










 

ّبی انلی آى ّب ٍ قبیؿتگیی ثبلل ٍ ضقسیبىتِ ای، قٌبذت ٍ زضُ نالحیتًیبظ ّط ضقتِ ٍ حطىِ

ّبی هَضز ًیبظ ثطای زاقتي یِ هقٌبی زاًف ٍ هْبضتزض ایٌزب ثِ« ّبنالحیت»ثبقس. انغالح هی

زض ِّ  ٍ فَاهل اًؿبًی اضگًََهیّبی انلی ای هَىٌ اؾت. چبضچَة ّلی نالحیتفولْطز حطىِ

ثبیس ثساًٌس ٍ زض فول  اًؿبًی فَاهل ٍ پطزاظین، ّطآًچِ ضا ِّ توبم هترههبى اضگًََهیازاهِ ثِ آى هی

اًؿبًی هوْي اؾت  فَاهل ٍ ٌّس. اّخط هترههبى اضگًََهیٍبزض ثِ اًزبم آى ثبقٌس ضا تَنیو هی

زاقتِ ثبقٌس، اهب ایي ّبی ّبضثطزی ذبنی ًیع ترهم ّبىی تطی زاقتِ ٍ زض حَظُّبی اضبىِنالحیت

 ٌّس.ّب ضا ثیبى هیّب ٍ تَاًوٌسی ّبی ثیي آىؾٌس، ٍرِ اقتطاُ نالحیت

قًَس، ّبی یِ اضگًََهیؿت زض ایي ؾٌس هغطح هیایي اؾتبًساضزّبیی ِّ ثطای ًكبى زازى نالحیت

تَؾقِ  زّس؛ اگطچِ هوْي اؾت ثِ فٌَاى هٌجقی ثطایعطح ّلی العاهبت نسٍض گَاّیٌبهِ ضا ًكبى ًوی

ّبی نسٍض گَاّیٌبهِ اؾتيبزُ قًَس. ّوچٌیي ّسه اًزوي ثیي الوللی اضگًََهی، عطاحی یِ ؾیؿتن

ّبی آهَظقی ثطًبهِ زضؾی ٍ تحهیلی ًیؿت، ّطچٌس ایي اؾتبًساضزّب هی تَاًس ثِ تَؾقِ ٍ اضتَب ثطًبهِ

ای ثـ ٍ ًیبظّبی هٌغَِّبی آهَظقی ٍ ؾیؿتن ّبی نسٍض گَاّیٌبهِ ثبیس ثب هٌبتحهیلی ّوِ ٌّس. زٍضُ

ای، زاًف ٍ تغجیٌ زازُ قَز ٍ عطاحی ٍ ارطا قًَس. ثب ایي حبل، رْت تَؾقِ ّط ضقتِ ٍ حطىِ

 ی اىطاز آى، الظم ٍ هَضز ًیبظ اؾت.ّبی هكتطّی ٍرَز زاضز ِّ ثطای ّوِهْبضت

زض اّتجط  یاًزوي ثیي الوللی اضگًََه ّبی انلی ثطای حطىِ اضگًََهی، تَؾظ قَضایاٍلیي نالحیت

ّبی انلی، اضظقوٌس تهَیت قس. زض آى ظهبى ثِ ایي هؿئلِ اقبضُ قس ِّ ثِ ّبضگیطی نالحیت 2001

قَز. ثب ایي اؾت، ظیطا ثبفج اضتَبء ًگطـ ثِ حطىِ ، اّساه آى ٍ اضظـ زضُ قسُ حطىِ زض ربهقِ هی

 تَاًس اظ ّیيیت ٍ اًؿزبم فولْطز ذَز اعویٌبى حبنل ٌّس. ضٍـ اؾت ِّ حطىِ اضگًََهی  هی

تَاى ثطای ثطٍطاضی اضتجبط ٍ اًتَبل اضظـ اىعٍزُ یِ هترهم ّبی انلی ضا هینالحیتفالٍُ ثط ایي، 

ّوچٌیي ثطای هربعجبى ٍ هكتطیبى آیٌسُ، اظ رولِ ثِ زیگطاى اؾتيبزُ ّطز.  اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

 ثِ ایي حطىِ، هيیس ذَاّس ثَز. زاًكزَیبى فالٍِ هٌس

 

 هقذهه



 

، یِ ضقتِ فلوی اؾت ِّ ثب زضُ تقبهالت ثیي اىطاز ٍ ؾبیط فٌبنط یِ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

ّب، ثطای اظ تئَضی، انَل، زازُ ّب ٍ ضٍـ اًؿبًی فَاهل ٍ ثبقس. هترههبى اضگًََهیهطتجظ هی  ؾیؿتن

ٌٌّس. آًْب ثِ عطاحی ٍ اضظیبثی اًؿبى ٍ فولْطز ّلی ؾیؿتن اؾتيبزُ هیؾبظی ضىبُ عطاحی ثِ هٌؾَض ثْیٌِ

ّب ٍ ٌٌّس تب آًْب ضا ثب ًیبظّب، تَاًبییّب ّوِ هیّب ٍ ؾیؿتنٍؽبیو، هكبمل، هحهَالت، هحیظ

 ّبی اىطاز ؾبظگبض ٌٌّس.هحسٍزیت

ِّ ثب اىطاز اظ ًؾط ًیبظّب،  ثِ ّوبٌّگ ؾبظی ٍ هتقبزل ّطزى چیعّبیی اًؿبًی فَاهل ٍ ثٌبثطایي، اضگًََهی

 ٌّس.ّبی آًْب زض تقبهل اؾت ّوِ هیّب ٍ هحسٍزیتتَاًبیی

اًؿبًی، یِ هَبلِ ًیع ثب فٌَاى  فَاهل ٍ اضگًََهی ّبی انلیّوعهبى ثب اًتكبض اٍلیي ًؿرِ اظ نالحیت

هَبلِ، ضقتِ زض ایي  هٌتكط قس.  "یِ اؾتطاتػی ثطای اضگًََهی/ فَاهل اًؿبًیۺ تَؾقِ ضقتِ ٍ حطىِ"

 :ثب تقبضیو ظیط ثیبى قس اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

فَاهل ٍ اضگًََهی یِ ضٍیْطز ؾیؿتوی زاضز، ٍ ثٌبثطایي هترههبى اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی 

آهَظـ زیسُ اًس تب ّویكِ هيَْم ٍؾیـ ٍ گؿتطزُ اًؿبى زض یِ ؾیؿتن ضا زض ًؾط ثگیطًس.  اًؿبًی

ٍ ىیعیْی، ؾبظهبى قطّت یب هؤؾؿِ ای ِّ ّبض زض آى اًزبم ایي ؾیؿتن قبهل هحیظ ىطٌّگی 

ّبی ذبنی اظ یِ قنل توطّع ٍ العاهبت ٍؽیيِ ذبنی )حتی ظهبًی ِّ ثط رٌجِقَز هی

 ثبقس. قَز( هیهی

ثِ زًجبل آى اؾت ِّ تزعیِ ٍ تحلیل یِ هٍَقیت، هٌزط  اًؿبًی فَاهل ٍ عطاحی زض اضگًََهی

 .یب ضٍیْطزّب ٍ تَنیِ ّبی ثبظعطاحی رسیس قَزثِ عطاحی اثعاض ٍ هحل ّبض، ٍ 

یِ ىطآیٌس تقبهلی، هساٍم ٍ اًؿبى هحَض اؾت ِّ زض آى ّبضثطاى  اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

 .ّب ّؿتٌسهٌجقی ثطای تَؾقِ زاًف ٍ آظهبیف ضاُ حل

ایي  .ی هطتجظ یقٌی ثْجَز ضىبُ ٍ فولْطز توطّع زاضزثط ضٍی زٍ ًتیزِ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

 .ؾبظی ّبضایی، احطثركی، ؾالهتی، ایوٌی ٍ ضضبیت قنلی اؾتقبهل ثْیٌِ

 زض ًیع ضا ىطٌّگی هقٌبی ثِ هرتلو ّبیّكَض زض "اًؿبًی فَاهل" ٍ "اضگًََهی" انغالحبت گصقتِ، اظ

 .زاضز ثط

 



 

 فَاهل ٍ اضگًََهی اظ ؾٌس، ایي زض. اؾت قسُ اؾتيبزُ ًیع "UX" انغالح اظ هٌبعٌ ثطذی زض

ثبال ضا  ًْبت زض قسُ زازُ تَضیح ّبی ىقبلیت توبم ِّ ،"چتط هبًٌس" انغالح یِ فٌَاى ثِ اًؿبًی

 ِّ اؾت ىطزی اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی هترهم یِ. قسُ اؾت اؾتيبزُ قَز،قبهل هی

 .ثبقس ّطزُ ّؿت ضا ؾٌس ایي زض قسُ شّط ّبینالحیت

 یِ حَظُ یب ترههی توطّع اظ ًؾط نطه اًؿبًی، فَاهل ٍ اضگًََهی توطّع زیگط، فجبضت ثِ

 ازمبم عطیٌ اظ یْپبضچِ عطاحی ثب ِّ اؾت اًؿبى ضىبُ ٍ فولْطز ّوعهبى ثْجَز ّبضثطزی ذبل،

 ٍ اؾت؛ ّبض ؾیؿتن ّبی رٌجِ توبم گطىتي ًؾط زض هؿتلعم اهط ایي. قَز هی اًزبم ؾیؿتن، زض اًؿبى

 .زاضز ثط زض ًیع ضا ىطٌّگی ٍ هحیغی ّبیرٌجِ ثلِْ ؾبظهبًی، یب قٌبذتی ىیعیْی، ّبی رٌجِ تٌْب ًِ

 گطىتِ ًؾط زض اثعاض یب ٍؽیيِ ّبض، هحیظ ی تَؾقِ هٌؾَض ثِ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی آل،ایسُ ثغَض

 قَز؛ اؾتيبزُ  ىقبالًِ نَضت ثِ ضٍیْطز اًيقبلی، ربیثِ ِّ اؾت اضظقوٌستط ظهبًی اهب قَز،هی

 ثبیس ِّ ؾیؿتوی اثعاضّبی اظ ّبیی ًوًَِ .ٌّسهی ثْیٌِ ّل، یِ فٌَاى ثِ ضا ؾیؿتن فولْطز ظیطا

 .اؾت قسُ گٌزبًسُ 4 ثرف زض ثبقٌس اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی ثطًبهِ آهَظقی اظ ثركی

 اؾت، ًكسُ شّط ٌَّظ ِّ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی عطاحی ىطآیٌس ّلیسی ّبی رٌجِ اظ یْی

 اؾت هكبضّتی ىطآیٌس یِ قبهل فول، زض اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی. اؾت "شیٌيقبى هكبضّت"

 قبهل اؾت هوْي شیٌيقبى هخبل ثطای. قَز گٌزبًسُ ثبیس هتقسز، شیٌيقبى ّبی ذَاؾتِ آى زض ِّ

