي٢ ي٤پبسصٸ ثشٳذ، تٶػي تيٮ خجشٷ ثب رضئ ٴ٦يثشٳذ يثشا ٯـخق ثٶدرٸ ٲيتذٵ ٵ ٲييتٔ ض٭يٯ٤بٳ-2

 □. ؿٶد یٯتٺيٸ ٵ ربسي ٵ ٣ٴتش٩  اثضاس( سػبٳٸ، ٳٶّ ٯخبًت،) ٹب عٶصٷٵ  ٹب ثخؾثيـتش 

 ٹب عٶصٷٵ  ٹب ثخؾدس ساػتبي ػٴذ اػتشاتظي٢ ي٤پبسصٸ ثشٳذ، تٶػي ٵاعذ ٯشثٶًٸ ثشاي ثشخی  ٴ٦يثشٳذ يثشا ٯـخق ثٶدرٸ ٲيتذٵ ٵ ٲييتٔ ض٭يٯ٤بٳ-3

 □. ؿٶد یٯٵ تب عذٵدي ارشا  ؿذٷ تٺيٸ اثضاس( سػبٳٸ، ٳٶّ ٯخبًت،)

٬٣ی ػبصٯبٱ ٯـخق اػت اٯب ثشاي ثخؾ ثٶدرٸ ثشٳذيٴ٦ ايٲ ٯ٤بٳيض٭ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯب٫ی يب ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ تذٵيٲ ٵ  ثٶدرٸ ٲيتذٵ ٵ ٲييتٔ ض٭يٯ٤بٳ-4

 □اػت.  ـٴٺبدؿذٷيپ یثبالدػتثٸ ٯ٠ب٭ 

 □اػت.  ٳـذٷ ٲيتذٵاٯب ٵيظٷ ثٶدرٸ ثشٳذيٴ٦ ٯ٤بٳيضٯی رذا٧بٳٸ  اػت ٯـخق ٬٣ی ػبصٯبٱ ثٶدرٸ ٲيتذٵ ٵ ٲييتٔ ض٭يٯ٤بٳ-5

 :دّيذدس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ  " ثشًذ اسسجبعبر ثَدجِ "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ٯغبػجبت سػبٳٸ ٵ ٳٶّ اثضاس، ٳٶّ ت٤ٜي٢ ثٶدرٸ ثش ٯجٴبي ٳٶّ ٯخبًت، رذٵ٩ ثٶدرٸ، ٲييتٔ سٵٳذ ،ثٴذي ثٶدرٸسٵؽ  اٳتخبة اػتذال٩ تغ٬ي٬ی،)ػٴذ ثٶدرٸ ثشٳذيٴ٦:  هسشٌذار ديَسز:

 (...ٓذدي ثٶدرٸ،

 □5                  □ 4                   □3                    □ 2                       □ 1    ٵ٣بس:      ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی ايٲ ٟؼٰت تٶػي

 ○0                  ○1                       ○2                      ○3                     ○4                                 :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ّب آى كبسكشد ٍ يیًَ ياثضاسّب ٍ ثشًذ ي( ّبٌتیپَ تبچ) ًمغِ توبع ليتحل ٍ ییؿٌبػب: 15-3صیش هؼيبس)*(

ٯجتٴی ثش ( آٳاليٲ ٵ آٛاليٲ يٛوب )ٯغلٶالت / ٯـتشيبٱ ثب٫ٜٔ٪ ٵ ثب٠٫ٶٷ، ٹب عٶصٷاثضاسٹب دس تٰبٯی  يش٧زاسيتأحثشٳذ ٵ ٯيضاٱ  يٹب ٳ٠ٌٸ تٰبع-1

 □. ؿٶد یٯؿذٷ ٵ ثٺجٶد ٯؼتٰش آٱ پي٨يشي ارشا ٵ پبيؾ ي تغ٬ي٪ ٵ ًشاعی ٵ ا عشٛٸتغ٠ي٠بت ٣بٯ٪ تٶػي ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ 

 ٯٌب٫ٔبتٯجتٴی ثش ( ي آٳاليٲ ٵ آٛاليٲٛوب )ٯغلٶالت / ٯـتشيبٱ ثب٫ٜٔ٪ ٵ ثب٠٫ٶٷ، ٹب عٶصٷاثضاسٹب دس ثيـتش  يش٧زاسيتأحي ثشٳذ ٵ ٯيضاٱ ٹب تٰبعٳ٠ٌٸ  -2

 □. ؿٶد یٯٵ ثٺجٶد ٯؼتٰش آٱ پي٨يشي  ؿذٷ ٪يتغ٬ تٶػي تيٮ خجشٷ٣بٛی 

تٶػي ٵاعذ عذا٬ٟی  يٹب یثشسػٯجتٴی ثش ( آٳاليٲ ٵ آٛاليٲ يٛوب ٯـتشيبٱ ثب٫ٜٔ٪ ٵ ثب٠٫ٶٷ، )ٯغلٶالت / ٹب عٶصٷثشٳذ دس ثشخی  يٹب ٳ٠ٌٸ تٰبع -3

 □ .ؿٶد یٯآٱ پبيؾ  يٹب ؿبخقاػت ٵ  ؿذٷ يیؿٴبػبسؿٴبػی ٯشثٶًٸ ٣ب

ًشط ثٺجٶد ًٸ ؿٴبػبيی ٵ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶ (آٳاليٲ ٵ آٛاليٲ يٛوب )ٯغلٶالت / ٯـتشيبٱ ثب٫ٜٔ٪ ٵ ثب٠٫ٶٷ، ٹب عٶصٷثشٳذ دس ثشخی  يٹب ٳ٠ٌٸ تٰبع -4

 □ .اػت ـٴٺبدؿذٷيپثٸ ٯ٠ب٭ ثبالتش  ٹب آٱ

 □ ٣تجی ٵ ٯذٵٱ دس ػبصٯبٱ ايزبد ٳـذٷ اػت. كٶست ثٸ ٹٴٶص دس ايٲ خلٶف ػٴذي -5

 :دّيذدس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ  " ثشًذ ي( ّبٌزيدَ سبچ) ًقغِ سوبس ليسحل ٍ ييضٌبسب "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ثشٳذ يٹب ٴتيپٶتبس  غيٯبتش ،ٹب ٴتيپٶٹضيٴٸ ٯٴٜٔت تبس  ٪يتغ٬ دس ػبصٯبٱ، ؿذٷٚ يتٔشتغ٠ي٠بت، اػٴبد ٯشتجي ثب اثضاسٹبي  هسشٌذار ديَسز:
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 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                     ○1                         ○2                       ○3                  ○4                                :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 :  جٌجِ پيبم آفشیٌی 16هؼيبس

 هحتَا ٍ استجبعبت ياػتشاتظ: 16-1صیش هؼيبس )*(

ًٶس ربٯْ ٵ  ي ثب ٹٰيٲ تخلق ثٸا عشٛٸ ثشٳبٯٸ اػتشاتظي استجبًبت ٵ ٯغتٶا ٹٰخٶاٱ ثب ػٴذ اػتشاتظي ثشٳذ ٵ اٹذاٙ ٵ دٵس ٳٰبي ػبصٯبٱ تٶػي تيٮ -1

 □ ؿٶد. ٯی ارشا ٵ پبيؾ ٵ سػٰبً ؿذٷ ٲيتذٵدٟيٞ 

 □ ؿٶد. ٯی ٵ سػٰبً ارشا ؿذٷ ٲيتذٵًٶس ربٯْ  ثٸ جبًيت٠شخجشٷ  ٯغتٶا ٹٰخٶاٱ ثب ػٴذ اػتشاتظي ثشٳذ تٶػي تيٮثشٳبٯٸ اػتشاتظي استجبًبت ٵ  -2

 اػت. ؿذٷ تيتلٶثشٳبٯٸ اػتشاتظي استجبًبت ٵ ٯغتٶا ٹٰخٶاٱ ثب اٹذاٙ ٵ دٵس ٳٰبي ػبصٯبٱ تٶػي ٵاعذ ٯشثٶًٸ تذٵيٲ ٵ تٶػي ٯذيشيت رٺت ارشا  -3

□ 

 □اػت.  ـٴٺبدؿذٷيپجبًبت ٵ ٯغتٶا تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ تذٵيٲ ٵ رٺت ثشسػی ثٸ ٯذيشيت اسؿذ ثشٳبٯٸ اػتشاتظي است -4

 □استجبًبت ٵ ٯغتٶا سا آٯبدٷ ٳ٤شدٷ اػت.  يػبصٯبٱ ٹٴٶص ػٴذ اػتشاتظ ٲيا -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: " هحشَا ٍ اسسجبعبر ياسششاسژ "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ذ ٣ٰتش اص ػٴ ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. يػبص پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 5w+hاك٬ی ثشٳذ، ٟب٫ت ٯٶهٶٓبت اك٬ی استجبًی ٵ ٯغتٶايی ) يٹب ب٭يپ: پيب٭ يب اػتٳغٶٷ استجبًبت ػبصٯبٱ ٵ ٯغتٶاٹبي ٯشثٶًٸ  ٣ٴٴذٷ ثيبٱ٣ٸ  يیػٴذٹبٳٰٶٳٸ  هسشٌذار ديَسز:

ثٸ سا  ٹب آٱٵ  ذسا پش ٣ٴ ٵ٣بس ٣ؼت يٹب خٶاػتٸٵ اٳتِبسات ٯخبًت ٵ ٛوبي ثيٲ اٳتِبسات ٵ  ٹب تٸخٶاػٟشاس اػت ص٨ٶٳٸ ٛوبي ثيٲ  ٠بًيدٟٯغتٶا  ٣ٸ ٲياؿشط )تٶ٫يذ ٯغتٶا( ٹذٙ ٯغتٶا 

ٯـتشيبٱ ٵ  دائٰیپبيؾ عَٜ رشيبٱ ي ٯخت٬ٚ ٛٴی/ ٯؼتٴذات ٹب رٴجٸ( ٯٶاسد ت٤ٴي٤ی ٳغٶٷ تٶ٫يذ ٵ meta dataيب  ٛشادادٷ ٵ ػئٶ :اصآٮ )ٛٴی ٯغتٶا  ٹبي صٶةصبس  ٯشتجي ػبصد(، ٹٮ

 آٛشيٴی اسصؽ ٵ شيتأح

اػت. "اػتشاتظي تٶ٫يذ ٯغتٶا"ٯتٜبٵت اص ػٴذ  "اػتشاتظي ثبصاسيبثی ٯغتٶا" تز٣ش: ػٴذ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ي٪ ٯیايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰ

 ○0                     ○1                         ○2                       ○3               ○4                                :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 هحتَا ذيتَلؿخص اختصبصی  بی ٍاحذ ٍجَد: 16-2 هؼيبسصیش 

ي ٵ ا عشٛٸي( ٵرٶد داسد ٵ ايٲ ٛشايٴذ ثٸ ؿ٤٪ ػپبس ثشٵٱتٶ٫يذ ٯغتٶا )صٸ ثٸ ؿ٤٪ داخ٬ی يب ٯذيشيت  دس ػبصٯبٱ ي٢ ٵاعذ يب ؿخق ٯتخلق ٵيظٷ-1

 □. ؿٶد یٯٵ ٯؼتٰش ٯذيشيت ٵ پبيؾ  ٵٟت تٰب٭ ًٶس ثٸ، ٯغتٶا ٵ استجبًبت ياػتشاتظٯجتٴی ثش ػٴذ  ٯٴذ ٳِب٭

ي ٯشثٶًٸ )ٛشٵؽ، ٵاعذٹبي( ٵرٶد داسٳذ ٣ٸ ري٪ ي٤ی اص ػپبس ثشٵٱب اؿخبف ٯتخلق ٵيظٷ تٶ٫يذ ٯغتٶا )صٸ ثٸ ؿ٤٪ داخ٬ی ي دس ػبصٯبٱ ؿخق يب-2

سيضي،ارشا ٵ ٣ٴتش٩  ، ثشٳبٯٸٯغتٶا ٵ استجبًبت ياػتشاتظٛٔب٫يت ٣شدٷ ٵ ٛشايٴذ تٶ٫يذ ٯغتٶا سا ٯجتٴی ثش ػٴذ  (..ٯبس٣تيٴ٦،آي تی،سٵاثي ٰٓٶٯی ٵ.

