
 اختوبػی فَریتْبی ًقص": 69 سبل در ایزاًیبى اختوبػی هذدکبراى گزٍّی هجبحثِ آخزیي  ًتبیح

 "چیست؟ اختوبػی هذدکبراى هٌظز اس طجیؼی ثالیبی در

 در گرفتي قرار خولِ از داليلى ثِ ايراى پٌْبٍر سرزهيي.كٌذ هی تْذيذ زهيي كرُ در را ثطر زًذگى ّوَارُ عجيؼى سَاًح

 گرفتبر ّوَارُ ،...ٍ هتٌَع َّايى ٍ آة ثب ٍ ًبّوگَى عجيؼتى داضتي خغرافيبيى، هَقؼيت ّيوبليب، آلپ زلسلِ كورثٌذ

 زيست هحيظ تخريت ٍ هبلى خسبرات ٍ خبًى تلفبت ٍ ًبثَدى ٍ ٍيراًى ضَم آثبر ٍ ثَدُ عجيؼت قْر ٍ عجيؼى ثاليبى

 آى ًَع 14 است، ضذُ ضٌبختِ خْبى در كِ عجيؼى ثاليبى ًَع 14 از كِ خبيى تب اًذازد هی سبيِ ثَم ٍ هرز ايي ثر ّوَارُ

 هسير رًٍذ تغيير ٍ رٍاًی ٍ خسوی هؼلَليت هرگ، ثِ هٌدرعجيؼی سبالًِ ايي ثاليبی  .ضَد هی حبدث ايراى كطَر در

 ثِ دًيب ٍ كطَر  ًقبط سبير از اهذادّب ٍ ّبكوک. گردًذهی ٍدٍلتْب افراد ثرای ضذيذ هبلی صذهبت ٍ ًفر ّبهيليَى زًذگی

حبال سئَال اغلی ایي است کِ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ " .گرددهی ارسبل ديذُآسيت هٌغقِ ثِ سرػت ثِ ثاليب ٍقَع دًجبل

ى افزاد کوکْبی ًقذی ٍ غیز ًقذی در خْت کوک ثِ ثقب ٍ سًذُ هبًذدر سهبى ٍقَع ثالیب ثیطتز کوک ّبی ارسبلی 

یکی اس گزٍّْبی  ثؼٌَاى  دیذگبُ هذدکبراى اختوبػیاس  ًقص فَریتْبی اختوبػی در ثالیب  ثبضذ درگیز در ثالیب هی

 خوغ در سَال ايي هدبزی فضبی در پرسص؛ ايي پبسخ ثِ رسيذى ثرای  هذاخالت اختوبػی چیست؟ هتخػع

 هذدكبراى تحصيلی، هختلف هقبعغ داًطدَيبى رضتِ، ايي اسبتيذ ضبهل كِ ايراى اختوبػی هذدكبراى ازخبهؼِ ًفری158

 هذدكبراى كِ است ركر ثِ الزم.ضذ هغرح ًظراى صبحت سبير ٍ هختلف سبزهبًْبی ٍ ادارات در ضبغل اختوبػی

ايي هسئلِ پرداختٌذ  ثِ سپس ٍ پرداختٌذهذدكبراى اختوبػی در ثاليب هذاخالت اختوبػی ضرٍری تَسظ ِ ث اثتذا اختوبػی

 هجبحثِ ًتبيح پبيبى در ثبضذ. كِ چرا ًقص هذدكبراى اختوبػی ٍ ثِ تجغ آى فَريتْبی اختوبػی در ثاليب كورًگ هی

 تدسيِ ثب. گرفت قرار تحليل ٍ تدسيِ هَرد(  4001) ٍالًذهي گريٌْبين كيفی هحتَای تحليل رٍش از استفبدُ ثب گرٍّی

 ٍ اصلی هفبّين  گرٍُ دٍ در تحليل ٍ تدسيِ فرآيٌذ عی در كذّب ايي. گرديذ استخراج اٍليِ كذّبی ّب پبسخ تحليل ٍ

 .گرفتٌذ قرار ريل ضرح ثِ فرػی هفبّين

 

 

 



 خذٍل هفبّین ٍ سیز طجقبت استخزاج ضذُ

  هفبّین فزػی هفبّین اغلی              

 