 هبًٌس ًْبزّبیی ّوچٌیي ٍ افضب ٌٌّسگبى، تبهیي عطاحبى، ّبضگطاى، ّبضثطاى، هكتطیبى، هسیطاى،

 .ثبقس ّبضىطهبیبى ٍ  ّبضگطاى ّبی اًزوي ٍ ّب، زٍلت

 



 

 ٍ یبىت تَؾقِ حبضط ٍطى اٍایل زض اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی نالحیت اؾتبًساضزّبی اثتسا، سضرز

 .ثَز فولْطز هقیبض ٍ فٌبنط ٍاحسّب، انغالح قبهل

اضگًََهی ٍ فَاهل  حطىِ هْبضت ٍ زاًف انلی ّبیحَظُ هٌقْؽ ٌٌّسُ نالحیت، ٍاحسّبی

 نالحیت ٍاحس یِ ایزبز ثِ ِّ ٌّسهی تَنیو ضا ّبییهؤليِ نالحیت، فٌبنط .اًؿبًی ّؿتٌس

 حطىِ زض اًتؾبض هَضز اؾتبًساضزّبی تَنیو ثطای ًیع، "فولْطز هقیبض" انغالح .ٌٌّسهی ّوِ

 .اؾت قسُ اؾتيبزُ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

 ٍ قسُ گٌزبًسُ فٌبنط ٍؿوت زض اٍل، ًؿرِ ثِ هطثَط ًْبت انلی، ّبینالحیت اظ ًؿرِ ایي زض

 هَضز اؾتبًساضز هَضز زض اعالفبتی تب اؾت، قسُ اضبىِ آى ثِ( 4 ثرف) ارطا هَضز زض ثرف یِ

 .زّس اضائِ تبئیس اًزوي ثیي الوللی اضگًََهی هَضز ٍ نسٍضگَاّی ّبی ؾبظهبى تَؾظ اؾتيبزُ

 اضائِ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی  حطىِ ی ّؿتِ اظ هرتهط ٍ ّلی ًوبی یِ نالحیت، فٌبنط 

 هجٌی قَاّسی ثِ آهَظقی، ثطًبهِ یب ای حطىِ ىطز یِ اظ اضظیبثی ًَؿ ّط ِّ ضٍزهی اًتؾبض. زّسهی

 پیكٌْبزی ًْبت توبم ًیؿت الظم اگطچِ  ثبقس، زاقتِ ًیبظ ذالنِ قسُ فٌبنط توبم زض نالحیت ثط

 ثِ تَرِ ثب اؾت هوْي فولْطز هقیبضّبی قَز. زازُ پَقف فٌبنط، ظیطهزوَفِ زض قسُ شّط

 ًكبى ثطای فٌبنط ظیطهزوَفِ زض تَضیحبتی 3 ثرف زض ازاهِ زض. ثبقس هتيبٍت هحلی ًیبظّبی

 .اؾت آهسُ فٌهط ّط ثطای ای حطىِ ّبضّبی اظ ّبییهخبل اضائِ ٍ زازى

 ثبیس ّبآى اهب ثبقس، زاقتِ نالحیت ّبحیغِ ایي توبم زض ِّ ضٍزًوی اًتؾبض اضگًََهیؿت یِ اظ 

 . ٌٌّس اؾتيبزُ ؾیؿتوی ضٍیْطز یِ ثب ّبآى اظ تَرْی ٍبثل تقساز اظ ٍ ثساًٌس ضا هَاضز ایي

 اظ ّؿت آى ًجبیس ثقس اهب زاضًس، ًیبظ هْبضت ٍ ّؿت زاًف ثِ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی هترههبى

 ذبنی ّبضثطزی ّبیثطًبهِ ٍ هكْالت ثب ضا ذَزقبى ّبی نالحیت ثبیس زائوبً ّبآى. ثوبًٌس هٌيقل

 قَزهی تكْیل هتٌَؿ ّبینالحیت ثب اىطاز اظ ِّ تیوی زض ٍ زٌّس تغجیٌ ٌٌّسهی ثطذَضز آى ثب ِّ

 .ثطؾٌس حل هٌبؾت ضاُ ثِ

 

  صالحیت واحذهای و عناصر  2-1



 

 ّبیحَظُ زض ٍ ثَزُ هتيبٍت قبىٍجلی تحهیلی ّبیضقتِ ِّ اىطازی ثب ثتَاًٌس ثبیس ّبآى هخبل، فٌَاى ثِ

 القوط هبزام تَؾقِ ثِ تقْس هؿتلعم ایي. ٌٌّس ازمبم ضا هرتلو ّبیزیسگبُ ایي اًس،ثَزُ زیگطی ترههی

 ّبینالحیت ثب اىطاز اظ ِّ تیوی زض ٍ زٌّس تغجیٌ ٌٌّسهی ثطذَضز آى ثب ِّ ذبنی .اؾت ّبنالحیت

 ّبیضقتِ ِّ اىطازی ثب ثتَاًٌس ثبیس ّبآى هخبل، فٌَاى ثِ. ثطؾٌس حل هٌبؾتضاُ ثِ قَزهی تكْیل هتٌَؿ

 ضا هرتلو ّبیزیسگبُ ایي اًس،ثَزُ زیگطی ترههی ّبیحَظُ زض ٍ ثَزُ هتيبٍت قبىٍجلی تحهیلی

 .اؾت ّبنالحیت القوط هبزام تَؾقِ ثِ تقْس هؿتلعم ایي. ٌٌّس ازمبم

 

انسانی عواهل و ارگونوهی تخصص. 1.3  

 زض اؾت هوْي نالحیت ّبیحَظُ اظ ثطذی ِّ هَضَؿ ایي زضُ ثب اًزوي ثیي الوللی اضگًََهی

 عطاحی زض ِّ ًساضز توبیلی ثبقٌس، هطتجظ ّبظهیٌِ ؾبیط اظ ثیف ىطٌّگی ٍ ایهٌغَِ ّبیظهیٌِ ثطذی

 ّلوِ حبل، ایي ثب. فول ٌّس ثِ نَضت تزَیعی گَاّیٌبهِ، نسٍض هقیبضّبی یب آهَظقی ّبیزٍضُ

 ثط ِّ اؾت هجٌبیی ،(فٌبنط ٍ ّبٍاحس)ّب نالحیت ایي ِّ ٌّسهی زض فٌَاى ؾٌس تأّیس "انلی"

 . قَز ایزبز تَاًسهی ثیكتطی ترهم ٍ نالحیت آى، اؾبؼ

 ٍ قٌبذتی ىیعیْی،  ضا اضگًََهی ترههی ّبیظهیٌِ الوللی اضگًََهیاًزوي ثیي ؾٌتی، عَض ثِ

 ضا اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی ِّ ّطز ایزبز ضا تهَض ایي ثٌسی تَؿین ایي. ثَز ّطزُ ثیبى ؾبظهبًی

 اضائِ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی تقطیو ثِ تَرِ ثب حبل، ایي ثب. ّطز تَؿین ّبظیطقبذِ ایي ثِ تَاىهی

 اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی حطىِ ّبیٍیػگی ثب هغبثٌ ثٌسی تَؿین چٌیي ،(1.1 ثرف) ثبال زض قسُ

 زیگط، ّبیرٌجِ گطىتي ًؾط زض ثسٍى ّب،رٌجِ ایي اظ یْی ضٍی ثط توطّع ِّ هقٌب ایي ثِۺ ًیؿت

 اظ رٌجِ یِ تَاًسهی ذبل، ایحطىِ ّبض یِ اگطچِ. ثبقس اًؿبًی  فَاهل ٍ اضگًََهی تَاًسًوی

 هترهم یِ تَؾظ ّطگع هَاضز ثَیِ اهب زّس، ٍطاض ّسه ضا ذبل هكْل یِ اظ ٍؿوتی یب عطاحی،

 ثطای ىیعیْی ثبض ّبیهحسٍزیت عطاحی هخبل، ثطای. قَزًوی گطىتِ ًبزیسُ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

 حوبیت آى اظ ؾبظهبى ضّجطی ٍ ؾطپطؾتبى آیب ایٌِْ اظ اعویٌبى ثسٍى ،(ىیعیْی رٌجِ) ىقبلیت یِ

 ،(قٌبذتی ٍ ؾبظهبًی ّبیرٌجِ) اؾت زضُ ٍبثل ّبضگطاى ثطای ّبزؾتَضالقول آیب ایٌِْ یب ٌّس،هی

 عطاحی ضقیو ّبضی ًَثت ؾیؿتن اگط ثطفْؽ،. اؾت اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی ضقیو فولْطز

 ّیچ قًَس، ذؿتِ حس اظ ثیف زائوب ّبض، هحیظ زض هحسٍز ّبیٍضقیت زلیل ثِ ّبضگطاى ٍ ثبقس، قسُ

 .قَزًوی ّبضآهس ّبض ثِ هٌزط قٌبذتی، ّبی رٌجِ اظ ؾبظی ثْیٌِ



 

. زاضز ًگط ّل ضٍیْطزی ٍ گیطزهی ًؾط زض ضا ؾیؿتن ّل اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی هترهم یِ

 ثیف زائوب ّبض، هحیظ زض هحسٍز .قَزهی قبهل ًیع ضا ىطٌّگی ٍ هحیغی ظیؿت ّبیرٌجِ اهط ایي

 یِ .قَزًوی ّبضآهس ّبض ثِ هٌزط قٌبذتی، ّبیرٌجِ اظ ؾبظیثْیٌِ ّیچ قًَس، ذؿتِ حس اظ

 ایي. زاضز ًگط ّل ضٍیْطزی ٍ گیطزهی ًؾط زض ضا ؾیؿتن ّل اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی هترهم

 .قَزهی قبهل ًیع ضا ىطٌّگی ٍ هحیغی ظیؿت ّبیرٌجِ اهط

 هٌْسؾی، هبًٌس زیگط ّبیضقتِ زض ٍجالً هترههبى، ثطذی زاًكگبّی ضقتِ ایٌِْ ثِ ثبتَرِ

 ِّ زاضز ٍرَز ّبییّكَضّب زٍضُ اظ ثطذی زض اؾت، ثَزُ میطُ ٍ ىیعیَتطاپی پعقْی، ضٍاًكٌبؾی،

 قسُ عطاحی "لیؿبًؽ ىًَ"فٌَاى تحت  اّخطا ّبزٍضُ ایي اؾت، انلی ّبینالحیت توبم قبهل

 پبیِ، اضبىی زاًف اضائِ قبهل ّلی عَض ثِ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی آهَظـ ضٍیْطز ثٌبثطایي،. اًس

 فَاهل ٍ اضگًََهی ضقتِ ثب هطتجظ ّبیضٍـ ٍ ّباضظـ هيبّین، انَل، اظ ّبهلی هزوَفِ فالٍُ ثِ