 □. ٣ٴٴذ یٯ

ي ٵاعذٹبي( ٵرٶد داسد ٣ٸ ري٪ ي٤ی اص ػپبس ثشٵٱٯغتٶا )صٸ ثٸ ؿ٤٪ داخ٬ی يب ٯذيشيت  دس ؿشط ٵُبيٚ ي٤ی اص پشػٴ٪ ػبصٯبٱ، ٯؼئٶ٫يت تٶ٫يذ -3

 □ .دٹذ یٯدس كٶست ٳيبص ٵ ػٜبسؽ اٳزب٭  يا دٵسٷٯشثٶًٸ ٛٔب٫يت ٣شدٷ ٵ ٛشايٴذ تٶ٫يذ ٯغتٶا سا ثٸ ؿ٤٪ 

 □ؿٶد.  د ثيشٵٳی آٯبدٷ ٵثٸ ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ پيـٴٺبد ٵارشا ٯیاٛشاداخ٬ی يبٛشادٯخت٬ٚاٵػي٬ٸ بٱ ثٸي ٯخت٬ٚ ٵٳيبصػبصٯٹب ٯٴبػجتٯٶسدي ثشاػبعثٸ ؿ٤٪-4

 □ٹيش ؿخق ٵ ٵاعذ ٵ ٛشايٴذ ٯـخلی ثشاي تٶ٫يذ ٯغتٶا دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: " يسبصهبً بصيهَسدًهحشَاّبي  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ            □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
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تٶ٫يذ ٵ ٣يٜيت تٶ٫يذ ٯغتٶا،  يٹب دػتٶس ٰٓ٪، (ؿشط ٵُبئٚ، سٵؽ ػٴزؾ ٤٬ٰٓشد، ػبختبس ػبصٯبٳی ثشاي ٵاعذ تٶ٫يذ ٯغتٶاي ػبصٯبٳی) HRتٔبسيٚ  ٯؼتٴذات :ٌذار ديَسزهسش

 ثب پيٰبٳ٤بس ثيشٵٳی... ٟشاسداد، ذؿذٷيتٶ٫اص ٯغتٶاٹبي  يیٹب ٳٰٶٳٸٳ٠ـٸ ٛشايٴذٹبي ٧شدؽ ٣بسي، 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                     ○1                         ○2                       ○3               ○4                                :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ییهحتَا یاستجبع يّب ييكوپ يیتذٍ: 16-3صیش هؼيبس)*(

ارشاي ٛٴٶٱ خالٟيت دس ي٢ اتبٝ ٤ٛش( ثٸ )ي خالٟبٳٸ ٹب سٵؽي استجبًی ٵ ٯغتٶايی ٯجتٴی ثش ػٴذ اػتشاتظي استجبًبت ٵ ٯغتٶا، ثب اػتٜبدٷ اص ٹب ٲي٣ٰپ-1

 □ؿٶد.  ٯی ي ٵ ٛشايٴذي دٟيٞ ثب رضييبت ٣بٯ٪ تذٵيٲ ٵ ارشا ٵ پبيؾا عشٛٸدس ايٲ صٯيٴٸ ًجٞ ٯذ٫ی  ٢ٰ٣ ٧شٵٷ ٯتخلق

ثٸ ٢ٰ٣ تيٮ ٯزشة ًی ٛشايٴذي ٯـخق  ي خالٟبٳٸٹب سٵؽي استجبًی ٵ ٯغتٶايی ٯجتٴی ثش ػٴذ اػتشاتظي استجبًبت ٵ ٯغتٶا، ثب اػتٜبدٷ اص ٹب ٲي٣ٰپ-2

 □ؿٶد.  ٯی ارشا ٵ پبيؾدس ػبصٯبٱ ثب رضييبت الص٭ تذٵيٲ ٵ 

 □ؿٶد.  ٯی ي ٯشػٶ٭ ثب رضييبت ٣بٛی تذٵيٲ ٵ ارشاٹب ٟب٫ترٵٝ ثش اػبع  خٶؽي ٓالٰٟٴذٵٹب ٮيتٯغتٶايی ػبصٯبٱ تٶػي استجبًی ٵ ي ٹب ٲي٣ٰپ ا٬ٗت-3

 □ؿٶد.  ٯی ٯزشي پيـٴٺبد ٵ ارشا ي استجبًی ٵ ٯغتٶايی ػبصٯبٱ دس عذ پيبٯ٢ يب تٶصيْ ثشٵؿٶس ٵ پال٣بسد ٵ آالٯيٸ اص ػٶي ي٢ٹب ٲي٣ٰپ ٯٰٔٶالً-4

 □ي استجبًی ٵ ٯغتٶايی دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. ٹب ٲي٣ٰپٯٴذي ثشاي تذٵيٲ  ٹٴٶص ثشٳبٯٸ ٳِب٭-5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ " ييهحشَاي اسسجبعي ّب ييكوذ "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ            □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ػبصٯبٱ، ٳ٠ـٸ ي٢ ٣ٰپيٲ ٳٰٶٳٸ ؿذٷ یًشاعي ٹب ٲي٣ٰپ ثشٳبٯٸ ،ٹب ٲي٣ٰپ٣ٰپيٲ، ٯٔيبسٹبي ثشاصٳذٷ ٣شدٱ  ٚيتٔشي ٹب ٛشٯتٛشايٴذ دػتٶس ٰٓ٪ ٣ٰپيٲ، رذاٵ٩ ٵ  هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                  □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                     ○1                         ○2                       ○3                             ○4                                :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 يٍ اثضاس يا سػبًِسیضي  ثشًبهٍِ  تیشیهذ : جٌج17ِهؼيبس )*(

 ثشًذ تیٍػذُ ٍ َّ يدس ساػتب (ATL, BTL, TTL) يا سػبًِ ثٌذي ثَدجِ، سیضي ثشًبهِ: 17-1صیش هؼيبس )*( 

ذي دٟيٞ ي ٵ ٛشايٴا عشٛٸي ًی ٯذ٫ی ا عشٛٸثٸ ٢ٰ٣ ٧شٵٷ ٯتخلق ٵ  ي ٯجتٴی ثش ػٴذ اػتشاتظي استجبًبت ٵ ٯغتٶا،ا سػبٳٸ ثٴذي ثٶدرٸ ٵ سيضي ثشٳبٯٸ-1

 □ؿٶد.  ٯی ثب رضييبت ٣بٯ٪ تذٵيٲ ٵ ارشا ٵ پبيؾ

ثٸ ٢ٰ٣ تيٮ ٯزشة ٵ صٴذ تخللٸ داخ٪ ػبصٯبٱ ًی دػتٶس ٬ٰٓی  ي ٯجتٴی ثش ػٴذ اػتشاتظي استجبًبت ٵ ٯغتٶا،ا سػبٳٸ ثٴذي ثٶدرٸ ٵ سيضي ثشٳبٯٸ-2

 □ؿٶد.  ٯی ٯـخق ثب رضييبت الص٭ تذٵيٲ ٵ ارشا ٵ پبيؾ

 □ؿٶد.  ٯی ي ٯشػٶ٭ ثب رضييبت ٣بٛی تذٵيٲ ٵ ارشاٹب ٟب٫تي ػبصٯبٱ ثش اػبع ا سػبٳٸي ثب عوٶس ٯؼئٶ٩ ا سػبٳٸ ثٴذي درٸثٶ ٵ سيضي ثشٳبٯٸا٬ٗت -3

 □ؿٶد.  ٯی پيـٴٺبد ي٢ پيٰبٳ٤بس ٵ تلٰيٮ ٯذيش ٯب٫ی ٬ٰٓيبتی ثب كشٛبً ي ٯشػٶ٭ٹب ٟب٫تي ثش اػبع ا سػبٳٸ ثٴذي ثٶدرٸ ٵ سيضي ثشٳبٯٸ-4

 □ي استجبًی ٵ ٯغتٶايی دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. ٹب ٲي٣ٰپثشاي تذٵيٲ  ٯٴذي ٹٴٶص ثشٳبٯٸ ٳِب٭-5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ " يا سسبًِسيضي  ثَدجِ ٍ ثشًبهِ "دس صَسر ٍجَد سٌذ 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 
ارشايی  ٵ ؿٶاٹذثشٳبٯٸ تج٬ي٘بتی ػبصٯبٱ  (سيضي ثشٳبٯٸٵ رذٵ٩ ٵ ٟب٫ت ٛشٯت  ثٴذي ثٶدرٸاٳتخبة سػبٳٸ ٵ ٯٔيبسٹبي )٣ٰپيٲ  ثٴذي ثٶدرٸ سيضي ثشٳبٯٸ دػتٶس ٰٓ٪ هسشٌذار ديَسز:

 .آٱ ٵتغ٬ي٪ تزضيٸٳتبيذ ؿذٱ آٱ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                  □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                            ○2                      ○3                                      ○4                              اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس:
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 ییٍ گبًت چبست اجشا (Action Plan) یی ثشًذیٌگاجشا ثشًبهِ يیتذٍ: 17-2صیش هؼيبس)*(

 تغ٠ٞ اٹذاٙ ٵ ؿذٷ ٲيتذٵي ثب ٹٰيٲ تخلق ثب رضييبت ٣بٯ٪ ا عشٛٸتٶػي تيٮ  ي ثشٳذ آٛشيٴی،ٹب رٴجٸثشٳذيٴ٦ ثشاي تٰبٯی اثٔبد ٵ  يیارشا ثشٳبٯٸ-1

اػت ٵ  ٣ٴتش٩دس عب٩ « ٯٔيبسٹبي پزيشؽ خشٵری»/ پشٵطٷ ثش اػبع اػتبٳذاسد ٯذيشيت ثشٳبٯٸ  ب ٛشٯتث (، دػتبٵسد تيٜي٣ ،ٴٸيٹض صٯبٱ،) يا ثشٳبٯٸ

 □ .ؿٶد ٯی آٰب٧٩بٳت صبست دس سٵصسػبٳی  ٯشثٶًٸ رٺت ثٸ يٹب ٪يتغ٬

 ثش (ٴٸيٹض صٯبٱ،) تغ٠ٞ اٹذاٙ ثشٳبٯٸ ٵ ؿذٷ ٲيتذٵتٶػي تيٮ تخللی ثب رضييبت  ي ثشٳذ آٛشيٴی،ٹب رٴجٸثشٳذيٴ٦ ثشاي ثيـتش اثٔبد ٵ  يیارشا ثشٳبٯٸ-2

 □ .ؿٶد ٯی رذٵ٩ ثشٳبٯٸ صٯبٳی اٳ٤ٔبع يبٛتٸ ٵ ثبصخٶسد دادٷ دس ٤٬ٰٓشدي يٹب ٪يتغ٬اػت ٵ  پبيؾدس عب٩ « ٯٔيبسٹبي پزيشؽ خشٵری»اػبع 

 ٵ ًجٞ ي٢ ٛشٯت ٯـخق پبيؾ ثٴذيِ ارشا، صٯبٱ ٵ ؿذٷ ٲيتذٵتٶػي ٵاعذ ٯؼئٶ٩  ي ثشٳذ آٛشيٴی،ٹب رٴجٸثشٳذيٴ٦ ثشاي ثشخی اثٔبد ٵ  يیارشا ثشٳبٯٸ-3

 □ ؿٶد. ٯی سثي ٧ضاسؽ ثٸ اٛشاد ري

 ـٴٺبدؿذٷيپ ثبالتش ثٸ ٯ٠ب٭٧يشي ٵ رٺت تلٰيٮ ؿذٷ ٲيتذٵ،تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ یٴيثشٳذ آٛشي ٹب رٴجٸ ٵ ثشٳذيٴ٦ ثشاي ثشخی اثٔبد يیارشا ثشٳبٯٸ-4

 □اػت.

 □دس ايٲ خلٶف دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد.  يا اسائٸ ٟبث٪ٹيش ٯؼتٴذ -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: " يياجشا چبسر گبًز ٍ ٌگيثشًذ يياجشا ثشًبهِ ييسذٍ "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 صبست٧بٳتٹب، یشٵرخشؽيپزيبسٹبيٯٔؾ،يپبًشطٵٯؼئٶ٩يٯزشٵٯٴبثْ،ٵٯ٬ضٵٯبتٴٸيٹضٯذت،بٱ،يپبٵؿشٵّخيتبس٣بس،ؿشط : ؿبٯ٪ يضيس ثشٳبٯٸٛشٯت :َسزيد هسشٌذار

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                  □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                          ○2                         ○3                                ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 Post-Branding ثشًذیٌگ پؼب فصل

 ٌگیثشًذ ياجشا ثش ًظبست ٍ ؾیپب ٍ یبثیاسص ؼتنيػ: 18هؼيبس 

 یٍالؼ فیثب ؿشح ٍظب ٌگیذثشً ؾیپبی اختصبص ٍاحذ بی ؿخص ٍجَد:  18-1-صیش هؼيبس 

ٵ اتٶٯبػيٶٱ  CRMٵ داساي ؿشط ؿ٘٪ ٵ ٳٰٶداسٹبي ٧شدؽ ٣بسي ؿٜبٙ ٵ ٯـخلی دس  زبدؿذٷياٵاعذ تخللی ثشٳذيٴ٦ سػٰبً دس صبست ػبصٯبٱ -1

 □ػبصٯبٱ اػت. 

ٳٰٶداسٹبي ٧شدؽ ٣بسي ي٢ ؿخق ٯتخلق ثشٳذيٴ٦ دس ػبصٯبٱ )دس د٩ ي٤ی اص ٵاعذٹبي ٯشتجي( ٵرٶد داسد ٵ سػٰبً داساي ؿشط ؿ٘٪ ٵ -2

 □ٯـخلی دس ٛشايٴذٹبي ػبصٯبٱ اػت. 