 .اؾت ًكسُ اىطاز گٌزبًسُ  ٍجلی ضقتِ زض ِّ اؾت اًؿبًی

 اظ ثؿیبضی زض ظیبزی هترههبى اهطٍظُ ٍ اؾت گؿتطزُ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی ّبضثطز زاهٌِ

 ٍاٍـ، زض. ٌّیس( هطارقِ 4 ثرف ثِ) ّؿتٌس ىقبلیت ثِ هكنَل اٍتهبزی، ّبیثرف ٍ ّبحَظُ

 ٍرَز اًؿبًی ّبیىقبلیت آى زض ِّ ّبییهحیظ یّوِ ثطای تَاى هی ضا اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی

 اضگًََهی هحسٍزُ زض آًْب ّوِ... ىطامت، اٍٍبت زض اًؿبى ذبًِ، زض اًؿبى هخالۺ گطىت ّبض ثِ زاضز

ثِ نَضت  هؿبئل حل زض تَاًٌسهی اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی هترههبى. ّؿتٌس اًؿبًی فَاهل ٍ

 ایي گطىتي ًؾط زض ثب ثبیس انلی، ّبینالحیت. ثبقٌس زاقتِ هكبضّت ىقبالًِ ّن ٍ ّن پیكگیطاًِ

 ٍ اؾت هتٌَؿ ثؿیبض اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی ّبضگیطی ثِ ّبیظهیٌِ. قَز تيؿیط زاهٌِ ٍؾقت

 ىطٌّگی گطٍُ یب هٌغَِ ّط زض ضایذ، ىقبلیت ّبیظهیٌِ یب ّبض ّبیهحیظ ثِ هطثَط ثبیس نالحیت

 .ثبقس

 



 

 اؾتيبزُ هَضز هرتليی ّبیضٍـ ثِ اؾت هوْي اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی انلی ّبینالحیت

 ۺقبهل ایي.  گیطز ٍطاض

 اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی آهَظقی ّبیثطًبهِ زض زضؾی ّبیثطًبهِ ثطضؾی یب تَؾقِ-

 اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی یب هَرَز ٍ رسیس آهَظقی ّبی ثطًبهِ افتجبضؾٌزی - 

 ىطز یِ ایحطىِ نالحیت اضظیبثی ثطای فبزالًِ، ٍ ربهـ اضظیبثی ىطآیٌسّبی تَؾقِ - 

 اًؿبًی، فَاهل ٍ اضگًََهی زض تحهیلی هسضُ زاضای التحهیالى ىبضك نالحیت تكریم -

 گَاّی نسٍض هطارـ تَؾظ

 ّكَض زض ّبض زًجبل ثِ ِّ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی قطایظ ٍارس هترههبى نالحیت اضظیبثی -

 .ّؿتٌس زیگطی

 ًْطزُ ىقبلیت هقیٌی هست ثطای ِّ اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی قطایظ ٍارس هترههبى اضظیبثی -

 .ّؿتٌس هزسز گَاّیٌبهِ زضیبىت یب حطىِ ایي ثِ هزسز ٍضٍز زًجبل ثِ ٍ اًس

 هلی اضگًََهی ّبیاًزوي تَؾظ قسُ اضائِ هساٍم آهَظـ ّبیثطًبهِ تَؾقِ -

 اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی ایحطىِ ّبیهؿئَلیت ٍ ّبًَف ازاهِ ثِ ًیبظ تقییي- 

 اًتربة ًحَُ) اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی اعالفبتی ّبیهحسٍزُ ؾیؿتن عطاحی ثِ ّوِ -

 فٌَاى ثِ یب قَز گعاضـ آى هَضز زض ثبیس ّبیزازُ چِ اًؿبًی، فَاهل ٍ اضگًََهی ّبیزازُ

 ٍ اضگًََهی ّبیزٍضُ ٍ اعالفبت هترههبى زاقتي ًگِ ضٍظثِ ثطای( قَز زضد هيیس اعالفبت

 زًیبی زض ِّ ّبییًَآٍضی ٍ ؾبظهبًی تنییطات اؾتبًساضزّب، هَطضات، اذجبض، هَضز زض اًؿبًی فَاهل

 .اىتسهی اتيبً ّبض

 یب زاًكگبّی زٍلتی، ّبیهٌبٍهِ اضائِ یب هكبمل ثطای زضذَاؾت ٌّگبم زض ّبنالحیت قطح - 

 .رسیس ٍطاضزازّبی ثطای ذهَنی ّبیقطّت

 

 اصلی های صالحیت از استفاده 4-1



 

ثطای تَنیو تَاًبیی اؾتيبزُ هٌبؾت اظ زاًف، اؾتيبزُ « نالحیت»اًزوي ثیي الوللی اضگًََهی اظ انغالح 

زّس  اهب تزطثِ، تَاًبیی ّب ضا آهَظـ هیٌّس. تحهیالت ثب نالحیت یْؿبى ًیؿت. تحهیالت، هْبضتهی

آٍضز. ثٌبثطایي، هترهم ىبّتَضّبی اًؿبًی ثبیس ّن زض فطنِ ٍ ّن زض ّب ضا ثِ اضهنبى هیاؾتيبزُ اظ هْبضت

بًی ضا زض هحیظ عجیقی ّبی اًؿّبی هطثَط ثِ ىقبلیتّالؼ زضؼ آهَظـ ثجیٌس تب ثساًس چگًَِ زازُ

ّبیی ِّ زض زًیبی ٍاٍقی ٍبثل ارطا اؾت ضا تحلیل ٍ حلآٍضی ٌّس ٍ ؾپؽ ثتَاًس عطاحی ضاُروـ

ؾبظی ٌّس. ّسه ایي اؾت ِّ قْبه ثیي ّبضی ِّ اًزبم هی قَز )زض زًیبی ٍاٍقی( ٍ ّبضی ِّ ٍطاض هسل

 سٍزُ ٍبثل ٍجَلی ًگِ زاقتِ قَز.قسُ اًزبم قَز )تَؾظ عطاح، هسیط، ٍبًًَگصاضاى ٍ میطُ( زض هح

 

ای ضطٍضی ّؿتٌس ٍ ّوچٌیي قنل ٍ زاقتي قبیؿتگی ّبی ظیط ثطای یِ هٌْسؼ ىبّتَضّبی اًؿبًی حطىِ

ٌٌّس. ّوِ هترههبى ىبّتَضّبی اًؿبًی ثبیس ایي اّساه ضا ضا تقطیو هی اًؿبًی فَاهل ٍ حطىِ اضگًََهی

 ٌٌّس.ایي حطىِ ضا تَنیو هی "اضظـ اىعٍزُ"هترههبى ثطآٍضزُ ٌٌّس. ایي 

 

 ّذف ًام کَتاُ 

زاضای زضُ پبیِ اظ فلَم الظم ثطای یِ اضظیبثی فَاهل اًؿبًی ٍ اضگًََهی اؾت. ایي زاًف  زاًف پبیِ 1

ّبی ىیعیْی، ثبیس ثِ اًساظُ ّبىی گؿتطزُ ثبقس تب یِ ضٍیْطز ؾیؿتوی ربهـ قبهل رٌجِ

قٌبذتی، ؾبظهبًی، هحیغی ٍ ىطٌّگی هحیظ ّبض ضا پَقف زّس.ىیعیَلَغیْی،   

گیطی ٍ ّبی اًساظُهْبضت 2

 ٍ تزعیِ ٍ تحلیل اضگًََهی

اًؿبًی فَاهل  

ّبی هٌبؾت ضا ثب اؾتيبزُ اظ ضٍیْطز ؾیؿتوی ٍ ضٍـ اًؿبًی فَاهل ٍ ّبی اضگًََهیاضظیبثی

ٌّس.گیطی ٍ تزعیِ ٍ تحلیل هیثطای اًساظُ  

اضظیبثی ّبی هْبضت 3

اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی  

ضیعی قسُ ضا ثب ّبی اًؿبى ثب تَبضبّبی هَرَز ٍ ثطًبهِّبی ٍ هحسٍزیتؾبظگبضی تَاًبیی

ٌّس.اؾتيبزُ اظ یِ ضٍیْطز ؾیؿتوی ٍ زض ًؾط گطىتي العاهبت شی ًيقبى تقییي هی  

ّبی تَنیِ ای هْبضت 4

اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی  

اضائِ  اًؿبًی فَاهل ٍ ی اضگًََهیعطاحی، عطاحی هزسز یب هساذلِتَنیِ ّبی هٌبؾت ثطای 

زّس.ای ضا ثب ّوْبضی اىطاز هٌبؾت تَؾقِ هیزّس. ثب اؾتيبزُ اظ ضٍیْطز ؾیؿتوی، ثطًبهِهی  

ّبی پیبزُ ؾبظی ٍ هْبضت 5

 ارطا اضگًََهی ٍ فَاهل

 اًؿبًی

ٌّس. یاًؿبى ثب شیٌيقبى ّوْبضی هؾبظی ؾالهت ٍ فولْطز ثطای ارطای پیكٌْبزات ثطای ثْیٌِ

ٌّس ٍ هساذالت ضا ثِ عَض هٌبؾت اضگًََهی ضا هؿتٌس ؾبظی هی ٍ اًؿبًی ّبی فَاهلیبىتِ

ٌّس.حجت هی  

ّبی فلویهْبضت 6 ٌّس.ضا ثِ عَض هٌبؾت اضظیبثی هی اًؿبًی فَاهل ٍ ًتیزِ ارطای هساذالت اضگًََهی   

ایضىتبض حطىِ 7 زّس.ای هغبثٌ ثب انَل اذالٍی ضا ًكبى هیّطزُ ٍ ضىتبض حطىِشیٌيقبى ضا هتقْس    

 



 

اعالفبتی زض هَضز   "ظیطفٌبنط"هككرم قسُ اًس. ًْبت  آبیرًگ ثب  "نالحیت  "فٌبنط انلی

زّس. زاقتي زاًف ّبهل زض هَضز توبم ًْبت ثطای زاهٌِ زاًف هَضز ًیبظ ثطای ّط انل ضا اضائِ هی

 هترههبى فَاهل اًؿبًی ٍ اضگًََهی ضطٍضی ًیؿت. 

 

 

 هجبحجاظ  یاگط ثطذ. زازُ قَز ٌیتغج زاًكزَیبى  یلیتحه ٌِیكیثب پ سیثب یآهَظق یّبثطًبهِ یهحتَا

ٌس، هوْي اؾت زیگط آهَظـ اى ّب ضطٍضی ًجبقس. ثبقزَیبى ّوِ زاًك یاظ آهَظـ ٍجل ی، ثركیفلو

 سیثبقس، ثب سُیذبل آهَظـ ز ٌِیظه ِیهترهم زض  ِیثِ فٌَاى  یِ هٌْسؼ فَاهل اًؿبًیاگط 

ٍ ّبّف فولْطز  ؾالهتیَاًس ذغطات ثت تب ثجیٌسآهَظـ  یثِ اًساظُ ّبىًیع  1 ثرف یّبٌِیظه طیزض ؾب

ضا ثجیٌیس. ترهم زض  1. 3ثرف  ضا حيؼ ٌّس.  زض ؾیؿتن ّبضی ربهـ ْطزیضٍ ِیزّس ٍ  میضا تكر

 فَاهل اًؿبًی ٍ اضگًََهی.

 زاًس.هیفولْطز اًؿبى ضا  يییزاضز ٍ ًحَُ تق ِیَهْبًیٍ ث ّبضثطزی یاظ آًبتَه فولیزاًف 

 زاًس.یهحل ّبض ٍ اثعاض ضا ه یآًْب زض عطاح یطیٍ ًحَُ ثِ ّبضگ یانَل آًتطٍپَهتط

( زاضز ٍ ًحَُ یحؽ فوَ ،ییالهؿِ، قٌَا ،ییٌبیث ػُی)ثِ ٍ ِیپب یحؿ یَلَغیعیاظ ى یزاًف ّبى

 ٌّس.یتأحیط آًْب ثط فولْطز ضا زضُ ه

 ٌّس.یاضتقبـ( ضا ثط ؾالهت ٍ فولْطز اًؿبى زضُ ه ،ینَت ،یحطاضت ،یی)ضٍقٌب ظیاحطات هح

تب  گصاضًسیِّ ثط ؾالهت ٍ فولْطز تأحیط ه یانل یّب ٌسُیٍ آال ییبیویًبهغلَة ق ظیاظ قطا

 .اضزحسی آگبّی ز

. 

 

 

 دانش پایه  بخش اول: 3-1



 

 تب ربیی یطیگنیازضاُ، پطزاظـ اعالفبت ٍ تهو یٌسّبیىطآ ػُیثِ ٍ ،یزاًف قٌبذت اظ تَاًس یه

 .اؾتيبزُ ٌّسهطتجظ اؾت،  یاًؿبً یِّ ثب فولْطز اًؿبى ٍ فلل ذغب

 .ٌّسیضا ثط فولْطز زضُ هٍ پیطی  اًؿبى انَل ضقس اتتأحیط

 ٌّس.زضُ هیثط فولْطز اًؿبى  ضا عُیًگطـ ٍ اًگ یطیگقْل ،یفبعي یّبٍاٌّف گی تأحیطچگًَ

فولْطز  ػُیثِ ٍ اًؿبًی، فَاهل ٍ اضگًََهیهطثَط ثِ  یارتوبف یٌسّبیٍ ىطآ یؾبظهبًانَل ضىتبض 

 ٌّس.یضا زضُ ه یارتوبف-یىٌ یّبؿتنیٍ ؾ یگطٍّ

زاًس.یضا ه اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهیهطثَط ثِ  ؿتنیؾ یانَل تئَض 

ًٌّس.یضا زضُ ه یىٌبٍض یعطاح یّبتیٍ هحسٍز یْیتٌَْلَغ یّبؿتنیَف اًؿبى زض ؾ 

ُثِ فٌَاى هخبل، تقبهل اًؿبى  ،یاًؿبً یّبتیزض ىقبل ذیضا یاؾبؾ یّبیىٌبٍض ذَز اظ زض

 زّس.یضا ًكبى ه بًِیٍ ضا

یّبِیاًؿبى، هبًٌس تٌْ ضىبُ حبلهطتجظ ثب فولْطز ٍ  یؾبظهبً تیطیهس یانَل اؾبؾ 

 یّبیٍ اؾتطاتػ یًَثت ّبض ،یاظ رولِ آهَظـ، ؾبذتبض ّبض ،ی تنییطٍ ؾبظهبً یىطز

 زاًس.یضا ه یعقیاًگ

 



 

حبل  ِّ ثط فولْطز ٍ ضىبُ یتیطیهس یاثعاضّباظ ٍ  زاًسیضا ه تیطیهس یانغالحبت تئَض

 یبضؾٌزیهق ٍ هكبضّت ّبضٌّبى یًؾطؾٌز ت،یيیّ تیطیهس س هبًٌسۺگصاضًیه طیتأح اًؿبى

 زاضز. یزضُ اؾبؾ

ُآى ضا هَحط ثط  ّب ٍ فَاهلآى زض قطّت یطیگاًساظُ یٍ چگًَگ ی ضا زضُ ّطزٍُضثْط

 .زاًسهی

  

 

ترهم زاقتِ  یزٍ حَظُ ّبضثطز بی ِیهوْي اؾت ىَظ زض  اًؿبًیفَاهل  هترههبى

 ی زضطیگاًساظُ یّبآًْب ضا زض اؾتيبزُ اظ ضٍـ تَاًبییهوْي اؾت  . ایي ٍضیِثبقٌس

 .هحسٍز ٌّسثب ایٌِْ آگبّی اظ آًْب ضطٍضی اؾت ضا  گطیز یّبحَظُ

ّ ٍ ظیؾبظهبى، ّبضثط، هح ِی حسٍز اًؿبى زض یظًسگ تیيیتٌَؿ فَاهل هؤحط ثط فولْطز 

هحهَالت هَضز اؾتيبزُ ٍ ضٍاثظ هتَبثل  و،یهَرَز )هحل ّبض(، ٍؽب بیقسُ  یعیثطًبهِ ض

 زاضز. ًیبظّبی قنلی یبثیاضظ یربهـ ثطا یْطزیٌّس ٍ ضٍیآًْب ضا زضُ ه

 یٍ ؾبظهبً یغیفَاهل هح ،یىٌبٍض بیاثعاض  يِ،یٍؽ ویتقط یثطا یؿتویؾ ْطزیضٍ ِیاظ 

 ٌّس.یاؾتيبزُ ه اًؿبًی فَاهل ٍ اضگًََهی یّبهطتجظ ثب پطٍغُ

ؾالهت ٍ  یبضّبی، هقپبیساضی ٌبى،یاعو تیٍبثل ،یوٌیا ،ییّبضثط ضا اظ ًؾط ّبضا یبظّبیً تَاًسیه

 ٌّس. ویٍ ؾبظهبى ّبض تقط عاتیٍ ؾَْلت اؾتيبزُ اظ هحهَالت، تزْ یضاحت

فَاهل  یبثیاضظ یثطا بظیٌّس ٍ زاهٌِ اعالفبت هَضز ًیه سایپ یثِ هٌبثـ اعالفبت هٌبؾت زؾتطؾ

 زّس.یاًؿبًی هطثَعِ ضا قطح ه

گًَِ ِّ ٍاٍقبً آى ،اظ زضُ ّبض ٌبىیاعو یثطا یهكبضّت یّبٍ ضٍـ تیىقبل لیٍ تحل ِیاظ تزع

 .ٌّسیاؾتيبزُ ه قَز،ٍطاض اؾت اًزبم عَض ِّ آى یثِ رب قَزیاًزبم ه

زضُ  فَاهل اًؿبًی یبثیاضظ یبهسّبیٍ پّبض گطٍّی فَاهل هبًٌس  طیضا ثط ؾب یفَاهل ىطز طیتأح

 ٌّس.یه

 یالولل يیب یاستاًذاردّا ی ٍهل يی، قَاًیفعل یدستَرالعول ّا لیٍ تحل ِیتجس(7)

 عَاهل ٍ ی هربَط بِ ارگًََهیریگاًذازٍُ  لیٍ تحل ِیتجس یهْارت ّابخص دٍم: . 2



 

تزعیِ ٍ تحلیل هَضز هطثَعِ ٍ هتٌبؾت ثب  یوللاليیٍ ث یهل یٍ اؾتبًساضزّب ّبِیثِ تَن

 .زگیطیثِ ّبض ه آًْب ضا ٍ هطارقِ ّطزُ ًؾط

 

 هَضز  یيیٍ ّ یّو یّبًَؿ زازُ ٍ  ّب آقٌب اؾتزازُ یروـ آٍضّبی ضایذ ضٍـثب

 یتزطث بی یهٌغٌ فلو اًؿبًی ٍ ًحَُ ی قطح فَاهل ٍ ی اضگًََهیبثیاضظ یثطا بظیً

 .زاًسهیاًتربة قسُ ضا  یّبیطیگاًساظُ

ثْطُ حبل اًؿبى ضىبُ یذغطات ثطا عاىیٍ ه تیهبّ ییاًزبم ًؾبضت ٍ قٌبؾب ییتَاًب ٍ-

 .زاضزضا  یٍض

اؾتيبزُ هؤحط اظ  یٍ اظ ترهم الظم ثطا ثِ ّبض گطىتِهٌبؾت ضا  یطیگاًساظُ یّبضٍـ

 ثطذَضزاض اؾت.اًؿبًی  فَاهل ٍ ی اضگًََهیطیگاًساظُ ّبیاثعاض
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 ّب،اًگیعُ حؿی، ؽطىیت قٌبذتی، ؾي، ٍ ّبی ىیعیْیتَاًبیی ّب،هْبضت ثسى، اًساظُ زض تٌَؿ      

 ضا روقی ٍ ىطزی ذغطات ٍ العاهبت تَاًسهی ٌّس ٍهی زضُ تزطثِ ّبضثط ضا ٍ فوَهی ؾالهت

 .ٌّس اضظیبثی

ٌّسقٌبؾبیی هی  ّوِ ًیبظّبی شیٌيقبى هطتجظ ضا. 

اثعاض، هَاز، ثب تقبهل زض اىطاز ّبیذَاؾتِ اظ گطا ّسه ٍ ّبضآهس ؾیؿتوبتیِ، ثطضؾی 

 ذسهبت ضا اًزبم زّس. ٍ ّب هحیظ ّب،ىٌبٍضی تزْیعات،

زّس ِّ ًیبظ ّبی ّبضثط چگًَِ ثطآٍضزُ قسُ اؾت.اضظیبثی هٌبؾجی اًزبم هی 

ٌِّس.ّب ثِ عَض هٌبؾجی هكَضت هیثب ّوِ شیٌيقبى زض هَضز تزعیِ ٍ تحلیل ٍ تيؿیطیبىت 

ذسهبت ٍ ّبهحیظ ّب،ىٌبٍضی تزْیعات، اثعاضّب، ٍ اىطاز ثیي ضقیو تغبثٌ ّبیقبذم 

 ٌّس.تقییي هیآًْب ضا 

ٌّس.انَل اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی تٌَْلَغی ضاثظ اًؿبى ٍ هبقیي ضا زضُ هی 

 

قٌبؾسهی ضا ضیؿِ هسیطیت ٍ ضیؿِ اضظیبثی اّساه ٍ هيبّین. 