٣ٸ سػٰبً داساي ؿشط ؿ٘٪ ٯـخلی  ؿذٷ دادٷٵٟت(اختلبف  ي٢ ؿخق ٵيظٷ،رٺت پبيؾ ثشخی اصاثٔبدٵٛشايٴذٹبي ثشٳذيٴ٦)ثٸ ؿ٤٪ ٯٶسدي/ پبسٷ-3

 □اػت.  دس ػبصٯبٱ

٣ذا٭ اص  ي دس ٹيشا ٜٸيٵُصٴيٲ ؿشط -5□صٯبٱ اثالٕ ؿذٷ ٵ دس عب٩ اٳزب٭ اػت. پبيؾ ٛشايٴذٹبي ثشٳذيٴ٦ اٛضٵٱ ثش ػبيش ٵُبيٚ ثٸ ي٤ی اص اٛشاد ػب-4

 □ٛشايٴذٹبي ػبصٯبٱ ديذٷ ٳـذٷ اػت. 

 :صيش دبسخ دّيذ سؤاالردس سبصهبى ثِ  " ٌگيثشًذ صيدب يٍاحذ اخشصبص بيٍجَد ضخص  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٯشثٶًٸ، ٧ضاسؽ ٤٬ٰٓشد  يٴذٹبيٛشاٵ ؿشط  ٹب دػتٶس ٰٓ٪/ ٳٰٶداسٹبي ٧شدؽ ٣بسي ٵ  ٳبٯٸ آييٲ -4ؿٴبػٴبٯٸ ؿ٬٘ی  -3ع٤ٮ ٯؼئٶ٫يت  –2صبست ػبصٯبٳی  -1 :هسشٌذار ديَسز

 ثشٳذيٴ٦ داساي ٯتٶ٫ی اػت.  ٹبي ثشٳبٯٸٹش ػٴذي ٣ٸ ٳـبٱ دٹذ پبيؾ ثش ارشاي  -5 ...ٵ  CRMٳٰٶٳٸ، تلٶيش كٜغٸ اتٶٯبػيٶٱ يب 
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 □5                  □ 4                   □3                □ 2                 □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تياٝ ٵ ٯٶهٶٓٯلذ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                      ○1                      ○2                         ○3                              ○4                          :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 (ّب ثشًبهِ)اجشاي الذاهبت ٍ  ٌگیثشًذ ٍاحذ بی ؿخص تَػظ ّب ثشًبهِ یدائو ؾیپب: 18-2صیش هؼيبس )*(

 يا ٧ٶٳٸ ثٸي ثشٳذ ارشا ٵ پي٨يشي ؿذٷ، ٹب عٶصٷبد ٵ دائٮ تٶػي ٵاعذ ثشٳذيٴ٦ ثٸ ؿ٤٪ ٯؼتٰش ٵ ػيؼتٰبتي٢ ثشاي ٹٰٸ اثٔ كٶست ثٸ ثشٳبٯٸ ثشٳذيٴ٦-1

 □ؿٶد.  ٯی اٟذاٯبت اكالعی ٵ پيـ٨يشاٳٸ دس ػبصٯبٱ ثبصخٶسد دادٷ كٶست ثٸ ٹب ثشٳبٯٸ٣ٸ ٯيضاٱ اٳغشاٙ اص 

 ٹب ثشٳبٯٸٯيضاٱ اٳغشاٙ اص  ٣ٸ يا ٧ٶٳٸ ثٸي ثشٳذ پبيؾ ؿذٷ، ٹب عٶصٷثشاي ثيـتش اثٔبد ٵ  ٯٴذ ٳِب٭ثشٳبٯٸ ثشٳذيٴ٦ تٶػي ي٢ تيٮ ٣بسؿٴبػی ثٸ ؿ٤٪ -2

 □ؿٶد.  ٯی اٟذاٯبت اكالعی ٵ پيـ٨يشاٳٸ دس ػبصٯبٱ ثبصخٶسد دادٷ كٶست ثٸ

 □ ٣ٸ ػٶاثٞ پبيؾ آٱ ٳيض ٵرٶد داسد. يا ٧ٶٳٸ ثٸ، ؿذٷ اٳزب٭ي ثشٳذ تٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ٹب عٶصٷثشٳبٯٸ ثشٳذيٴ٦ ثشاي ثشخی اثٔبد ٵ -3

ي ٯشثٶًٸ دس ٹب ثشٳبٯٸٵ ٳتبيذ  ؿذٷ اٳزب٭دسخٶاػت، ثٸ ٹش تشتيجی  ثشعؼتٯٶسدي ٵ  كٶست ثٸ ي ثشٳذٹب صٷعٶثشٳبٯٸ ثشٳذيٴ٦ ثشاي ثشخی اثٔبد ٵ -4

 □ؿٶد  ٯی ر٬ؼبت ٯذيشيت ثشسػی

 □دس ايٲ خلٶف ٹيش ػيؼتٮ پبيـی دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 ّيذ:دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ د " ٌگيثشًذدبيص دائوي ثشًبهِ "دس صَسر ٍجَد سيسشن 
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٹش ػٴذي ٣ٸ ٳـبٱ دٹذ ٯتٶ٫ی پبيؾ ثشٳذ ٣بس  -3 اٟذاٯبت اكالعی / پيـ٨يشاٳٸ -2ي ٳٰٶٳٸ پبيؾ ٵ ثشسػی ٹب ٧ضاسؽ ٵٯٔشٛی ػيؼتٮ پبيؾ ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ  -1 :هسشٌذار ديَسز

 ٴ٦يٵاعذ ثشٳذ بيثشٳبٯٸ ٹب تٶػي ؿخق  یٰدائ ؾيپب ٸيدػتٶسٰٓ٪ ٵ سٵ-4.دٹذ یٯاٳزب٭  یدسػت ثٸخٶد سا 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1            ٵ٣بس:    ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                       ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 )ًتبیج ٍ خشٍجی الذاهبت( ثشًذ یفيك ٍ یكو ّبي الوبى هٌظن يا دٍسُ يّب یبثیاسص: 18-3هؼيبس صیش )*(
٣ٶتبٷ ٯذت  يٹب دٵسٷ)ٯغلٶالت/ ثبصاس/ ٯـتشيبٱ( ًجٞ ي٢ ا٨٫ٶي اػتبٳذاسد دس  ٹب ثخؾدس تٰبٯی  ثشٳذ یٜيٵ ٣ ی٣ّٰ ٹبيا٫ٰبٱ ٵ خشٵری٬٣يٸ -1

 ثبصخٶسد دادٷ يٴ٦ثشٳذثشٳبٯٸ  دس ٬٣يٸ ػٌٶط يثبصٳ٨ش رٺتٵ اسصيبثی ؿذٷ  يا عشٛٸٯيذاٳی تٶػي ٧شٵٷ يب دس ٛوبٹبي ٯزبصي ٵ صٸ  ٯبٷ( 6)ٛل٬ی صيش 

 □ؿٶد. ٯی

 18تب  6ثيٲ ) ٯذت ٯيبٱ يٹب دٵسٷ)ٯغلٶالت/ ثبصاس/ ٯـتشيبٱ( ًجٞ ي٢ ا٨٫ٶي اػتبٳذاسد دس  ٹب ثخؾ ثيـتشثشاي  ثشٳذ یٜيٵ ٣ ی٣ٰ ٹبي ا٫ٰبٱ ا٣خش-2

 □. ؿٶد ٯی ثشٳذيٴ٦ ثبصخٶسد دادٷٹبي دس اٹذاٙ ٵ ثشٳبٯٸ يثبصٳ٨ش رٺتٵ  ؿذٷ یبثياسص يا عشٛٸدس ٛوبٹبي ٯزبصي يب ٯيذاٳی تٶػي ٧شٵٷ  (ٯبٷ
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ػب٩( دس ٛوبٹبي  3ٯبٷ تب  18)ثيٲ  ث٬ٴذٯذت يٹب دٵسٷ)ٯغلٶالت/ ثبصاس/ ٯـتشيبٱ( دس  ٹب ثخؾثشاي ثٔوی  ثشٳذ یٜيٵ ٣ ی٣ٰ ٹبي بٱا٫ٰثشخی -3

 □. ؿٶد ٯی دس ٳِش ٧شٛتٸ ٹب ثشٳبٯٸ دسثبصٳ٨شي  رٺتٯخت٬ٚ اسصيبثی ٵ 

دسخٶاػت دس ٛوبٹبي ٯخت٬ٚ يب  ٳيبص ثشعؼتٯٶسدي ٵ  ٶستك ثٸ )ٯغلٶالت/ ثبصاس/ ٯـتشيبٱ( ٹب ثخؾثشاي ثٔوی  ثشٳذ یٜي٣ ٹبي ا٫ٰبٱثشخی -4

 □. ؿٶد ٯی اسصيبثی

 □دس ايٲ خلٶف ٹيش ػيؼتٮ پبيـی دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 صيش دبسخ دّيذ: سؤاالر سبصهبى ثِدس  " ًشبيج ٍ خشٍجي اقذاهبرٍ   هٌظن يا دٍسُ يّب يبثياسص "دس صَسر ٍجَد سيسشن 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6اص  ػٴذ ٣ٰتش ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ رشا ٳـذٷ اػت.يب ا ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 يٹب ؼتٮيٵ ػ بٱيثبؿ٨بٷ ٯـتش ؼتٮيػ شياٟذاٯبت دس عٶصٷ ثشٳذ )ٳِ يٵ ٳِبست ثش ارشا ؾيپب ،یبثيٹب ٵ اثضاس اسص سٵؽ-2یبثيٵ اػتبٳذاسد اسص بسٹبيٯٔ یٯٔشٛ -1 :َسزيهسشٌذار د

 ی٬ي٧ضاسؽ تغ٬-4ٵ ثبصخٶسد ٵ ثٺجٶد  يشي٧ اٹذاٙ ٵ ٳغٶٷ اٳذاصٷ ؿ٤بٙ ٪يٵ ...(، تغ٬ یزپشػـٴبٯٸ ٳِشػٴ شي)ٳِ ٘بتيتج٬ یاحشثخـ یبثيسٵؽ ٵ اثضاس اسص -3ٵ ...(  تيٵ ؿ٤ب تيسهب

 ػبصٯبٱ ٵ ... ٴ٦يثشٳذ ؼتٮيػ يا دٵسٷ يٹب یبثي٣ٴتش٩ ٵ اسص ذيٳتب ،یذاٳيٯ ٠بتيتغ٠ بي یٴتشٳتيا یبثياسص يآٯٶختٸ، ٟشاسداد ٯزش يٹب دسع

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3               ○4                            :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ٌگیثشًذ کپبسچِی ؼتنيػ ٍ اثضاسّب اثشثخـی ٍتحليل تجضیِثبصخَسد : 18-4هؼيبس 

ٵ ٳتبيذ آٱ  ؿٶد یٯي ٯٴِٮ تزضيٸ تغ٬ي٪ ٵ اسصيبثی بٹ دٵسٷٹبي ٯٔتجش دس ي ثب سٵؽا عشٛٸتٶػي ٧شٵٷ  ٴ٦يثشٳذ ٤پبسصٸي ؼتٮيػ ٵ اثضاسٹباحشثخـی  -1

 □ؿٶد.  ٯی ثبصخٶسد دادٷرٺت اكالط ٵ ت٠ٶيت احشثخـی آٱ 

ٵ ٳتبيذ آٱ رٺت  ؿٶد یٯدس ٯ٠بًْ دٵػبالٳٸ اسصيبثی  ٟجٶ٩ ٟبث٪ٹبي تٶػي تيٮ ٣بسؿٴبػی داخ٬ی ثب سٵؽ ٴ٦يثشٳذ ٤پبسصٸي ؼتٮيػ ٵ اثضاسٹباحشثخـی  -2

  □ؿٶد.  ٯی اكالط احشثخـی اثضاس ثشٳذيٴ٦ ثبصخٶسد دادٷ

ٵ ٳتبيذ آٱ رٺت اكالط  ؿٶد یٯتٶػي ؿخق ٯؼئٶ٩ دس ٯٶأٟی اسصيبثی  ٴ٦يثشٳذ ٤پبسصٸي ؼتٮيػٹبيی اص يب ثخؾ ٵ اثضاسٹباحشثخـی ثشخی اص  -3

 □ؿٶد.  ٯی ٟؼٰتی اص ػيؼتٮ ثشٳذيٴ٦ ثبصخٶسد دادٷ

 ثٸ ٯ٠ب٭ ثبالتش يشي٧ ٮيتلٰٵ رٺت  ٲيتذٵتٶػي ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ  ٴ٦يثشٳذ ٤پبسصٸي ؼتٮيػ ٵ اثضاسٹبٳٶيغ اٵ٫يٸ سٵؽ اسصيبثی احشثخـی  پيؾ-4

 □اػت.  ٴٺبدؿذٷـيپ

 □دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد.  ٴ٦يثشٳذ ٤پبسصٸي ؼتٮيػ ٵ اثضاسٹبٹيش ػيؼتٮ اسصيبثی دس خلٶف احشثخـی  -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: " ٌگيثشًذ کذبسچِي سشنياثضاسّب ٍ سي اثشثخط ليٍسحلِ يسجضثبصخَسد  "سيسشن دس صَسر ٍجَد 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ص ػٴذ ٣ٰتش ا ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ ا ٳـذٷ اػت.يب ارش ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ػيؼتٮ  يا دٵسٷ يٹب یبثياسصٳتبيذ ٣ٴتش٩ ٵ  -ٵ رذاٵ٩ ٯشثٶًٸ  ٹب ٧ضاسؽاص  يا ٳٰٶٳٸ –ٴ٦يثشٳذ ٤پبسصٸي ؼتٮيػ ٵ اثضاسٹب احشثخـیدػتٶس ٰٓ٪ ػيؼتٮ اسصيبثی -1 هسشٌذار ديَسز:

 .ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ

 : ثشٳذيٴ٦ دس ػٴذ اػتشاتظي ثشٳذ اػت.  ؿذٷ ٲييتٔاٱ ٯٶ٠ٛيت ايٲ ػيؼتٮ دس تغ٠ٞ ٵ ٳي٪ اٹذاٙ ثٸ ٯٔٴبي دسرٸ ٵ ٯيض احشثخـی اثضاس ٵ ػيؼتٮ ي٤پبسصٸ ثشٳذيٴ٦ٳ٤تٸ  

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓٯ

 د:ؿٶ ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                      ○1                       ○2                      ○3                  ○4                               :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس
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 : ٍجَد هـبٍس ثشًذ ثيشًٍی جْت ًظبست ٍ ساّجشي18-5صیشهؼيبس)*(

ي ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ سػٰبً ٹب عٶصٷسيضي ٵ ٳِبست ٵ ساٹجشي دس ٹٰٸ اثٔبد ٵ  دس صٯيٴٸ ثشٳذيٴ٦( رٺت ثشٳبٯٸ ٠بًيدٟي٢ ؿش٣ت ٯـبٵس پش ػبث٠ٸ ٵ تخللی )-1

 □دس عب٩ ٹ٤ٰبسي اػت. 

ي٠ی( ي٢ ؿش٣ت ٯـبٵس ثبصاسيبثی ٵ ٛشٵؽ پشػبث٠ٸ ٯتـ٤٪ اص تيٰی صٴذ تخللٸ )تغ٠ي٠بت ثبصاس، ٯزشي تج٬ي٘بت، ٧شاٛيؼت، ...( ٵ يب ٯـبٵس )ؿخق ع٠-2

 □ي ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ سػٰبً دس عب٩ ٹ٤ٰبسي اػت. ٹب عٶصٷسيضي ٵ ٳِبست ٵ ساٹجشي دس ثيـتش اثٔبد ٵ  خلق ٵ ٯزشة دس صٯيٴٸ ثشٳذيٴ٦ رٺت ثشٳبٯٸٯت

سيضي ٵ ارشا دس  ي٢ ؿش٣ت ٯـبٵس ٯزشة دس صٯيٴٸ تج٬ي٘بت ٵ ٛشٵؽ ٵ يب ٯـبٵس )ؿخق ع٠ي٠ی( ٯتخلق ٵ ٯزشة دس صٯيٴٸ ٯبس٣تيٴ٦ رٺت ثشٳبٯٸ-3

 □ ي ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ دس عب٩ ٹ٤ٰبسي اػت.ٹب عٶصٷخی اثٔبد ٵ ثش

 □سيضي ٵ ساٹجشي ٯٶهٶٓبت ثشٳذيٴ٦ ثب ػبصٯبٱ ٹ٤ٰبسي داؿتٸ اػت.  تب ي٢ ػب٩ ٧زؿتٸ ي٢ ٯـبٵس ٵ ٯزشي تج٬ي٘بتی رٺت ثشٳبٯٸ-4

 □ ٹيش ٯـبٵسي ثشاي ٯجغج ثشٳذيٴ٦ دس ػبصٯبٱ ٵرٶد ٳذاسد. -5

 ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: "س سبصهبىهطبٍس ثشًذيٌگ د "دس صَسر ٍجَد
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپػٴذ  ثخـی اص    □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 ثشٳبٯٸ ٯ٤تٶة ٯـبٵس رٺت ًشط سيضي ٵ ٳِبست ٵ ساٹجشي ٯجبعج ثشٳذيٴ٦ ػبصٯبٱ -3  سصٵٯٸ ٯـبٵس -2  ٟشاسداد ثب ٯـبٵس ثشٳذيٴ٦ -1 هسشٌذار ديَسز:

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1   ٵ٣بس:      ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                     ○3                       ○4                                  :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 : سصذ حمَلی ثشًذ ) پبیؾ ٍ هذیشیت حمَلی ٍ هبلکيت فکشي (19هؼيبس 

 اػبع ثش ٵ اػت خلٶف ايٲ دس ٯزشة پيٰبٳ٤بس داساي يب ٵ اػت آؿٴب ٹذٙ ٣ـٶسٹبي ٵ ايشاٱ دس ثشٳذ حجت ٟبٳٶٳی ا٫ضاٯبت ثب ٣بٯ٪ كٶست ثٸ ػبصٯبٱ -1

 رٺت سا( یا٬٬ٰ٫ ٲيث ٵ داخ٬ی ثبصاس سكذ) ٣ـٶسٹب ػبيش ٵ ايشاٱ سػٰی سٵصٳبٯٸ دس ع٠ٶٟی سكذ پيٰبٳ٤بس، يب ٯؼئٶ٩ ؿخق اص ٜبدٷاػت ثب ٟبٳٶٳی، ا٫ضاٯبت ايٲ

 □. ٣ٴذ ٯی ٯذيشيت ٵ سكذ ،ٯٴذ ٳِب٭ ٵ سٵتيٲ ػبصٵ٣بسي ثب ثشٳذ يٹب ػٶءاػتٜبدٷ اص ر٬ٶ٧يشي

 ٳيض سا داخ٬ی ثبصاس ٵ اػت ٯزشة پيٰبٳ٤بس داساي يب ٵ ٣ٴذ ٯی سكذ ٣ـٶسٹب ػبيش ٵ ايشاٱ سػٰی سٵصٳبٯٸ دس ع٠ٶٟی سكذ رٺت سا ٟبٳٶٳی ا٫ضاٯبت ػبصٯبٱ-2

 □. ؿٶٳذ ٯی آٱ ٣ٴتش٩ ٵ ثشسػی ٯأٯٶس ٯشثٶًٸ، اٛشاد ٯٴِٮ ًٶس ثٸ ٵ ٣شدٷ سكذ ثشٳذ يٹب ػٶءاػتٜبدٷ اص ر٬ٶ٧يشي رٺت

 اص ر٬ٶ٧يشي رٺت سا داخ٬ی ثبصاس ٵ پزيشد ٯی اٳزب٭ ايشاٱ سػٰی ٯٸسٵصٳب دس ع٠ٶٟی سكذ اي دٵسٷ ًٶس ثٸ ٵ اػت ٣شدٷ حجت سا خٶد ثشٳذ ػبصٯبٱ-3

 □. ٣ٴذ ٯی سكذ ثشٳذ يٹب ػٶءاػتٜبدٷ

ثٸ آٱ ٵا٣ٴؾ  يؿذٷ ٵ ثٸ ؿ٤٪ ٯٶسد خٶدآ٧بٷاص ثشٳذ  ٨شاٱيد ػٶءاػتٜبدٷاص  یاص ٯٴبثْ خبسد ػبصٯبٳ یًٶس اتٜبٟ ػبصٯبٱ ثشٳذ خٶد سا حجت ٣شدٷ اػت ٵ ثٸ -4

 □. دٹذ یٳـبٱ ٯ

 □خلٶف ٳذاسد.  ٲيدس ا یتيٛٔب٫ شيصٯبٱ ثشٳذ خٶد سا حجت ٳ٤شدٷ اػت، ٫زا ٹػب -5

 :دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ "ثشًذ سصذ حقَقي  "دس صَسر ٍجَد سٌذ 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ص ثيؾ ا     □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٳٰٶٳٸ ٛشٯت  -3ثب پيٰبٳ٤بس ٯشثٶًٸ يب ػٴذ ؿشط ٵُبيٚ ؿخق داخ٬ی ٯؼئٶ٩ سكذ  ٟشاسداد -2 ٹب آٱكذ ٵ ٳغٶٷ پبيؾ ٵ س ؿذٷ يیؿٴبػبٛٺشػت ا٫ضاٯبت ٟبٳٶٳی ٯشثٶًٸ  -1 هسشٌذار ديَسز:

 ي سكذ ع٠ٶٝ ثشٳذ ٵ ٧شدؽ ٣بس آٱ.ا دٵسٷ ٧ضاسؽ

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1    ٵ٣بس:      ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ
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 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                       ○1                      ○2                      ○3                        ○4                                 :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 ذثشً يالتصبد پـتَاًِ ٍ : اػتجبس20هؼيبس )*(

 يالتصبد ضیتوب دس ایجبد ثشًذ لذست: 20-1صیش هؼيبس)*(

ٹبي ػبالٳٸ ٵ آٯبس ٛشٵؽ ٵ  ٯٔبٯالت ٛل٬ی ٵ اُٺبسٳبٯٸ يٹب ٵ ايٲ ادٓب ثش اػبع ٧ضاسؽ اػت، داساي تٰبيض اٟتلبدي ثشٳذ ؿذٷ بٱيثػبصٯبٱ ثش اػبع تٔبسيٚ -1

 □اػت.  ؿذٷ احجبتسػٰبً  ٵدي٨ش اػٴبد سػٰی ػبصٯبٱ ثشسػی 

كٶست سػٰی ٹٴٶص  ، اٯب ثٸؿذٷ اسائٸٵ ٯؼتٴذات داخ٬ی آٱ ثٸ پيٶػت ايٲ اُٺبسٳبٯٸ  اػتداساي تٰبيض اٟتلبدي ثشٳذ  ؿذٷ بٱيثبصٯبٱ ثش اػبع تٔبسيٚ ػ -2

 □ٟشاس ٳ٨شٛتٸ اػت. سػٰی ٣بسؿٴبع  ذييتأٵ  یٯٶسدثشسػ

 □سٵي ايزبد تٰبيض اٟتلبدي ثشٳذ اص ايٲ ًشيٞ اػت.  ( سا ت٬ٶيغبً ؿٴبػبيی ٣شدٷ ٵ ٯذتی دس عب٩ ٣بس3ػبصٯبٱ ٯٶاسد )پيٶػت ؿٰبسٷ -3

 .□ اػت. اسائٸ ٟبث٪ػبصٯبٱ ثشسػی ايٲ ٯٶهٶّ سا ٯذتی اػت ؿشٵّ ٣شدٷ ٵ ٯغبػجبت ٵ ٯؼتٴذات الص٭ دس ايٲ خلٶف -4

 □ػبصٯبٱ دس ايٲ عٶصٷ اٟذا٭ خبكی اٳزب٭ ٳذادٷ ٵ ٹٴٶص ٹيش ؿٴبخت ٵ ٛٔب٫يتی دس ايٲ صٯيٴٸ ٳذاسد. -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: "گيشي قذسر سوبيض اقشصبدي ثشًذ  اًذاصُ "َد سيسشن دس صَسر ٍج
 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  ٶستك ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

ٟذست تٰبيض اٟتلبدي ثشٳذ  ٣ٴٴذٷ احجبت٣ٸ  (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس20-1 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰب دس ؿذٷ بٱيثي پبساٯتشٹبٵتغ٬ي٪  ٳتبيذ تزضيٸ -1هسشٌذار ديَسز:

 .ػب٩ ٯتٶا٫ی ػبصٯبٱ 4اُٺبسٳبٯٸ ٯب٫يبتی  -2. اػت
 : ضيتٰب دس ايزبد ثشٳذ ٟذستدس خلٶف  ثشٳذ اػت. ٞياص ًش يدس خ٬ٞ اسصؽ اٟتلبد ٲيشيػبصٯبٱ ٳؼجت ثٸ ػب يا ؼٸيٯ٠ب تيٵهٔ ،ياٟتلبد ضيتٰب زبديٯٴِٶس اص ٟذست ثشٳذ دس ا ٳ٤تٸ 

 ٯشارٔٸ ؿٶد. (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس20-1 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰب ي ثٸاٟتلبد
 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1             ٵ٣بس:    ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                       ○2                     ○3                       ○4                                         :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 (ضیتوبي ذاسیپب) ثشًذي التصبدي ذاسیپب: 20-2هؼيبسصیش )*(

ٵ ٹٰضٴيٲ ػبيش اػٴبد ٵ  ٹبي ػبالٳٸ ػبصٯبٱ ٹبي ٯٔبٯالت ٛل٬ی ٵ اُٺبسٳبٯٸ ي اٟتلبدي عبك٪ اص ثشٳذ، ثش اػبع ٧ضاسؽٹب تيٯضدس  ٯٶهٶّ ٵرٶد پبيذاسي-1

 □اػت.  ؿذٷ احجبتٯذاس١ سػٰی آٱ ثشسػی ٵ سػٰبً 

ٟشاس  ذييتأٵ ٯٶسد  یٯٶسدثشسػی ٹٴٶص ايٲ كٶست سػٰ ، اٯب ثٸاػتداساي پبيذاسي دس ٯضيت اٟتلبدي عبك٪ اص ثشٳذ  ؿذٷ بٱيثػبصٯبٱ ثش اػبع تٔبسيٚ  -2

 □ٳ٨شٛتٸ اػت. 