ضا اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ایوٌی، عطاحی ثِ هطثَط هحلی ٍبًًَی العاهبت اظ ضٍظی ثِ زاًف 

 .زّسهی اضائِ

.زاضای زضُ اٍلیِ اظ هسیطیت ثحطاى اؾت 
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ِىیعیْی، هحیظ ؾبظهبًی، ثِ هسیطیت هطثَط اؾت هوْي ّب تَنیِ ىقبلیت، ظهیٌِ ثِ ثؿت 

 ایٌْب ثبقس. اظ یِ ّط اظ تطّیجی یب ذسهبت ّب، تزْیعات، ىٌبٍضی اثعاض،

ٌضىتبضی تنییط ّبیحل ضاُ ثِ ضا ىٌی ّبیحلضاُ ٍ ؾبظهبًی ّبیؾیؿتن هَرِ ٍ هقََل تغبث 

 .ّبض ثب اًؿبى تغبثٌ ربی ثِ اًؿبى، ثب اثعاض ٍ ّبض هحل ّبض، تغبثٌ -زّسهی تطریح

ِپصیطـ  ٍبثل ٍ هٌقغو ِّ ثطای هساذلِ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی هحیظ ٍ یب هكْل اظ ّبییرٌج

 زّس.ّؿتٌس ضا تكریم هی

آًبلیع اضگًََهی ٍ  ٍ گیطیثط اؾبؼ اًساظُ  هزسز عطاحی یب ّبی عطاحی زؾتَضالقول ٍ هكرهبت

 زّس.فَاهل اًؿبًی ضا اضائِ هی

طزیگقَاّس ضا ثِ ّبض هی ثط هجتٌی ّبیاضائِ تَنیِ ٍ هطتجظ فلوی تئَضی. 

هست َّتبُ اّساه رولِ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی اظ ّیيیت ؾبظیثْیٌِ ثطای ضا ّبییربیگعیي ٍ 

 گیطز.هست زض ًؾط هی ثلٌس

اؾتيبزُ ٍبثلیت ٍ ٍضی ثْطُ ثْجَز اًؿبى، ؾالهتی ًؾط اظ ربیگعیي ّبیحل ضاُ ثَزى نطىِ ثِ هَطٍى 

 .گیطزهی ًؾط زض هحهَل ضا

ِاًتؾبضـ عطاح ِّ ٌٌّسهی فول ّبییضٍـ ثِ ٍ زٌّسهی ًكبى ضا ّبییّبیی ِّ ٍیػگیؾیؿتن ّو 

 زّس.ًساضز، تكریم هی ضا

ٌَُّسهی زضُ ّؿتٌس، زضگیط ّبضثطاى آى زض ِّ ضا اضغطاضی ؾیؿتن ّبیٍیػگی ثب ثطذَضز ًح ٍ 

 .ٌّسهی ایزبز ایوي ٍ ؾبلن اًؿبًی هحیظ یِ ثِ زؾتیبثی ثطای ضا ّبییاؾتطاتػی

لحبػ عطاحی ىطآیٌس زض ضا آًْب لعٍم، نَضت زض ٍ زّسهی تكریم ضا شیٌيقبى ًیبظّبی 

 .ٌّسهی

اىعایف ضا ّبآى پصیطـ ٍ یبىتِ تَؾقِ ّبیتَنیِ ّیيیت ّبضثط، هكبضّت ِّ زّسهی تكریم 

 .زّسهی اضتَب ضا آًْب هكبضّت ٍ زّسهی

 .ٌّس ّبض هكتطُ اّساه ثِ زؾتیبثی ثطای تین یِ زض تَاًسهی



 

اؾت. میطُ، آگبُ ٍ ؾالهت ٍضقیت اًساظُ، رٌؿیت، ؾي، ىطٌّگ، هبًٌس روقیتی تٌَؿ فَاهل اظ 

اؾت آگبُ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ّبیحل اضائِ ضاُ زض آهَظـ احطثركی ّبیثِ هحسٍزیت. 

ٌّس. ایزبز ضا آهَظقی هٌبؾت زض اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ّبیثطًبهِ تَاًسهی لعٍم نَضت زض 

اضگًََهی ٍ فَاهل  انَل اؾبؼ ثط ضا هٌبؾت پطؾٌل اًتربة هقیبضّبی تَاًسهی لعٍم نَضت زض

 .ٌّس ایزبز اًؿبًی

ٌّسهی اؾتيبزُ قسُ انالح یب رسیس ّبی ؾیؿتن یْپبضچِ عطاحی ثطای ؾیؿتوی ضٍیْطز اظ. 

ِّبآى هقطىی تطتیت ٍ( ًوبیكگطّب ٍ ٌّتطل) حبًَیِ ٍ اٍلیِ ّبیضاثظ اظ اؾتيبزُ ایوٌی، هطاتت ؾلؿل 

 .قٌبؾسهی ضؾویت ثِ ضا
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ثِ نَضت هقََل، هَرَز، هساذلِ یب عطاحی ّبیاؾتطاتػی هَضز زض هسیطیت ٍ ّبضثطاى هكتطی، ثب 

 پیكٌْبزی عطح ّبیّعیٌِ ٍ ًتیزِ، ثِ زؾتیبثی ّبیهحسٍزیت ًتیزِ، اظ ثیٌبًِ ٍاٍـ اًتؾبضات

 .ٌّسهی ثحج اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی

ؾبیط زض ای حطىِ ّوْبضاى ثب هؤحط عَضثِ ٍ ٌّسهی ثطٍطاض هؤحط ٌّس، ضٍاثظهی زضگیط ضا شیٌيقبى 

 .ٌّسهی اًؿبًی، هكبضّتاضگًََهی ٍ فَاهل  عطاحی ّبیحل ضاُ تَؾقِ زض ّبضقتِ

اضگًََهی  قسُتَنیِ ثطًبهِ رْت هكبضّت زض هكتطی زض اًگیعُ ایزبز ثطای هٌبؾت ىطآیٌسّبی اظ

 .ٌّسهی اؾتيبزُ ٍ فَاهل اًؿبًی

زضُ ٍبثل قْلی ثِ پطؾٌل ضا اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ثطای ّبیزؾتَضالقول لعٍم، نَضت زض 

 .ٌّسهی اضائِ شیٌيقبى ؾبیط ٍ ّبضثط ثطای

 



 

اؾتيبزُ عطاحی فٌبنط ؾبیط اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ثب ازمبم ثطای ؾیؿتوی ضٍیْطز یِ اظ 

 .ٌّسهی

ٌِّسهی تْیِ ضیؿِ ٌّتطل ّبی اٍلَیت ثب هتقبزل ثطًبهِ ی. 

پیكطىت ثط ًؾبضت ٍ تَاىٌ هَضز اٍساهبت ارطای ثطای پطٍغُ هسیطیت اؾبؾی ّبیهْبضت اظ 

 .ٌّسهی اؾتيبزُ

زاًس.هی ضا عطاحی تْبهل قًَسُ تْطاض هبّیت 

ضا تنییطات هقطىی رولِ اظ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی، افوبل ّبیهحسٍزیت ٍ ثَزى فولی 

 قٌبؾس.هی

ٌّسهی هؿتٌس هٌبؾت عَض ثِ ضا ّبیبىتِ ٍ ّبىقبلیت. 

ٌٌّسهی تَلیس ضا زاض هقٌی ٍ زٍیٌ هرتهط، ٍاضح، ّبیگعاضـ ٍ ؾَاث. 
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ٍ  حطىِ هَبثل زض زاًكگبّی) آیٌسُ ًؾط زض هَضز ّبضگیطی اىطازِث ثب پػٍّكی ّبیهْبضت فوٌ

 .اؾت ؾبظگبض( ترهم

پػٍّكی ضا  فلوی هَبلِ یِ ّیيیت اضظیبثی ثطای تحَیٌ ّبیضٍـ ٍ آهبض اظ ّبىی زاًف

ًیبظ تطی زاضز. یِ هترهم اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ثطای ّبض تحَیَبتی ثِ زاًف زٍیٌ

 زاضز.

 



 

ٌّس.هی ربةهكتطی، اًت ضضبیت ٍ ّبضثط پصیطـ رولِ اظ ضا هٌبؾجی هقیبضّبی پطٍغُ اضظیبثی ثطای 

ٌّسهی اًتربة ضا هٌبؾت هٌبؾت، اثعاضّبی ًتیزِ هقیبضّبی گیطیاًساظُ ثطای. 

ٌُّسهی ٍضبٍت اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی هساذلِ یب عطاحی احطثركی ٍ ّیيیت زضثبض. 

ٌّس انالح اضظیبثی ًتبیذ ثب هغبثٌ ضا ّب حل ضاُ تب اؾت آهبزُ لعٍم نَضت زض. 
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اؾت آگبُ ایحطىِ ضىتبض اؾتبًساضزّبی ٍ ربضی ٍ هلی الوللی ثیي ایحطىِ اؾتبًساضزّبی ٍ ّسّب اظ 

 .ٌّسهی ضىتبض آًْب ثب هغبثٌ ٍ

زّسهی ًكبى ضا هيَْهی ٍ هٌغَی اًتَبزی، فَالًی، تيْط. 

اضظیبثی هست ثلٌس ٍ هست زضَّتبُ اًؿبى، ؾالهت ٍ ضىبُ ًؾط اظ ضا رسیس ّبییبىتِ ٍ هٌتَساًِ، هيبّین 

 .ٌّسهی

ِتحَیَبت ضٍاًی ٍ ارتوبفی تأحیط ًؾط اظ ٍ گصاضزهی احتطام ایحطىِ هربعجیي ذهَنی حطین ث 

 .ٌّسهی فول هؿئَالًِ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی،

هطثَط ّبی ظهیٌِ ؾبیط ٍ هحیغی ظیؿت ذغطات ٌّتطل ؾالهت قنلی، ثِ هطثَط زٍلتی ٍَاًیي 

 .ٌّسثطآٍضز هی اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ضا فولْطز ثِ

اضگًََهی  ایحطىِ فولْطز ثط ِّ هؿئَلیتی ٍ حٍََی نٌقتی، هؿبئل هَضز زض هٌبؾت اٍساهبت

 .زّسهی اًزبم گصاضز ضاهی ٍ فَاهل اًؿبًی تأحیط

ِزّسهی ًكبى زیگطاى توبیل ثب ّوْبضی ٍ هكَضت ای، زض ضقتِ چٌس تین یِ اظ ثركی فٌَاى ث. 

زیگط، هترهم یب هحٌَ ضقتِ ثِ ظهبًی چِ زاًسهی ٍ اؾت آگبُ ذَز ىقبلیت هحسٍزُ حَظُ اظ 

 .ٌّس زیگطی هطارقِ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی

هخبلۺ  فٌَاى ثِ ٌّس،هی حيؼ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی هترههبى ؾبیط ثب ضا ذَز اضتجبط

 ایّبی قجِْىطنت

 



 

اضگًََهی  توطیي ثِ هطثَط ّبیاؾتطاتػی ٍ ّبضٍیِ زاًف، هيبّین، ضٍظ ثِ ذَز ضا اظ ًؾط زاًف

 زاضز.ٍ فَاهل اًؿبًی، ثِ ضٍظ ًگِ هی

ِاضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ىقلی فولْطز ثِ هطثَط ّبیهْبضت ٍ زاًف هطتت عَض ث ٍ 

 ضٍظ ثِ ٍ ثطضؾی ّبض اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی ضا ثِ هطثَط ّبیضٍـ ٍ اثعاضّب آذطیي

 .ٌّسهی

"زّس تَضیح تَاًس آى ضاهی ٍ زاًسهی ضا اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی "اىعٍزُ ظـاض. 

 

 



 

 یکاربردهای حوزه ارگونومی و عوامل انسانی در در مورد نقش هایینظریه. ۴.۱

ثِ ٍ  هكنَل ثِ ّبض ّؿتٌس یاؾترساه یّباظ ثرف یقیٍؾ ویزض ع اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًیهترههبى 

 .ٌٌّسیاضائِ ه یهتٌَؿ ذسهبت هكبٍضُ ىٌ بضیثب اًَاؿ هكْالت ثؿ یبًیهكتط

 ویع IEA (https://iea.cc/leadership/technical-commitees/) یّبی ىٌىْطؾت ّویتِ 

تجبزل  یثطا ییفٌَاى ثؿتطّبثِ یىٌ یّبتِیّو يیزّس. اضا ًكبى هی یّبی اٍتهبززض ثرففولْطز اظ ی قیٍؾ

اظ  یاهزوَفِ یاًس. اگطچِ ّط ثرف زاضاقسُ لیتكْ یاّبی حطىِثحج لیضٍظ ٍ تؿْاعالفبت ثِ

ثب ایي ٍرَز هترههبًی ِّ  اؾت، هٌحهط ثِ ىطزّبی هساذلِ ٍ اؾتطاتػی یطیگاًساظُ یّب، ضٍـهَضَفبت

 ْؿبًی ّؿتٌس.ّبی یٌٌّس اؾبؾبً زاضای قبیؿتگیّب ّبض هیّب یب زض ایي ثرفضٍی ایي ثرف

 ۺقبهل زاضز یىٌ تِیّب ّوآى یثطا زض حبل حبضط IEAِّ  یاٍتهبز یّبثرف

HFE  َّاىضب 

یّكبٍضظ 

ٍؾبظؾبذتوبى ٍ ؾبذت 

سیزض تَل یاضگًََه 

یّبی ثْساقتهطاٍجت یاضگًََه 

یّبی آهَظقَّزّبى ٍ هحیظ یثطا یاضگًََه 

هقسى 

ًٍَل حولزض  یٍ فَاهل اًؿبً یاضگًََه(TEHF) 

 نامهیهای صدور گواهدر سیستم IEA یاصل یهایستگیکاربرد شااز هایی . نمونه۴.۲

با کاربزد آمًسش ي  آن بز ذیتأکي  است ذیآن وسبتاً جذ یمیقذ گذارٍیَای پاوسبت بٍ رضتٍ HFE ضغل

 یمحتًا فیدر تعز قصذ وذارد IEA ل،یدل هی. بٍ َممتغیز استکار ي جامعٍ  طیتًجٍ بٍ تحًالت مح

چٍ ي آمًسش  چٍ میشان کٍ ضًدیسؤال مطزح م هی، اغلب ايجًدهیا ، باعمل کىذمحذيد  یلیخ یآمًسض

عىًان بٍ ممکه استضذٌ است چىذ مثال کٍ  یبخص سع هیاوتظار است. در ا ي اسیداوص مًردواس عمق 

 ارائٍ ضًد. زدیراَىما مًرد استفادٌ قزار گ



 

 ِیؾبل ّبهل آهَظـ آّبزه ِی، HFE هترهم ِیفٌَاى ثِ یثِ آهَظـ ّبى یبثیزؾت یثطا ،یعَضّلثِ

 ؾغحی ،قَزیه ؽیتسض ؿبًؽیلىًَ هَغـزض  یعَضّلثِآهَظـ  يی. اقَزیه یتلَ یضطٍض HFE هرتم

آهسُ اؾت. هترههبى زؾتهطتجظ ثِ یّبضقٌبؾزٍضُ هغبلقبت  ی ثب اؾتيبزُ اظتَرٍْبثل ِیزاًف پبزض آى ِّ 

HFE یپعقْ ِ،یعیَىیث ،یضٍاًكٌبؾ ،یاظرولِ هٌْسؾ یّبی زاًكگبّاظ ضقتِ یاگؿتطزُ ویاظ ع، 

زض  IEA یانل یّبیؿتگیقب زضثبضُ ّبضثطز طیظ یّباًس. هخبلقسٍُاضز ایي حیغِ  یٍ فلَم ارتوبف ؿتیظظیهح

 سیرس یاهٌغَِ ٌبهِیگَاّ یّبؿتنیِّ ؾ یعطاحبى زٍضُ ٍ اىطاز یهوْي اؾت ثطا ًبهِینسٍض گَاّ یّبؿتنیؾ

ٍ ؾبفبت  یترهه یّبٌِیاظ ظه ِیّط ظیط ؾْن  هخبل  ،ثبقس سیهي ٌٌّسیه یاًساظضاُ HFEهترههبى  یضا ثطا

 .زٌّسیهضا ًكبى هَضز اًتؾبض زض هٌبعٌ هرتلو رْبى  یآهَظق

آهَظـ ؾبفت  360 ًیبظهٌس، هتحسُبالتی، هؿتَط زض اBCPE یاحطىِ یّبؿتیاضگًََه ٌبهِینسٍض گَاّ ئتیّ

 .اؾت ی ثطای نسٍض گَاّیٌبهِاٍ ؾِ ؾبل تزطثِ حطىِ ىقبل

 .هَرَز اؾت/ https://www.bcpe.org/why-certify/core-competenciesزض  كتطیث بتیرعئ 

 افتجبضؾبفبت  زؾتِ

 یفلو

 )تطم تحهیلی(

 

 یفلو افتجبضؾبفبت 

 (هبِّؾِزٍضُ (

ؾبفبت 

افتجبض 

CE 

 ؾبفبت آهَظـ

 ىقبل 

A.ِ45 5/4 5/4 3 انَل پبی 

B.۹0 ۹ ۹ 6 پیف ًیبظ انلی 

C. عطاحی  لیٍتحلِیتزعهتسٍلَغی انلیۺ ٍ

 ىطآیٌسّب ٍ هحهَالت

6 ۹ ۹ ۹0 

D.افتجبض  ،یعطاح ل،یٍتحلِیّبضثطز تزع

 ارطا() یؾبظٍ پیبزُ یؾٌز

۸ 12 12 120 

E.15 5/1 5/1 1 هجبحج ترههی 

 360 36 36 24 هزوَؿ

 



 

هقبزل  CEؾبفت آهَظـ ىقبل ًیبظ زاضز. یِ ؾبفت افتجبض  15ثِ  تحهیلی **تَرِۺ ّط ؾبفت افتجبض تطم

 ل ًیبظ زاضًس. یِ ؾبفت افتجبض یِ تطمبؾبفت آهَظـ ىق 10یِ ؾبفت افتجبض ؾِ هبِّ اؾت ٍ ّط زٍ ثِ 

 اؾت. CEؾبفت افتجبض ؾِ هبِّ یب  5/1هقبزل  تحهیلی

اؾتبًساضز  یزاًكگبّ یٍاحسّب ٍِّ رع ECTS( اظ ٍاحس CREE) یاضٍپب یّبؿتیاضگًََه ضیزؿتطهطّع 

( ّلی ؾبفت ثبضّبض 30)آهَظـ ىقبل ؾبفت  10هقبزل  ECTS ِی .ٌّسیاؾتيبزُ هّؿتٌس زض توبم اضٍپب 

( ECTS 60) آهَظـ ىقبلؾبفت  600حساٍل  ًیبظهٌس CREE ٌبهِی. نسٍض گَاّقَزیزض ًؾط گطىتِ ه

 .اؾت( یفول)ٍ ؾِ ؾبل تزطثِ اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی  هرتم آهَظـ

 

یستگیسغح ضا حَزُ داًص  

A  ْطزیاّساه ٍ ضٍ و،یتقط زض ظهیٌِزاًف ذَز  یطیّبضگثٍِبزض زاٍعلت  (ECTS 2)حذاقل  ی. اصَل ارگًََه

.اؾت یّبض یّبتیزض ىقبل یاضگًََه  

B اًساى )حذاقل  ی ٍ جوعیتیعوَهی ّایصگی. ٍ

2 ECTS) 

اًؿبى  یٍ ضٍاً یْیَلَغیعیى یبزیثٌ یّبیػگیاظ ٍ یاِیزاٍعلت زضُ اٍل

.اؾت ّبیػگیٍگطىتي ایي هكْالت ثب زض ًؾط  لیٍتحلِیتزعٍبزض ثِ زاضز ٍ   

C زاضز ٍ  ّبؿتنیؾ یٍ عطاح یهٌْسؾثٌیبزی انَل  ی اظاِیزاٍعلت زضُ اٍل (ECTS 2)حذاقل  یّای فٌسیستن ی. عراح

.ایي انَل اؾتًؾط گطىتي  ثب زضهكْالت  ٍبزض ثِ حل  

D  قیٍ تحق یابیارز ،پصٍّص یّا. رٍش

 (ECTS 2)حذاقل 

هٌبؾت  یآهبض یّب ٍ اثعاضّبضا ثب اؾتيبزُ اظ ضٍـ ذیًتب تَاًسیزاٍعلت ه

ًَقتِ  یاضگًََه یَبتیتحَ یّبگعاضـ تیيیّ ٍبزض ثِ اضظیبثیٌّس ٍ  یبثیاضظ

.اؾت گطیقسُ تَؾظ اىطاز ز  

E ـ اعالؿ ّبض یثطا ٍ هٌبؾت طیّبضثطزپص یٍ اؾتبًساضزّب يیٍَاًاظ زاٍعلت  (ECTS 2)حذاقل  هباحث تخصصی. 