 □اػت.  ٬ٸيٵػ ٲيثذثشٳذ عبك٪ اص  ياٟتلبد ضيتٰب پبيذاسػبصي ي٣بس سٵ دس عب٩ ی٣شدٷ ٵ ٯذت يیؿٴبػب غبًيسا ت٬ٶ (3ؿٰبسٷ  ٶػتيپ)ػبصٯبٱ ٯٶاسد-3

  □ اػت. اسائٸ ٟبث٪٭ دس ايٲ خلٶف ػبصٯبٱ ثشسػی ايٲ ٯٶهٶّ سا ٯذتی اػت ؿشٵّ ٣شدٷ ٵ ٯغبػجبت ٵ ٯؼتٴذات الص-4 

 □ػبصٯبٱ دس ايٲ عٶصٷ اٟذا٭ خبكی اٳزب٭ ٳذادٷ ٵ ٹٴٶص ٹيش ؿٴبخت ٵ ٛٔب٫يتی دس ايٲ صٯيٴٸ ٳذاسد. -5

 .دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ "گيشي هيضاى دبيذاسي اقشصبدي ثشًذ  اًذاصُ "دس صَسر ٍجَد سيسشن 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپبٷ ٯ 6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ ٷ اػت.يب ارشا ٳـذ ػبصي پيبدٷ             □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

پبيذاسي اٟتلبدي ثشٳذ  ٣ٴٴذٷ ٣ٸ احجبت (بسٹبيٯٔ ٵ اكٌالعبت يٳِش ؿشط) یآٯٶصؿ ٶػتيپ دس20-2 بسيٯٔصيش  يساٹٴٰبدس ؿذٷ بٱيثي پبساٯتشٹبٵتغ٬ي٪  ٳتبيذ تزضيٸ -1 هسشٌذار ديَسز:

 ػبصٯبٱٯتٶا٫ی  ػب٩ 4ٯب٫يبتی  اُٺبسٳبٯٸ -2 .اػت

  : ؿٶد. ٯشارٔٸ (3دس خلٶف پبيذاسي اٟتلبدي ثشٳذ ثٸ)پيٶػت ؿٰبسٷ "٧زؿتٸ ػبصٯبٱ اػت. ثٸ ػٶاثٞٳؼجت  تيحجبت ٵهٔ ،ياٟتلبد ضيتٰب زبديدس ا يذاسيٯٴِٶس اص پب ٳ٤تٸ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1ٵ٣بس:         ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ
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 ؿٶد: ؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯیايٲ ٟ

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                       ○4                                   :اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ ٯٔيبس

 حؼبثذاسي( 17اػتبًذاسد )دس دفبتش هبلی  ػٌَاى یك داسایی ًبهـَْد : ؿٌبػبیی ثشًذ ث20ِ-3صیش هؼيبس)*(

كٶست سػٰی  ٵ دس اػٴبد ٯب٫ی خٶد ثٸ ٣شدٷ٧زاسي  تٶػي ٣بسؿٴبػبٱ سػٰی اسصؽ یا٬٬ٰ٫ ٲيثي ٯشثٶًٸ داخ٬ی ٵ اػتبٳذاسدٹبػبصٯبٱ ثشٳذ خٶد سا ًجٞ  -1

 □. ٣ٴذ یٯ( اػتٜبدٷ ...ػٺب٭ ٵ  اٳ٤ٔبع دادٷ اػت ٵ اص آتجبس اسصؿی آٱ دس ٯٴبػجبت ٯب٫ی ٵ ثبٳ٤ی ٵ اٟتلبدي )ٳِيش ثبصاس

 كٶست سػٰی اٳ٤ٔبع دادٷ اػت ٧زاسي ٣شدٷ ٵ دس اػٴبد ٯب٫ی خٶد ثٸ ي تٶػي ٣بسؿٴبػبٱ سػٰی اسصؽعؼبثذاس 17ػبصٯبٱ ثشٳذ خٶد سا ًجٞ اػتبٳذاسد -2

 □ اػت. ٳـذٷ اػتٜبدٷ( اص آٱ ...اٯب ٹٴٶص دس ٯٴبػجبت ٯب٫ی ٵ ثبٳ٤ی ٵ اٟتلبدي )ٳِيش ثبصاس ػٺب٭ ٵ 

 □كٶست سػٰی اٳ٤ٔبع ٳذادٷ اػت. دس اػٴبد ٯب٫ی آٱ سا ثٸ يیداسا ٢يٓٴٶاٱ  ٧زاسي ثشٳذ اٟذا٭ ٳٰٶدٷ ٵ٫ی ٹٴٶص ثٸ ػبصٯبٱ، خٶد ٳؼجت ثٸ اسصؽ -3

 □ اػت. اسائٸ ٟبث٪٧زاسي ثشٳذ خٶد سا ثش اػبع اػتبٳذاسد ٯذتی اػت ؿشٵّ ٣شدٷ ٵ ٯغبػجبت آٱ  ي اسصؽٹب سٵؽػبصٯبٱ ؿٴبػبيی ٵ ثشسػی  -4

 □٧زاسي ثشٳذ خٶد اٳزب٭ ٳذادٷ اػت.  ػبصٯبٱ ٹيش اٟذاٯی ثشاي اسصؽ -5

 دس سبصهبى ثِ سؤاالر صيش دبسخ دّيذ: "گزاسي داسايي ثشًذ  اسصش "دس صَسر ٍجَد سيسشن 

 □اػت.  ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18ثيؾ اص      □ اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  18تب  6ػٴذ ثيٲ     □       اػت. ؿذٷ آٯبدٷ ؾيپٯبٷ  6ػٴذ ٣ٰتش اص  ثٶدٱ ػٴذ سٵص ثٸ

 □ يب ارشا ٳـذٷ اػت. ػبصي پيبدٷ           □ اػت. ارشاؿذٷي ٵ ػبص بدٷيپثخـی اص ػٴذ     □ي ٵ ارشا ؿذٷ اػت.  ػبص بدٷيپ٣بٯ٪  كٶست ثٸ ي ػٴذػبص بدٷيپارشا ٵ 

 □5                  □ 4                   □3                □ 2                □ 1          ٵ٣بس:     ٣ؼت ٲيا يثشا بسيٯٔ تيٯلذاٝ ٵ ٯٶهٶٓ

 ثشٳذ ٧زاسي اسصؽثب پيٰبٳ٤بس / ٣بسؿٴبع سػٰی دس خلٶف  ٟشاسداد -ٯب٫يبتی  ٹبي اُٺبسٳبٯٸ -ؿذٷ ثشٳذ  ٧زاسي اسصؽػٴذ  -1 :هسشٌذار ديَسز

 ؿٶد: ايٲ ٟؼٰت تٶػي تيٮ اسصيبثی ت٤ٰي٪ ٯی

 ○0                        ○1                      ○2                      ○3                       ○4                                   :ٯٔيبس اٯتيبص ٣ؼت ؿذٷ ايٲ
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  " : پشػـٌبهِ هؼئَليت ثشًذ ٍ ثخؾ جَایضضويوِ" 

 ثشًذ یاجتوبػ تيهؼئَل:  13-12صیش هؼيبس هشثَط ثِ 

 همذهِ

اك٬ی ايٲ ٹٰبيؾ  ثب تٶرٸ ثٸ ٯغٶس ؿذٷ ٮيتشػ ياٳذاصٹب صـٮثشٳذيٴ٦ ٵ سػيذٱ ثٸ اٹذاٙ ٵ  دٹٰيٲ ٹٰبيؾ٠ٞ اسادٷ ثشاي ثش٧ضاسي تغ

 .داسد ٵيظٷ یٯجبٳ ٵ ا٨٫ٶ ثٸ بصيٳ 19ٵ ٹٰضٴيٲ ؿشايي ٣ٴٶٳی ربٯٔٸ ٵ ٯٶارٺٸ ثب ٵيشٵع ٣ٶٵيذ  (ثشٳذ يٵ ٯبٳذ٧بس يػبص ؼتٮيػ)

ثشاي اعيب ٯزذد ٵ اؿبٓٸ  ٲيصٴ ٹٮٵ  ٵ اكٶ٩ ثشٳذيٴ٦ ٯٜبٹيٮ ثٺتش ٵ تشٵيذ خذٯبت سهٶي رٺت اسائٸاٳزٰٲ ٯذيشاٱ كٴبيْ خشاػبٱ 

ٛشٹٴ٦ ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ، ثب ٓٴبيت ثٸ سػب٫ت آٯٶصؿی ٵ ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی خٶيؾ، ثش آٱ ؿذ تب ثب اهبٛٸ ٣شدٱ ثخؾ 

 يا ثباسادٷٛٔب٩ دس ايٲ صٯيٴٸ آال٭ داسد؛ ٣ؼبٳی ٣ٸ  يٹب ػبصٯبٱاص ارتٰبٓی ثشٳذ ثٸ پشػـٴبٯٸ اسصيبثی ، عٰبيت خٶد سا  ٹبي ٯؼئٶ٫يت

ٯٶرٶد اص ارتٰبّ ٵ  يٹب یػختارتٰبٓی خٶؽ دسخـيذٳذ ٵ ثب تٶرٸ ثٸ ٛـبسٹب ٵ  يٹب ٓشكٸاٟتلبدي ٵ ٹٮ دس  يٹب ٓشكٸٛٔب٩، ٹٮ دس 

 ٯغيي پيشاٯٶٱ خٶد ٗبٛ٪ ٳـذٳذ.

دسآٯذي ثٸ ايٲ ٯٶهٶّ اػت ايٲ ثخؾ ثيـتش پيؾ ٛٔالًاػت اٯب  يا ٧ؼتشدٷد ثؼيبس داساي ٯٜبٹيٮ ٰٓيٞ ٵ اثٔب ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“

 يٹب ثٴ٨بٷٵ ٯيضاٱ ؿٴبخت ٳؼجت ثٸ ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی دس ثيٲ  ٹب ٳ٨شؽٵ ٹذٙ، ثشسػی  ٧شدد یٯٵ ثب ػبختبسي ػبدٷ ٵ اثتذايی اسائٸ 

 اٟتلبدي اػت. 

 ثشًذیٌگ هجبحث دس"هؼئَليت اجتوبػی ثشًذ"جبیگبُ 

 خذٯبت بي ٯغلٶ٩ تيٜي٣ آٱ ٣ٸ دس يذيرذ دٵسٷ .اػت ٴ٦يثشٳذ عٶصٷ دس ٵاسدؿذٷ ٮيٯٜبٹ ٲيذتشيرذ اص ”ؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذٯ“

ٯخت٬ٚ  يٹب عٶصٷدػتبٵسدٹبي ٯ٬ٰٶع ٵ احشات ٯـٺٶد ثشٳذٹب سا دس  تٴٺب د٫ي٪ اٳتخبة ؿٰب ٳخٶاٹذ ثٶد. ربٯٔٸ آ٧بٷ اٯشٵص ؿذٷ اسائٸ

 .٣ٴٴذ یٯسكذ  ... ارتٰبٓی ، اٟتلبدي ، ػيبػی ٵ

، ػشٯبيٸ ٧زساٱ ػٺبٯذاستٓالٵٷ ثش ٣بس٣ٴبٱ،  ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ٟبث٪ اسصيبثی اػت.  يا ٧ؼتشدٷثشٳذ ؿٰب دس اثٔبد  يش٧زاسيتأح

سا ٣٪ ربٯٔٸ  ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ یًٶس٬٣ ثٸٵ  ٧زاسد یٯ شيتأحدس استجبى ٹؼتيذ  ٹب آٱٵ تٰب٭ ٣ؼبٳی ٣ٸ ثب  سزيص ظيهحثش سٵي 

ٯخجت ثشٳذ دس ػٌظ ربٯٔٸ ثبٓج ايزبد عغ اعتشا٭، تغؼيٲ ٵ اسرٰٴذي،  شاتيتأحثشٳذ ٵ  يٹب تيٛٔب٫. آ٧بٹی ربٯٔٸ اص شدي٧ یثشٯدس 

 ؿخليتی ٵ ٹٶيتی ثب ثشٳذ خٶاٹذ ؿذ. يٹٰضادپٴذاسٵ ٹٰذ٫ی ٵ ٳٺبيتبً  خبًش ت٬ٔٞ
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 ”توبػی ثشًذهؼئَليت اج”ًگشؽ ٍ ؿٌبخت ًؼجت ثِ  -ثخؾ الف 