.ثِ ّبض گیطزذَز  تيؿیطزاًف ضا زض  يیا ٍبزض اؾتٍ  زاضز  

ٍ ثب  ٌّسیّبض ذَز ضا زضُ ه یّبتیٍ هحسٍز یزاٍعلت العاهبت اذالٍ

ثِ ٌّس )هٌقْؽ ذَز  یّبتیىقبلّب ضا زض آى تَاًسیه زاًف يیاؾتيبزُ اظ ا

.ّبض گیطز(  

هٌتَل ٌّس  گطیعَض هؤحط ثِ اىطاز زذَز ضا ثِ یازاًف حطىِ تَاًسیهزاٍعلت 

 ،ىْن ٍ اظ ًؾط ٍبًًَی هٌبؾتٍبثل ی ّبپطٍغُ یٍ زاًف ذَز ضا زض هؿتٌسؾبظ

.ثِ ّبض گیطز  

 

 



 

  

Fیا/ ٍ فعالیت کار  لیٍتحلِی: تجسی. ارگًََه

 (ECTS 2)حذاقل 

ٍ  قٌبؾسیّبض ضا ه لیٍتحلِیتزع بی تیىقبل ِیاًزبم  یّبزاٍعلت ضٍـ

زض ًَبط ٍَت ٍ  )ثب زض ًؾط گطىتي( ٍبزض ثِ اًتربة ضٍـ هٌبؾت ثب تأهل

 ضقو آى اؾت.

 

Gحذاقل  کی. هذاخالت ارگًََه(2 ECTS) ِهساذلِ  یّبپطٍغُهٌبؾت  یبثیٍ اضظ یعطاح یًؾط یّبزاٍعلت رٌج

 .ٌّسیضا زضُ ه یِاضگًََه

Hی کیسیف یّاجٌبِ :ی. ارگًََه ٍ

 (ECTS 2)حذاقل  یکیَلَشیسیف

)ّط ّسام ثب  H ،I  ٍJ یّبٌِیزض توبم ظه ِیزاًف پبزاضای  سیزاٍعلت ثب

 زض ّط هبزُ( ثبقس. ECTS 2حساٍل 

 يیثبقسۺ ا F ،G ،H ،I  ٍJ یّبٌِیظه زض ECTS 4۸ یزاضاثبیس حساٍل 

 ECTS 20ٍ حساّخط  ECTS 2قبهل حساٍل هَضز ثطای پطٍغُ فولی 

 اؾت.

زاضای ترهم ( J بی H ،Iحَظُ زاًف ) ِیزض  زاٍعلتِّ  هَاضزیزض 

زاقتِ ًیع  ّبٌِیظه طیؾب ی زضثبضُزاًف ٍ زضُ ّبى سیثبفالٍُ ثط ایي ، اؾت

اٍسام ٍبزض ثِ اًزبم ّب ثبقس تب زض نَضت ثطٍظ هكْالت هطثَط ثِ آى

 .ثبقسهٌبؾت 

Iی ٍ ضٌاخت یّا: جٌبِی. ارگًََه

 (ECTS 2)حذاقل  یضٌاخترٍاى

Jیاجتواع ی ٍسازهاً یّا: جٌبِی. ارگًََه 

 (ECTS 2)حذاقل 

 



 

 پیشنهادی HFE یستمیس ی. ابسارها۴.۳

 .قَزیه ِیتَن HFEهساذالت  زض یؿتویؾ ْطزیاظ ضٍ تیحوب یثطا طیظ یاثعاضّب

 یّبض سُیچیّبی پؾیؿتنعطاحی  یاؾت ِّ ثطا چبضچَة() یؾبذتبض (CWA) یّبض قٌبذت لیٍتحلِیتزع

اظ  عطحیٍ  ٌّسیه عطاحیضا  ّبتیاظ هحسٍز یاًَاؿ هرتلي ؾبذتبض يیقسُ اؾت. ا زبزیا ارتوبفی-ىٌی

 .ؾبظزیه هقیي یّبض ؿتنیؾ ِیازاهِ ّبض زض  یچگًَگ

ACCIMAPS ِیتزع یثطا ٍیػُحَازث، ثِ  لیٍ تحل ِیتزع یثطااؾت ِّ  ؿتنیثط ؾ یهجتٌ ِیتٌْ ِیۺ  ٍ

 ْطزیضٍ يیا ّبضثطز زاضز. زّسضخ هی ارتوبفی-ىٌی سُیچیّبی پِّ زض ؾیؿتن یفلل حَازث ٍ حَازح لیتحل

 قس. ایزبز پیكگیطاًِ ؿِیض تیطیهس یاؾتطاتػ ِیاظ  یفٌَاى ثرك[ ث1ِضاؾوَؾي ] ٌؽیزض اثتسا تَؾظ 

 تیطیهس ؿتنیذغط ٍ ؾ یاقجِْ لیٍتحلِی، تزع(STAMP) ىطآیٌسّبی ًؾطی عطاحی حَازث ٍ ؾیؿتن

 .(EAST) ِیؿتویؾ یویّبض ت سازیضٍ لیٍتحلِیتزع (،Net-HARMS) ؿِیض

 

 

ّبی زاًف هؤؾؿِ افتجبضی اضگًََهی ٍ فَاهل اًؿبًی هزوَفِ انغالحبت ظیط ثط اؾبؼ  ىْطؾت حَظُ

گؿتطـ یبىتِ  IEA( اؾت. ایي هزوَفِ ثب زضثطزاقتي انغالحبت هَضز اؾتيبزُ زض CIEHFاًگلؿتبى )

 اؾت.

 ّبی میطفبزی ثط ثیَلَغی، ضٍاًكٌبؾی ٍ فولْطز اًؿبى.ٌّزبضّب، ذَال ٍ احطات هحیظ ّای ًاٌّجار:هحیظ

 ًتبیذ ذبل.ّبی احؿبؾی زض ّبضثطاى، ثطای ّسایت ضىتبض ثِ ؾوت عطاحی ثطای ایزبز پبؾد عراحی هَثر:

 ّبی رؿوی ٍ قٌبذتی ٍ تٌسضؾتی.تأحیطات ىطآیٌس پیطی ثط تَاًبیی پیری:

 ؾبذتبض ثسى اًؿبى ٍ چگًَگی تأحیط آى ثط فولْطز ىیعیْی، ذغط تطٍهب ٍ تٌسضؾتی. آًاتَهی:

 ّبی ثسى اًؿبى. گیطیی هطثَط ثِ اًساظُّبآٍضی ٍ  ثِ ّبضگیطی زازُروـ آًترٍپَهتری:

 ّبی ضایذبی هطثَط ثِ ًحَُ تَرِ ٍ پطزاظـ اعالفبت تَؾظ اىطاز ٍ آگبّی اظ هحسٍزیتًّؾطیِ تَجِ:

 



 

ٌّزبضّب، ذَال ٍ احطات نساّبی هَرَز زض هحیظ اظ رولِ ًَیع، عٌیي ٍ نَت زض   هحیظ ضٌَایی:

 قٌبؾی، ضٍاًكٌبؾی ٍ فولْطز اًؿبى.ظیؿت

 ىطآیٌسّبی تبحیطگصاض ثط ًگطـ ٍ ضىتبض اًؿبى.ّبی هطثَط ثِ فَاهل ٍ ًؾطیِ رفتار ٍ ًگرش:

ّب ٍ انَلی ِّ زض ایزبز ضىتبضّبی ایوي ًَف ًگطـ ّب ٍ ضىتبضّبی هطتجظ ثب ایوٌی ٍ ًؾطیِ ایوٌی رفتاری:

 زاضًس

 هْبًیِ اًتَبل ًیطٍ ٍ حطّت زض ثسى اًؿبى بیَهکاًیک:

 ّببظهبىّبی زذیل زض هسیطیت تنییط زض زضٍى ؾفَاهل ٍ ضٍـ هذیریت تغییر:

 افوبل یب ىطآیٌسّبی شٌّی هَضز اؾتيبزُ ثطای ّؿت زاًف ٍ زضُ اظ عطیٌ تيْط ضٌاخت:

 ضٍاثظ ٍ ضىتبضّبی هطتجظ ثب اضتجبط ىطزی یب گطٍّی، ّن زض ؾغح ىطزی ٍ ّن زض ؾغح ؾبظهبًی. ارتباعات:

ی ٍ تهَیطی( ٍ ّبی هَضز اؾتيبزُ )اظ رولِ گيتبضی، ًَقتبضّب ٍ ضٍـهْبًیؿن ّای ارتباعی:سیستن

 هكْالت هطثَط ثِ اضتجبعبت ىطزی ٍ گطٍّی.

 ّبی هَرَز زض گطٍُ یب ؾبظهبى.ّب ٍ ؾٌتّب، ضىتبضّب، ًگطـایسُ فرٌّگ:

ّب ٍ حهَل اعویٌبى اظ آٍضی ٍ تزعیِ ٍ تحلیل زازُّبی روـضٍـ ّا:آٍری ٍ تجسیِ ٍ تحلیل دادُجوع

 ّبافتجبض ٍ نحت آى

 ّبی زذیل زض اًتربة یِ ؾطی افوبل یب ًؾطاتٌبذتی ٍ ؾَگیطیىطآیٌسّبی ق گیری:تصوین

 ّبی رؿوی ٍ قٌبذتی ثط فولْطز قنلی.پصیطیّبی ٍ آؾیتّبۺ احطات ًبتَاًیپصیطیّب ٍ آؾیتًبتَاًی

ّب یب ضىتبضّبیی ِّ تٌْب ظهبًی ِّ ارعا زض ٍبلت یِ ّل یْپبضچِ ثب ّن تقبهل زضُ ٍیػگی خَاظ ًَظَْر:

قًَس. ثطذَضز ثب ًتبیذ میطهٌتؾطُ یِ هساذلِ یب ىطآیٌس عطاحی ِّ ذبضد اظ ّل پسیساض هی زاقتِ ثبقٌس،

 .ثیٌی ًیؿتٌسؾیؿتن ٍ ثِ تٌْبیی ٍبثل پیف

 



 

، ثِ ٍیػُ زض ضاثغِ ثب اىطاز HFEّبی هطثَط ثِ تقْس ىقبلیت ّبی ّبی اذالٍی ٍ ضوبًتانَل، اضظـ اخالق:

 گطىي ًَف آًْبزضگیط زض ىقبلیت، ثسٍى زض ًؾط 

 ّبّب ٍ تزعیِ ٍ تحلیل آظهبیفتَؾقِ، عطاحی، ّسایت، هسیطیت زازُ عراحی آزهایطی:

ّبی ثِ زؾت آهسُ اظ آٍضی ٍ تزعیِ ٍ تحلیل زازُّبی زذیل زض روـضٍـ ّای ضغلی:ارزیابی فعالیت

 ّبّبی آىهكبّسُ اىطاز زض هحیظ ّبض ٍ هحسٍزیت

 رطاد اعالفبت اظ عطیٌ ثحج گطٍّی.ضٍقی ثطای اؾت ّای هتورکس:گرٍُ

 گصاضز.پَیبیی، تقبهالت ٍ فَاهلی ِّ ثط فولْطز گطٍُ تبحیط هیۺ رفتار گرٍّی

 ّب ٍ هكْالت هطثَط ثِ زضُ نسا ٍ ؾیؿتن قٌَاییهْبًیؿنۺ سیستن ضٌَایی اًساى

 اؾتيبزُ اًؿبى ّبی هحبؾجبتی تقبهلی ثطایؾبظی ؾیؿتنعطاحی، اضظیبثی ٍ پیبزُۺ کاهپیَتر-تعاهل اًساى

 ّبی هبقیٌی تقبهلی ثطای اؾتيبزُ اًؿبى.ؾبظی ؾیؿتنعطاحی، اضظیبثی ٍ پیبزُ هاضیي:-ّای اًساىسیستن

زٌّسُ فولْطز ِّ اًَاؿ ذغبّبی اًؿبًی ٍ قٌبؾبیی ٍ اضظیبثی فَاهل قْل قابلیت اعویٌاى ٍ خغای اًساًی:

 اٍساهبت الظم ثطای پیكگیطی/ّبّف ذغبّبی اًؿبًی.گصاضز ٍ آگبّی اظ ثط ٍبثلیت اعویٌبى اًؿبى تأحیط هی

 ّب ٍ هكْالت هَرَز زض زضُ ًَض ٍ ؾیؿتن ثیٌبییهْبًیؿن سیستن بیٌایی اًساى:

 ّبی ؾبظهبًی، ارتوبفی ٍ قرهیفَاهل هطتجظ ثب قنل ٍ ّبض ٍ اضتجبط آًْب ثب ًیبظهٌسی عراحی ضغل:

 اًزبم ٍ تْویل آى هَحط اؾت ّبی یِ قنل ِّ ثط فولْطز ىطز زضٍیػگی رضایت ضغلی:

ّب ٍ ّبی ّؿت نطیح زاًف ضوٌی، اظ عطیٌ تقبهل هؿتَین ثب اىطاز، گطٍُانَل ٍ ضٍـ استخراج داًص:

 ّبی هتوطّع، ههبحجِ، هكبّسُ، ایيبی ًَف، ًؾطؾٌزی ٍ ّبضگبُ ّبّب، اظ عطیٌ گطٍُؾبظهبى

ّب ثطای زؾتیبثی ثِ ت ٍ تأحیطگصاضی ثط تینّبی هَضز ًیبظ ثطای ّسایقٌبذتی هْبضتظیطثٌبی ضٍاى رّبری:

 ًتبیذ هَىٌ

 



 

چگًَگی ّؿت زاًف، ًگطـ ٍ هْبضت ّبی رسیس یب انالح هَاضز هَرَز تَؾظ اىطاز، اظ عطیٌ  یادگیری:

 تزطثِ، هغبلقِ یب آهَظـ

هبّیت ٍؽبیو زؾتی، ذغطات هَرَز )ذؿتگی، اذتالالت اؾْلتی فضالًی ٍ آؾیت( ٍ  حول دستی:

 ی ارتٌبة اظ ایي ذغطات هغبثٌ ثب هَطضات حول زؾتیچگًَگ

ّبی هقتجط، زٍیٌ ٍ ٍبثل گیطی ثطای ثِ زؾت آٍضزى زازُانَل ٍ ٍَافس اًساظُ تکٌیک ّای اًذازُ گیری:

 افتوبز.

انَل، ذَال ٍ احطات هحیظ هْبًیْی قبهل لطظـ، قَُ، اضتقبـ ٍ ًیطٍی گطاًف ثط  هحیظ هکاًیکی:

 فولْطز اًؿبى.ثیَلَغی، ضٍاًكٌبؾی ٍ 

 ىطآیٌسّبی قٌبذتی زضگیط زض ّؿت، شذیطُ ٍ یبزآٍضی اعالفبت زض َّتبُ هست ٍ ثلٌس هست حافظِ:

 ىطآیٌسّبی هطتجظ ثب تَرِ، اقتیبً ٍ هخجت ثَزى ًگطـ ًؿجت ثِ یِ ىقبلیت اًگیسش:

 اذتالالت ضایذ. ّبی ىیعیْی ثط ؾیؿتن اؾْلتی فضالًی ٍ آگبّی اظتبحیط ىقبلیت اختالالت اسکلتی عضالًی:

 زٌّس چگًَِ ؾبظهبى ّب ىطآیٌسّب، ؾلؿلِ هطاتت، ىطٌّگ ٍ ضىتبضّبی ؾبظهبًی ذَز ضا تنییط هی تغییر سازهاًی:

 ّبی چگًَگی یبزگیطی ٍ ؾبظگبضی یِ ؾبظهبى ثب تنییطاتضٍـ ّب ٍ ًؾطیِ یادگیری سازهاًی:

 ٌٌّساظـ ٍ تيؿیط هیِّ اىطاز اظ عطیٌ حَاؼ ذَز، احؿبؼ، پطزّبییهْبًیؿن ادراک:

 ىطآیٌسّب ٍ فولْطزّبی ثسى اًؿبى. فیسیَلَشی:

 ّبی عطاحی، تَؾقِ، آظهبیف ٍ اؾتيبزُ اظ هحهَالتضٍـ عراحی هحصَل:

ّب ٍ فولیبت ِّ ثب ّن یِ ىطآیٌس ضا ّب، ذطٍریی تزعیِ ٍ تحلیل ٍضٍزیّبضٍـ تجسیِ ٍ تحلیل فرآیٌذ:

 زٌّستكْیل هی

تبحیطگصاض ثط ثطاًگیرتگی ىطز ٍ آگبّی اظ احطات، فالئن ٍ اٍساهبت الظم ثطای هسیطیت فَاهل  استرض رٍاًی:

 اؾتطؼ

 ّبی ضٍاًی اىطازّبی قرهی ٍ تَاًبییّبی ؾٌزف ٍ اضظیبثی ٍیػگیضٍـ سٌجی:رٍاى



 

 ّبی حؿی پبؾد/ازضاّی اىطاز.ی ىیعیْی ٍ ىطآیٌسّبگیطی ٍ ثطضؾی ضاثغِ ثیي هحطُاًساظُ فیسیکی:-رٍاًی

ارطا ٍ ًوطُ زّی پطؾكٌبهِ ٍ ههبحجِ ثطای ثِ زؾت آٍضزى تَؾقِ، عطاحی،  عراحی پرسطٌاهِ ٍ هصاحبِ:

 اعالفبت هقتجط ٍ زٍیٌ.

ٍ آگبّی اظ اٍساهبت الظم ثِ هٌؾَض  هْطض ىكبضی ّبی فلل ٍ فالئن آؾیت ّای فطاری تکراری:آسیب

 حصه یب ّبّف احطات آى.

 بظهبىّب، ازضاّبت ٍ ضىتبضّبی هطثَط ثِ ایوٌی زض یِ ؾّب، ًگطـاضظـ فرٌّگ ایوٌی:

ّبضی ٍ ؾبیط الگَّبی ّبضی ثط ثیَلَغی، ضٍاًكٌبؾی ٍ فولْطز ّطًٍَثیَلَغی، احطات ًَثت کاری:ًَبت

 اًؿبى.

چگًَگی ازضاُ یِ ىطز ٍ/یب گطٍُ اظ یِ ٍضقیت ىیعیْی/قٌبذتی، چگًَگی تنییط  آگاّی هَقعیتی:

ؾبظی گیطی، هسلًگی اًساظُگیطی ٍ چگَآگبّی هٍَقیتی، چگًَگی تبحیطگصاضی آگبّی هٍَقیتی ثط تهوین

 ٍ اضظیبثی آگبّی هٍَقیتی

ّبی ارتوبفی ٍ ىٌی ٍ احطات آى ثط ثیَلَغی، ضٍاًكٌبؾی ٍ تقبهالت ثیي ؾیؿتن فٌی: -ّای اجتواعیسیستن

 فولْطز اًؿبى

ّبی انَل ٍ ٍَافس آهبضی، اظ رولِ ضٍـ ّبی روـ آٍضی، عجَِ ثٌسی، تزعیِ ٍ تحلیل ٍ تيؿیط زازُ آهار:

 ٍ ّیيی ثطای اؾترطاد اعالفبت فسزیّوی 

 ّبی هَضز ًیبظ ثطای ضّجطی هؤحط یِ تین یب گطٍُ ّبضیٍیػگی سرپرستی:

 هٌْسؾی پیچیسُ-ّبی اًؿبًیّب ٍ ىطآیٌسّبی عطاحی ٍ هسیطیت ؾیؿتنضٍـ هٌْذسی سیستن:

ّبی ىیعیْی ٍ ّبیی ثطای ًوبیف ٍؽبیو ثِ نَضت ؾبذتبضیبىتِ ٍ قطح ىقبلیتضٍـ تجسیِ ٍ تحلیل ٍظایف:

 ّبقٌبذتی آى

 



 

 ىطز، ضّجطی تین ٍ ؾطپطؾتی  -انَل ّبض تیوی اظ رولِ هَضَفبتی هبًٌس تقبهل ىطز کار تیوی:

انَل، ذَال ٍ احطات حطاضتی هحیظ اظ رولِ زهب، ضعَثت ٍ رطیبى َّا ثط ثیَلَغی،  هحیظ حرارتی:

 زاًف.ضٍاًكٌبؾی ٍ فولْطز اًؿبى ٍ چگًَگی اؾتيبزُ اظ ایي 

ّب ٍ تَاًبیی ّبی ذَز ضا اىعایف زّس ؾبظز زاًف، هْبضتّبیی ِّ ىطز ضا ٍبزض هیضٍـ آهَزش ٍ ضایستگی:

 ّبی هسیطیت آهَظـ ٍ قبیؿتگی  ٍ آگبّی اظ ضٍـ

 ّب ٍ ىطآیٌسّبیی ِّ اظ عطیٌ چطذِ فوط عطاحی ثط ّبضثط ًْبیی توطّع زاضًسضٍـ عراحی کاربر هحَر:

ٍ ىطآیٌسّبیی عطاحی ٍ اضظیبثی ّل تزطثِ ّبضثط )قبهل ٍبثلیت اؾتيبزُ، احؿبؾبت  ّبتزطثِ ّبضثطۺ ضٍـ

 ّب( زض ضاثغِ ثب هحهَالت ٍ ذسهبتّب ٍ اضظـّبضثط، اًگیعُ

هحیظ زیساضیۺ ٌّزبضّب، ذَال ٍ احطات هحیظ ثهطی اظ رولِ هیعاى ٍ رْت ًَض، ذیطگی ٍ ؾَؾَ ظزى ثط 

 ثیَلَغی، ضٍاًكٌبؾی ٍ فولْطز اًؿبى

 طاحی ٍ اضظیبثی هحل ّبضۺ عطاحی ٍ اضظیبثی ىیعیْی ىضبی ّبضیع

چگًَگی احطگصاضی ثبض ّبضی ىیعیْی یب شٌّی ثط یِ ىطز ٍ/یب گطٍُ، ثِ ٍیػُ ثبضّبضی ظیبز ٍ  بار کاری:

 ّبی هطثَط ثِ اًساظُ گیطی آىّب ٍ هحسٍزیتآگبّی اظ تٌْیِ

 

 