 ”ی ثشًذاجتوبػ ّبي هؼئَليت” اهَس تیشیهذ

 :  اػت ٯشع٬ٸ 6 داساي ػبصٯبٱ ثشٳذ ارتٰبٓی ٹبي ٯؼئٶ٫يت تيشيٯذ

 اٟذا٭ دٟيٞ يٹب ٯغذٵدٷ تٔشيٚ -3تٔٺذ                 ٵ آ٧بٹی ايزبد -2ٯٶرٶد          ٵهٔيت ثبصثيٴی -1

 ثٺجٶد يٹب پشٵطٷ تٔشيٚ ٵ سيضي ثشٳبٯٸ -5        آٳبٱ            ساتاٳتِب ٵ ٹب خٶاػتٸ تجييٲ ٵ ريٴٜٔبٱ ؿٴبػبيی -4

 ارتٰبٓی ثشٳذ ٯؼئٶ٫يت ػبالٳٸ ٧ضاسؽ صبسصٶة اسائٸ -6

 ٹيش ٣ذا٭  ؿـٮ ٯشع٬ٸ  پٴزٮ ٯشع٬ٸ  ٭صبس  ٯشع٬ٸ  ٶ٭ػ ٯشع٬ٸ   دٵ٭ ٯشع٬ٸ  اٵ٩ ٯش ع٬ٸ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ  ٹب ٧ضاسؽٵ  ر٬ؼبت كٶست – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  هسشٌذار ديَسز:

 ”ی ثشًذاجتوبػ ّبي هؼئَليت” هَجَد تيٍضؼ یٌيثبصث :اٍل هشحلِ

 اػت ٣ٸ ؿبٯ٪ ٯشاع٪ صيش اػت: ٯٶرٶد تيٵهٔثشسػی  یٴيثبصث ی ثشٳذارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت اٯٶس تيشياٵ٩ ٯذ ٯشع٬ٸ

 ٣ٶسدٹبي پيـيٲ ٵ ٬ٔٛیٵ ثشسػی س” ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ٵهٔيت ٯٶرٶد  تٔييٲ -1

 ٳؼجت ثٸ ايٲ ٯٜٺٶ٭ ػبصٯبٱٵ ػٴزؾ ٯيضاٱ تٔٺذ  ثشٳذٹبي ارتٰبٓی ٵهٔيت ٯٶرٶد ٯؼئٶ٫يتپيشاٯٶٱ  يیٹب ٧ضاسؽتٺيٸ  -2

 ی ثشٳذ ٵرٶد داسد ؟ ارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت ٵ ثبصثيٴی ٳؼجت ثٸ ٵهٔيت ٯٶرٶد يشي٧ اٳذاصٷی رٺت ٹبي ثشٳبٯٸآيب دس دػتٶس ٣بس ػبصٯبٱ ؿٰب 

 ی       خيش  ث٬

 ٵرٶد داسد ؟  ث٬ی       خيش ٴبثش ايٲ ٯجؿبي ٧ضاسآيب 

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ  ٹب ٧ضاسؽٵ  ر٬ؼبت كٶست – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  هسشٌذار ديَسز:

 ایجبد آگبّی ٍ تؼْذ: دٍم هشحلِ

 اػت ٣ٸ ؿبٯ٪ ٯشاع٪ صيش اػت : ٵ تٔٺذ ايزبد آ٧بٹی ی ثشٳذارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت اٯٶس تيشيٯذ دٵ٭ ٯشع٬ٸ 

 تذٵيٲ ي٢ ثشٳبٯٸ صٯبٳی                   -3تذٵيٲ ي٢ ثشٳبٯٸ آٯٶصؿی         -2ػبصٯبٳی       ٯـخق ٣شدٱ اٟذاٯبت ثشاي ايزبد آ٧بٹی ٵ تٔٺذ-1 

 اػت. ٹب ٹضيٴٸٯـخق ٣شدٱ -6           ٹب ؼ٢يسٯـخق ٣شدٱ -5                                           ٹب تيٯؼئٶ٫ٯـخق ٣شدٱ -4 

 الذام كيدل يّب هحذٍدُ فیتؼش :َمػ هشحلِ

 اػت ٣ٸ ؿبٯ٪ ٯشاع٪ صيش اػت: اٟذا٭ ٞيدٟ يٹب ٯغذٵدٷ ٚيتٔش ی ثشٳذارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت اٯٶس تيشيٯذ ٶ٭ػ ٯشع٬ٸ

 دس ثبصاس ٵ كٴٔت  ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -2                          ػبصٯبٱ دسٵٱ يٴذٹبيٛشآ ٵ يسٹجش دس ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -1 

 ؼتيص ييٯغدس  ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -4                               دس ٯغيي ٣بس                           ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ -3 

 (ٸٯؼئٶ٫يت اخالٟی/ ثـشدٵػتبٳ)ا٬ٰ٫٪ ٲيثدس ػٌظ ٣ـٶس ٵ ػٌظ  ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ -5

 ػبصهبى دسٍى يٌذّبیفشآ ٍ يسّجش دس ؿشكت : ”هؼئَليت اجتوبػی ثشًذ“هشحلِ ػَم ؛ ثؼذ اٍل 

:  ثبيذ دس اس٣بٱ رٺت ػبص ػبصٯبٱ ٯخ٪ یػبصٯبٳ دسٵٱ يٴذٹبيٛشآ ٵ يسٹجش دس ؿش٣ت یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ايزبد ٛوبيی ثشاي آ٧بٹی ٵ تٔٺذ ٳؼجت ثٸ 

 ثبؿذ. ذا٣شدٷيپداخ٬ی ٳٰٶد  يٹب ٳبٯٸ ٲييآ، اخالٟيبت ٵ ٯ٠شسات ٵ  ٹب ٸيسٵ، خي ٯـی ٵ  تيٯأٯٶس ، اٳذاص صـٮ

 آيب ٯجبعج ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی دس اس٣بٱ رٺت ػبص ػبصٯبٱ ر٣ش ؿذٷ اػت .؟  ث٬ی       خيش 

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

  ٣الٱ ػبصٯبٱٹبي ٯـی  خي -4ػبصٯبٱ  يبديثٴ يٹب ٛٺشػت اسصؽ -3 ػبصٯبٱ  تيٯأٯٶسثيبٳيٸ -2ػبصٯبٱ اٳذاص  صـٮ -1: هسشٌذار ديَسز
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 ػٌجؾ ػَاهل هؼئَليت اجتوبػی - ةثخؾ 

 ثبصاس ٍ  صٌؼتاص جٌجِ  ثؼذ دٍم هؼئَليت اجتوبػی ثشًذ هشحلِ ػَم : 
 ٯٶْٟ ثٸاخت كغيظ ٵ ارتٰبٓی ٯؼئٶالٳٸ،ٯؼئٶ٫يت دس ٟجب٩ ٯغلٶ٩ ، پشد ي٧زاس ٸيػشٯب، ٣ٴٴذ٧بٱ ٯلشٙ،ع٠ٶٝ  ٲيتأٯٵ پيٰبٳ٤بساٱ صٳزيشٷ  ٣ٴٴذ٧بٱ ٲيتأٯ

ٯذيشيت خشيذ ٯؼئٶالٳٸ ٵ ٹٰضٴيٲ عٰبيت اص ٹ٤ٰبساٱ دصبس ثغشاٱ : اؿتشا١ تزشثٸ، اؿتشا١ ٯٴبثْ آصاد ٵ ٯبصاد  يٵس ثٺشٷٯب٫يبت ،ٳ٠ؾ دس اٟتلبد ٯ٬ی ٵ 

 .ثبؿذ یٯٵ  كٴٔت دس ثبصاس  ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“، تٶصيْ ٵ ٛشٵؽ ٵ ثبصاسيبثی، اٳجبس، ...( اص ٯلبديٞ ٵٳ٠٪ عٰ٪)٣بس٣ٴبٱ، 

 دس ٟجب٩ ثبصاس ٵ كٴٔت  ٫غبٍ ؿذٷ اػت؟ ث٬ی      خيش تيٯؼئٶ٫ ثٔذآيب دس ػبصٯبٱ ؿٰب 

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 كٶست ر٬ؼبت ٵ ٧ضاسؿبت ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ –دػتٶس ٰٓ٪ ٹب  هسشٌذار ديَسز:

 التصبداص جٌجِ  هؼئَليت اجتوبػی  ثشًذ -1-3
 دس ٹب ؼ٢يس سػبٳذٱ عذاٟ٪ ثٸ ٵ ٯٴبثْ ظيكغ تيشيٯذ ،عبئض اٹٰيت اػت ربٯٔٸ ٰٓٶٯی سٛبٷ ؾياٛضا ٵ ٣ـٶس تٶػٔٸ دس ثٴ٨بٷ ٹبي اٟتلبدي ٳ٠ؾ

 .داسد ٣ـٶس ذاسيپب تٶػٔٸ ٵ سؿذ ٵ دٵ٫ت ياٟتلبد يٹب بػتيػ تغ٠ٞ دس يیثؼضا شيتأح ي اٟتلبديٹب تيٛٔب٫

 تيشيٯذ ٯلبسٙ ٵ ٯٴبثْ ٯؤحش ي٧ش ٵاػٌٸ دٵ٫ت، ياٟتلبد يٹب بػتيػ ثب يیٹٰؼٶ صر٬ٰٸا ی٠يٯلبد شٳذٷيدسثش٧ ی ثشٳذارتٰبٓ يٹب تيٯؼئٶ٫ ياٟتلبد ثٔذ

 .اػت ياٟتلبد ٯٶ٫ذ يٹب ثخؾ ثٸ ٯٴبثْ ٴٸيثٺ قيتخل ٵ ٴٜٔبٱير سٛبٷ ؾياٛضا ؼ٢،يس

 ٫غبٍ ؿذٷ اػت؟ ث٬ی       خيش ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ اٟتلبدي ثٔذآيب دس ػبصٯبٱ ؿٰب 

 رٴجٸ يٜبيا ثب تٶاٳذيٯ يدسػٶدآٵس ٵحجبت ؾياٛضا ٣ٸ یٯٔٴ ٲيثذ. داسد ٵرٶد يداس یٯٔٴ ساثٌٸ ػٶد يذاسيپب ٵ ”٫يت ارتٰبٓی ثشٳذٯؼئٶ“ ياٟتلبد ثٔذ ٲيث

 .ٳٰبيذ ٪يتؼٺسا  ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ ياٟتلبد

 شيخ  ی     ث٬ٵرٶد داسد؟  ػٶد يذاسيپب ٵ ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“صٴيٲ ساثٌٸ ٯٔٴبداسي ثيٲ  ؿٰب ػبصٯبٱ دس بيآ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 كٶست ر٬ؼبت ٵ ٧ضاسؿبت ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ –دػتٶس ٰٓ٪ ٹب  هسشٌذار ديَسز:

 لبًَى جٌجِ هؼئَليت اجتوبػی  ثشًذ  اص -2-3

 ثٸ تٶاٱ یٯ آٱ ٞيٯلبد اصر٬ٰٸ ٵ ٟشاس٧شٛتٸ ياٟتلبد يٹب ثٴ٨بٷ ٓٺذٷ ثش ٧زاس ٟبٳٶٱ يٳٺبدٹب ًشٙ اص ٣ٸ اػت یٜيت٤ب٫ ٵ ٹب تيٯؼئٶ٫ ؿبٯ٪ یٟبٳٶٳ ثٔذ

 .ٳٰٶد اؿبسٷ ٴٜٔبٱير ٸي٬٣ ٟجب٩ دس خٶد ٵ٣بس ٣ؼت صبسصٶة دس ٹب ثٴ٨بٷ یٟبٳٶٳ تٔٺذات ٵ یثبالدػت اػٴبد دس ٯٴذسد ا٫ضاٯبت تيسٓب

 شيخ        یث٬ اػت؟ ؿذٷ ٫غبٍ ثشٳذ  یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ تيػئٶ٫ٟبٳٶٳی  ثٔذ ؿٰب ػبصٯبٱ دس بيآ

 يي قسوز:اهشيبص كست ضذُ ا

 كٶست ر٬ؼبت ٵ ٧ضاسؿبت ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ –دػتٶس ٰٓ٪ ٹب  هسشٌذار ديَسز:

 كبسكٌبى ٍ هحيظ كبساص جٌجِ  هؼئَليت اجتوبػی ثشًذثؼذ ػَم هشحلِ ػَم : 
 ٳٰٶٳٸ یٯب٫ ٛؼبد ٵ سؿٶٷ اص يشير٬ٶ٧ ٤٬ٰٓشد، تيؿٜبٛ ٵ كذاٟت ثـش، ع٠ٶٝ ؼتٸ،يؿب ٣بس ، ٣بس٣ٴبٱ يػبص تٶاٳٰٴذ ٵ آٯٶصؽ ٣بس٣ٴبٱ، یػالٯت ٵ یٰٴيا

 .ثبؿذ یٯ ٣بس٣ٴبٱ ٟجب٩ دس یارتٰبٓ تيٯؼئٶ٫ اص يیٹب

 تٶرٸ آٱ ثٸ ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ ٣ٸ اػت يٯٶاسد آٳبٱ ٣بس ييٯغ ٵ یؿش٣ت دسٵٱ ٳٜٔبٱ ير ٓٴٶاٱ ثٸ ؿش٣ت پٶؿؾ تغت ٣بس يشٵيٳ يٹب تيٛٔب٫

 ٹٰٸ يثشا نيتجٔ ٓذ٭ ٵ ثشاثش يٹب ٛشكت زبديا -2 ٣بس يشٵيٳ یؿ٬٘ تياٯٴ -1:  ٣شد اؿبسٷ شيص ٯٶاسد ثٸ تٶاٱ یٯ ٴٸيصٯ ٲيا دس اٟذاٯبت ر٬ٰٸ اص. داسد

 یؼتيص ييٯغ ٵ یٰٴيا ثٺذاؿت، يٹب ؼتٮيػ ٵرٶد-٣5بس٣ٴبٱ یصٳذ٧ ٵ ٣بس ٲيث تٔبد٩ زبديا -4( ٣بس ػبٓبت دػتٰضد،) ٯٴبػت ي٣بس ييؿشا -3. پشػٴ٪

 .یؿ٬٘ ـشٛتيپ يٹب ٛشكت ٵ آٯٶصؽ ٹب، ٯٺبست تٶػٔٸ ثٸ ٣بس يشٵيٳ یدػتشػ اٯ٤بٱ -6

 شيخ       یث٬ اػت؟ ؿذٷ ٫غبٍ ٣بس٣ٴبٱ ٟجب٩ دس تيٯؼئٶ٫ ثٔذ ؿٰب ػبصٯبٱ دس بيآ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:
 صَسر جلسبر ٍ گضاسضبر ٍ اسٌبد هشثَعِ –هسشٌذار ديَسز: دسشَس ػول ّب 
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 الذاهبت ٍیظُ دٍساى پبًذٍهی كشًٍب
 اػت ػبختٸ ٯتبحش ضيٳ سا یكٴٔت ٵ ياٟتلبد يٹب تيٛٔب٫ ر٬ٰٸ اص یرٰٔ يٹب تيٛٔب٫ ٹٰٸ ، ربٯٔٸ ػالٯت ٧ؼتشدٷ ذيتٺذ ثش ٓالٵٷ ٣شٵٳب شٵعيٵ ٶّيؿ ثغشاٱ

  .اػت ٧زاؿتٸ يرب ثٸ كٴٔت ٤شٷيپ ثش سا يبديص ياٟتلبد یٯٴٜ احشات ٵ

  .ثٶد خٶاٹذ غشاٱث ييدسؿشا يٯبٳذ٧بس تيشيٯذ بدآٵسي ، ثشٹٸ ٲيا دس ياٟتلبد يٹب ثٴ٨بٷ تيٛٔب٫ اداٯٸ

 ؿٰب دس ػبصٯبٱ خٶد صٸ ػبص ٵ ٣بسٹبيی سا دس ايٲ ؿشايي ػخت ٫غبٍ ٣شدٷ ايذ؟

 تٶصيْ ٯبػ٢ ٵ ا٤٫٪ ثيٲ ٣بس٣ٴبٱ   ٛبك٬ٸ ٧زاسي ارتٰبٓی دس ٯغيي ٣بسي   دٵس ٣بسي   

 ٔالری اػت يٹب یٯشخلٯٶا٠ٛت ثب  ثٺذاؿتی   يٹب صثب٫ٸدْٛ ٯٴبػت    ٵآٯذ سٛت يٹب غيػشٵاٛضايؾ 

 ؟   ث٬ی      خيش ذيا داؿتٸآيب اص اثتذاي پبٳذٯی ٣شٵٳب تٔذي٪ ٳيشٵ 

 ث٬ی       خيش  ؟        ذيا داؿتٸ شٵيٳ اػتخذا٭٣شٵٳب  یپبٳذٯ ياص اثتذا بيآ

  شيخ      یث٬      ؟ ذيا ٣شدٷعٰبيتی دس ثيٲ ٣بس٣ٴبٱ خٶد تٶصيْ  يٹب ثؼتٸ٣شٵٳب  یپبٳذٯ ياص اثتذا بيآ

 شيخ  ی    ث٬ ؟ذيا دادٷدٱ ٣بس٣ٴبٱ خٶد اٟذاٯی اٳزب٭ آيب ثشاي ٵا٣ؼيٴٸ ٣ش

 شيخ  ی    ث٬ ؟ذيا دادٷآيب اٟذا٭ خبف دي٨شي ٗيش اص ٯٶاسد ر٣ش ؿذٷ دس خلٶف پبٳذٵٯی ٣شٵٳب دس ػبصٯبٱ خٶد اٳزب٭ 

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ ٹب ٧ضاسؽٵ  ر٬ؼبت كٶست – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  هسشٌذار ديَسز:

 ؼتیص ظيهح اص جٌجِ  هؼئَليت اجتوبػی ثشًذم چبس ثؼذ : حلِ ػَم هش
ٵ ٣بٹؾ آاليٴذ٧ی، ٯلشٙ كغيظ اٳشطي، ٣بٹؾ هبئبت ٵ  (آة ، ٹٶا، خب١  ) ؼتيص ييٯغػبصٯبٱ ثش  يٹب يٛٴبٵسٵ  ٹب یداسائ ثبس بٱيص٣بٹؾ آحبس 

 .ؼتيص ييٯغرٴغ ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی دس اػت اص  يیٹب تيعٰبػجض ٵ پبيذاسي ٯٴبثْ  يٹب يٛٴبٵسثبصيبٛت آٱ، تٶػٔٸ 

 هذیشیت اًشطي ػبصهبى- 1-4
 اػتٜبدٷ ثٺب ٧شاٱ ٯٴبثْ ٲيا اص ٯ٤ٰٲ ٳغٶ ٲيثٺتش ثٸ ٵ داؿتٸ ٣ٴتش٩ تغت سا ياٳشط ٯلشٙ تب ْي، تٶص ذيتٶ٫ صشخٸ ٣٪ تٶاٳذ یٯ ٣ٸ یٯٶهٶٓبت ٲيتش ٯٺٮ اص

 ػبصٯبٱ ثبيذ ثٸ ٯٶاسد صيش تٶرٸ ؿٶد:  . دس خلٶف ٳِب٭ ٯذيشيت اٳشطي دس ي٢اػت «ياٳشط تيشيٯذ »ٳٰٶد

 ثش ٤٬ٰٓشد اٳشطي تٔييٲ ؿٶد. ٯؤحشٯالعِبت دسٵٱ ٵ ثيشٵٱ ػبصٯبٱ  .1

  ؿٴبػبيی ؿٶد. ٹب آٱريٴْٜ ٯشتجي ثب ٤٬ٰٓشد اٳشطي ٵ ا٫ضاٯبت  يٹب ًشٙ .2

  تٔشيٚ ؿٶد. ٹب آٱاٟذا٭ ثشاي سػيذٱ ثٸ  يٹب ًشطاٹذاٙ ٣الٱ ٵ خشد اٳشطي ٵ  .3

 پشداختٸ ؿٶد. ٹب آٱجي ثب ٤٬ٰٓشد اٳشطي ؿٴبػبيی ٵ ثٸ ٯشت يٹب ٛشكتٵ  ٹب ؼ٢يس .4

ثٺجٶد  يٹب ٛشكتاٟذاٯبت ؿٴبػبيی ٯٴبثْ اٳشطي، تغ٬ي٪ ٯلشٙ ٵ اػتٜبدٷ، ؿٴبػبيی  اصر٬ٰٸصٯبٳی ٯـخق اٳزب٭ ؿٶد.  يٹب دٵسٷثبصٳ٨شي اٳشطي دس  .5

 ثبسص اٳشطي( يٹب اػتٜبدٷ٤٬ٰٓشد اٳشطي، ؿٴبػبيی 

  جٴب اػتٜبدٷ ؿٶد.٤٬ٰٓشد اٳشطي ٵ خٌٶى ٯ يٹب ؿبخق .6

 اٟذا٭ ؿٶد. ٹب آٱٵ دس رٺت اٛضايؾ ؿبيؼت٨ی  ؿذٷ ٲييتٔثش ٤٬ٰٓشد اٳشطي  ٯؤحشاٛشاد  .7

 ٯالعِبت اٳشطي دس ًشاعی ٛشايٴذٹب ٵ خشيذ تزٺيضات اػتٜبدٷ ٧شدد. .8

 ٵ ارشا ؿٶد. يضيس ًشط ؿذٷ ؿٴبختٸي٢ ػيؼتٮ ٯذيشيت اٳشطي ثش اػبع ي٢ اػتبٳذاسد ثٸ سػٰيت  .9
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 شيخ  ی    ث٬         دس خلٶف ٯذيشيت اٳشطي ثب تٶرٸ ثٸ ٯٌب٫ت ر٣ش ؿذٷ صٴذ ٯٶسد سا دس دػتٶس ٣بس خٶد داسد؟ ػبصٯبٱ ؿٰب 

 ؟ ٯذيشيت اٳشطي دس ػبصٯبٱ ؿٰب دس ٣ذا٭ ٯشع٬ٸ ٟشاس داسد

 ٹيش ٣ذا٭ ٳٺٮ ٸٯشع٬ ٹـتٮ ٯشع٬ٸ ٹٜتٮ ٯشع٬ٸ ؿـٮ  ٯشع٬ٸ  پٴزٮ ٯشع٬ٸ ٭صبس  ٯشع٬ٸ ٶ٭ػ ٯشع٬ٸ   دٵ٭ ٯشع٬ٸ   اٵ٩ ٯش ع٬ٸ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 .ثبؿذ ػبصٯبٱ ياٳشط ؼتٮيػ دٹٴذٷ ٳـبٱ ٣ٸ يػٴذ ٹش٧ٶٳٸ بي ٵ ٳِبٯٴبٯٸ -2 اخزؿذٷ ضيرٶا ٵ ٹب ٴبٯٸي٧ٶاٹ -1:  َسزيد هسشٌذار

 صیؼتی )هصشف آة، هذیشیت پؼوبًذ ٍ ضبیؼبت ٍ آلَدگی َّا ٍ ...(هحيظ  يّب تيفؼبلػبیش -2-4
 ث٬ی       خيش   ؟ذيا داؿتٸٯذيشيت اٳشطي ٛٔب٫يت دي٨شي دس ايٲ خلٶف  رض ثٸ، آيب ٮي٣ٴ یٯٵ ا٣ٶػيؼتٰی ٣ٸ دس آٱ صٳذ٧ی  ؼتيص ييٯغاٹٰيت  ثب تٶرٸ ثٸ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ ٹب ٧ضاسؽٵ  ر٬ؼبت كٶست – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  : َسزيهسشٌذار د

 (هؼئَليت اخاللی/ ثـشدٍػتبًِ) الولل ييثكـَس ٍ ػغح  ػغح دسوبػی ثشًذ هؼئَليت اجتثؼذ پٌجن : هشحلِ ػَم 
ارتٰبٓی ،تٶػٔٸ ٯـبٗ٪ ٵ ٯجبسصٷ ثب ثي٤بسي ، تٶرٸ ثٸ  يٹب ثغشاٱخيشيٸ،٢ٰ٣ ثٸ  يٹب ٢ٰ٣ٯـبس٣ت ثب ٳٺبدٹبي ارتٰبٓی ،ثٸ :  تٶاٱ یٯايٲ ٯٶاسد  اصر٬ٰٸ

 اؿبسٷ ٣شد. ٬جی ٣بس٣ٴبٱع٠ٶٝ ثـش، داٵ٬ًجی ؿش٣تی ٵ عٰبيت اص ٛٔب٫يت ٹبي داٵً

 هؼئَليت اخاللی -1-5
٧شايی، دسػت٤بسي، اعتشا٭ ٵ  ٹبي اخالٟی ؿبٯ٪ ٣ٰب٩ ٹب ٯؼت٬ض٭ ايزبد ٯغذٵديت ٯجتٴی ثش اكٶ٫ی اػت ٣ٸ سٓبيت آٱ ثشٳذ ٹبي اخالٟی ارتٰبٓی ٯؼئٶ٫يت

 .٧شدد بٱ ٯیثبؿذ ٵ دسٳٺبيت ٯٴزش ثٸ آتٰبد ٹش صٸ ثيـتش ريٴٜٔبٱ ثٸ ػبصٯ ؿٜبٛيت دس ٤٬ٰٓشد ٯی

 شيخ       یث٬ اػت؟ ؿذٷ ی ٫غبٍ اخالٟ تيٯؼئٶ٫ خلٶف دس یٹبي ثشٳبٯٸ ٵ اٹذاٙ ؿٰب ػبصٯبٱ دس بيآ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 كٶست ر٬ؼبت ٵ ٧ضاسؿبت ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ –دػتٶس ٰٓ٪ ٹب  : َسزيهسشٌذار د

 ثـش دٍػتبًِهؼئَليت  -2-5

اٛضايذ. اصر٬ٰٸ  ٯی ثشٳذٟشاس داسد ٵ ثٸ عؼٲ ؿٺشت  ػبصٯبٱاي اػت ٣ٸ ٛشاتش اص ؿشط ٵُبيٚ  ؿبٯ٪ اٟذاٯبت داٵ٬ًجبٳٸ ثشٳذ یارتٰبٓٹبي ثـشدٵػتبٳٸ  ٯؼئٶ٫يت

ٹب ٵ ٹٴزبسٹب، پبيجٴذي ثٸ ٯٴـٶس اخالٟی، پبػخ٨ٶيی، سٓبيت ٓذا٫ت ارتٰبٓی، ع٪ ٯـ٤الت ارتٰبٓی ٵ آٰب٩  تٶاٱ اعتشا٭ ثٸ اسصؽ ٯلبديٞ آٱ ٯی

 ص ٟٶاٳيٲ ٵ ا٫ضاٯبت سا ثشؿٰشد.سٛتبسٹبي ٛشاتش ا

 شيخ       یث٬ اػت؟ ؿذٷ ٫غبٍ   ثـشدٵػتبٳٸ تيٯؼئٶ٫ی دس خلٶف ٹبي ثشٳبٯٸ اٹذاٙ ٵ ؿٰب ػبصٯبٱ دس بيآ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ ٹب ٧ضاسؽٵ  ر٬ؼبت كٶست – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  : َسزيهسشٌذار د

 ٍ اًتظبسات آًبى ّب خَاػتِؼييي : ؿٌبػبیی ریٌفؼبى ٍ ت سمبْچهشحلِ 

 ٵ اٳتِبسات آٳبٱ اػت ٣ٸ ؿبٯ٪ ٯشاع٪ صيش اػت:  ٹب خٶاػتٸی ثشٳذ ؿٴبػبيی ريٴٜٔبٱ ٵ تٔييٲ ارتٰبٓ ٹبي ٯؼئٶ٫يت اٯٶس تيشيٯذ٭ صبس  ٯشع٬ٸ

 ريٴٜٔبٱ  يثٴذ تياٵ٫ٶٹٰبٹٴ٨ی ثب ٯذيشاٱ ثشاي -2                                                                  تٺيٸ ٫يؼتی اص تٰب٭ ريٴٜٔبٱ ػبصٯبٱ-1

                ٹب ٳبٯٸ پشػؾ ٪يٵتغ٬ ٸيتزض -4                       ٵ اٳتِبسات ٹب خٶاػتٸثشاي تجييٲ  يیٹب ٳبٯٸ پشػؾٵ  ؼتي٫ ص٢تٺيٸ -3

 دس ػبصٯبٱ ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“ يٹب ؿبخقتٔشيٚ  -5

 ريٴٜٔبٱ ثب تٶرٸ ثٸ اًالٓبت ٯٶرٶد يٹب خٶاػتٸ يثٴذ تياٵ٫ٶي ٹٰبٹٴ٨ی ثب ٯذيشاٱ ثشا -6 

 دس ٯٶسد ؿ٤بٙ ٯيبٱ ٤٬ٰٓشد ٵ ٳ٠ٌٸ ٯ٬ٌٶة يیٹب ٧ضاسؽتٺيٸ ٵ تذٵيٲ -7 

 ؟ ٵ اٳتِبسات آٳبٱ دس ػبصٯبٱ ؿٰب دس ٣ذا٭ ٯشع٬ٸ ٟشاس داسد ٹب خٶاػتٸؿٴبػبيی ريٴٜٔبٱ ٵ تٔييٲ 

 ٹيش ٣ذا٭  ؿـٮ ٯشع٬ٸ  پٴزٮ ٯشع٬ٸ ٭ صبس  ٯشع٬ٸ ٶ٭ػ ٯشع٬ٸ دٵ٭ ٯشع٬ٸ اٵ٩ ٯش ع٬ٸ
 

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:
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 ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ ٹب ٧ضاسؽٵ  ر٬ؼبت كٶست – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  : َسزيهسشٌذار د

 ثٺجٶد يٹب پشٵطٷٵ تٔشيٚ  سيضي ثشٳبٯٸ:  پٴزٮ ٯشع٬ٸ

٧شدد ٣ٸ ٹش پشٵطٷ ٹبي آٱ تٔشيٚ ٯیٴبػت ثب ٳيبصٹبي ؿش٣ت ٵ صيش ٯزٰٶٓٸٹبي ثٺجٶد ٯتاص ٯشاع٪ ٟج٪ پشٵطٷ آٯذٷ دػت ثٸدس ايٲ ٯشع٬ٸ ثب تٶرٸ ثٸ ٳتبيذ 

 ثبؿذ.سيضي، ٳِبست ٵ ارشا ٯیداساي رضئيبت خبف اص ثشٳبٯٸ

 خيش        ثشٳبٯٸ خبكی ٫غبٍ ؿذٷ اػت؟   ث٬ی ٹبي ثٺجٶدسيضي ٵ تٔشيٚ پشٵطٷثشٳبٯٸآيب دس ػبصٯبٱ ؿٰب ثشاي ٯشع٬ٸ پٴزٮ 

 قسوز: اهشيبص كست ضذُ ايي

 ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ ٹب ٧ضاسؽٵ  ر٬ؼبت كٶست – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  : َسزيهسشٌذار د

 : اسائِ چبسچَة گضاسؽ ػبالًِ هؼئَليت اجتوبػی ثشًذ ؿـن هشحلِ
تٶاٱ ثب ٵ دس ٳٺبيت ٯی٧شدد ٹبي ارتٰبٓی ٯی٧يشي ؿذٷ ٵ ٯٌبث٠ت ثب خي ٯـی ٯؼئٶ٫يتٹب اٳذاصٷ، ٳتبيذ عبك٪ اص پشٵطٷآٯذٷ دػت ثٸٹبي ثب تٶرٸ ثب ؿبخق

 ٯٶرٶد رٺبٳی اص كغت عش٣ت دس ايٲ ٯؼيش اًٰيٴبٱ عبك٪ ٳٰٶد. اسصيبثی آٱ ثب اػتبٳذاسدٹبي

 ثشٳبٯٸ خبكی ٫غبٍ ؿذٷ اػت؟ ث٬ی        خيش ”ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ“آيب دس ػبصٯبٱ ؿٰب ثشاي ٯشع٬ٸ ؿـٮ ٧ضاسؽ ػبالٳٸ 

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 كٶست ر٬ؼبت ٵ ٧ضاسؿبت ٵ اػٴبد ٯشثٶًٸ – ٹب ٰٓ٪دػتٶس  : ٶػتيٯؼتٴذات پ
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 جَایض ٍ تحميمبت –ثخؾ ج      
ٛوبي سٟبثتی ساٷ ٧ـب ثبؿذ. اٯشٵصٷ ٵرٶد  تٶاٳذ یٯ، رٶايض دسيبٛتی دس صٯيٴٸ ٹبي ٯخت٬ٚ ارتٰبٓی ؿش٣ت ثٸ دي٨ش ٛشآيٴذٹبي دسٵٳی ػبصٯبٱ ٹبي ٯؼئٶ٫يتثٸ ٯٴِٶس اتلب٩ 

 . دٹذ یٯػٶٝ  یا٬٬ٰ٫ ٲيثدس ػٌظ ٯ٬ی ٵ  یٹبيٳبٯٸ٧ٶاٹیسا ثٸ ػٰت تالؽ ثشاي دسيبٛت  ٹب آٱكٴبيْ ٯخت٬ٚ  ثيٲ كبعجبٱ عشٙ ٵ

 ٯشثٶًٸ سا ت٤ٰي٪ ٳٰبييذ. ؼتي٫ ص٢دس كٶست پبػخ ٯخجت       ث٬ی      خيش                     آيب ػبصٯبٱ ؿٰب دس ػٌظ اػتبٳی رٶايضي دسيبٛت ٣شدٷ اػت؟     

 ٯشثٶًٸ سا ت٤ٰي٪ ٳٰبييذ. ؼتي٫ ص٢دس كٶست پبػخ ٯخجت       ث٬ی      خيش                    ٱ ؿٰب دس ػٌظ ٯ٬ی رٶايضي دسيبٛت ٣شدٷ اػت؟        آيب ػبصٯب

 ٯشثٶًٸ سا ت٤ٰي٪ ٳٰبييذ. ؼتي٫ ص٢دس كٶست پبػخ ٯخجت       ث٬ی      خيش                    ٛت ٣شدٷ اػت؟  رٶايضي دسيب یا٬٬ٰ٫ ٲيثآيب ػبصٯبٱ ؿٰب دس ػٌظ 

 ٯشثٶًٸ سا ت٤ٰي٪ ٳٰبييذ. ؼتي٫ ص٢دس كٶست پبػخ ٯخجت       ث٬ی      خيش                                  آيب ػبصٯبٱ ؿٰب تغ٠ي٠بت ٵ ٯ٠بالت ٬ٰٓی داؿتٸ اػت؟ 

 ٯشثٶًٸ سا ت٤ٰي٪ ٳٰبييذ. ؼتي٫ ص٢دس كٶست پبػخ ٯخجت          خيش    ث٬ی           ؟داؿتٸ اػت یا٬٬ٰ٫ ٲيثدس ػٌظ ػبصٯبٱ ؿٰب تغ٠ي٠بت ٵ ٯ٠بالت ٬ٰٓی  بيآ

 اهشيبص كست ضذُ ايي قسوز:

 ٯشثٶًٸ يٹب ٳبٯٸ ی٧ٶاٹ : َسزيهسشٌذار د

 جَایض اػتبًی ؼتيل چك
 ػب٩ دسيبٛت اٹذا٣ٴٴذٷٯش٣ض  ٳب٭ ربيضٷ دسيبٛتی ٯٶهٶّ سديٚ

1     

2     

3     

 یض هلیجَا ؼتيل چك
 ػب٩ دسيبٛت اٹذا٣ٴٴذٷٯش٣ض  ٳب٭ ربيضٷ دسيبٛتی ٯٶهٶّ سديٚ

1     

2     

3     

 یالولل ييثجَایض  ؼتيل چك 

 ػب٩ دسيبٛت اٹذا٣ٴٴذٷٯش٣ض  ٣ـٶس ٯشثٶًٸ ٳب٭ ربيضٷ دسيبٛتی ٯٶهٶّ سديٚ

1      

2      

3      

 تحميمبت ٍ همبالت ػلوی هلیليؼت 

 ػب٩ اٳزب٭ دس عذ ٯ٠ب٫ٸ ٬ٰٓی ٵ تغ٠ي٠بت ؿٶد یٯ٣بسثشدي اػتٜبدٷ  كٶست ثٸٳتبيذ  ٯٶهٶّ  سديٚ

1     

2     

3     

 یالولل ييثتحميمبت ٍ همبالت ػلوی ليؼت 

 ػب٩ اٳزب٭ دس عذ ٯ٠ب٫ٸ ٬ٰٓی ٵ تغ٠ي٠بت ؿٶد یٯ٣بسثشدي اػتٜبدٷ  كٶست ثٸٳتبيذ   ٣ـٶس ٯشثٶًٸ ٯٶهٶّ  سديٚ

1      

2      

3      

 پيٶػت ٳٰبييذ. ٰٸيهٰ ثٸاص آخشيٲ رٶايض دسيبٛتی خٶد سا ثش اػبع  تبسيخ  دس رذٵ٩ ٛٶٝ حجت ٳٰٶدٷ ٵ ثٸ تشتيت ٯؼتٴذات خٶد سا  هَسدسِ   

 ٯزٰٶّ اٯتيبص ثٴ٨بٷ اٟتلبدي اص ثخؾ ٯؼئٶ٫يت ارتٰبٓی ثشٳذ:
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 حَصُ ػالهت ٍ ثْذاؿت يّب ضُیجبّبیی اص  ًوًَِ

 HSEًطبى تؼبلی  

 خبیضُ هذیشیت سجض 

 خبیضُ هحصَل سجض 

 ثشتش ایوٌی ٍ سالهت ضغلی  

 تٌذیس صٌؼت سجض  

 HSEخبیضُ هلی  

 خبیضُ هلی کبس سبلن 

 ٍ تَسؼِ سالهتخبیضُ هلی  

 خبیضُ کیفیت دس حَصُ سالهت 

 خبیضُ هلی سالهت  

 ستیص طیهحخبیضُ هْشگبى دس حَصُ  

 ستیص طیهحخبیضُ هلی  

 اجتوبػی ثشاي ثشًذّب يّب تيهؼئَلّبیی اص  ًوًَِ

 ّب ٍ اًدبم کبسّبی خیشخَاّبًِ. فؼبلیت دس خیشیِ 

 ّب. فؼبلیت داٍطلجبًِ دس اًَاع اًدوي 

 ّبی کبسگشی. گزاسی سؼی دس ثْجَد لَاًیي ٍ سیبست 

 هحیطی، اختوبػی ٍ فشٌّگی. ّبی هختلف ّوچَى کبسّبی صیست گزاسی دس فؼبلیت سشهبیِ 

 هَصضی ٍ هبًٌذ آى.ّبی آ اختصبظ دادى همذاس هؼیٌی اص ثَدخِ ثشای فؼبلیت 

 صیست. ّبی هختلف دس خْت حفبظت اص هحیط ثشای اًدبم فؼبلیت  گزاسی سیبست 

 