ًقص هذدکبراى اختوبػی 

در ثالیب ٍ ثحزاًْبی 

 طجیؼی 

 قجل اس ثزٍس ثحزاًْب ِ اس کطَرتْیِ ًقطِ اختوبػی ّز هٌطق -

بیی آهَسش تبة آٍری ٍ هذیزیت َّش ّیدبًی ثِ هزدم ثزای رٍی -

 هٌبست ثب ثحزاًْب 

گزٍّْبی آسیت پذیز در ثالیب ٍ سبهبًذّی سزیغ ضٌبسبیی  -

 )کَدکبى،سبلوٌذاى ٍ سًبى ٍ هؼلَلیي ( 

 ثسیح هٌبثغ ٍ اهکبًبت  -

ارایِ آگبُ کزدى هزدم اس فزٌّک حبکن ثز هٌطقِ ثحزاى سدُ خْت  -

 ّذفوٌذ  ْبیکوک

 افزاد درگیز در ثالیب کٌتزل ضذُ  ػبطفی ٍ ّیدبًی کوک ثِ تخلیِ  -

ًیبسسٌدی هذاٍم در هٌطقِ ثحزاى سدُ ٍ اػالم لیست ًیبسهٌذی ثِ  -

 هزدم ٍ هذیزاى 

 گی ػبدی کوک ثِ تَاًوٌذی افزاد ثزای ثبسگطت ثِ سًذ -

پیگیزی هسبیل ثْذاضتی ٍ درهبًی افزاد ٍ ارخبع آًْب ثِ سبسهبًْبی  -

 هزتجط 

ّوذلی ثب افزاد ثبسهبًذُ ٍ کوک ثِ آًبى ثزای طی کزدى هزاحل  -

 سَگ 

 پیگیزی ثزای تزهین هسبیل اقتػبدی ٍ اختوبػی ثبسهبًذگبى  -

 پیگیزی ثزای کٌبرّن قزار گزفتي اػضبی خبًَادُ  -

 ایدبد اًگیشُ در ثبسهبًذگبى خْت تالش ثزای اداهِ سًذگی  -

 ثزرسی رٍاثط ٍ اًسدبم خبًَادُ ّب در طَل هذت ثحزاى  -

ایفبی ًقص ّوبٌّگ کٌٌذُ ثیي سبسهبًْب خْت پیطگیزی اس هَاسی  -

 ی ٍ تذاخل کبری کبر

 هستٌذ سبسی فؼبلیتْب ٍ گشارش ثِ سبسهبًْبی هزتجط  -

 ارایِ پطٌْبدات خْت هذیزیت ثْیٌِ ثحزاى ثِ سبسهبًْبی هزتجط  -

 هزدهی ٍ سوي ّب در هٌطقِ کزدى کوک ّبی  ٍ ّذفوٌذ هٌسدن -

هحلی ضجکِ ّبی حوبیتی ٍ اختوبػی  ثزخَرداری افزاد ثبسهبًذُ اس  -

  ٍ هلی  ،هتطقِ ای

  

 

 



چزایی کوزًگ دیذُ ضذى 

ذدکبراى اختوبػی ص هًق

ٍ هذاخالت اختوبػی در 

 ثالیب 

 زخی داًطگبّْب ضیَُ ًبهٌبست خذة داًطدَ هذدکبری اختوبػی در ث -

 آضٌب ًجَدى هزدم ٍ سبسهبًْب ثب خذهبت حزفِ هذدکبری اختوبػی  -

 در حَسُ ثالیب هتخػع اختوبػی  ػذم ٍخَد هذدکبراى  -

خػَظ ثالیب ثِ هذدکبراى اختوبػی طی دٍراى ػذم آهَسش السم در  -

 تحػیل 

هدْش ًجَدى اکثز هذدکبراى اختوبػی ثِ داًص السم در هَاقغ هذاخالت  -

 ب اختوبػی در ثالی

آضٌب ًجَدى ثزخی اس هذدکبراى اختوبػی ثب هبّیت ثحزاًْب ٍ فزآیٌذ  -

 حبکن ثز آًْب 

هذاخالت اختوبػی در ثالیب ًجَد پزٍتکل یب ضیَُ ًبهِ تخػػی ٍ ثَهی  -

 ٍ ثحزاًْب 

 ػذم استفبدُ اس تدزثیبت هذدکبراى اختوبػی حضَر یبفتِ در ثالیب  -

 کثز هذدکبراى اختوبػی ًذاضتي هْبرت ٍ رٍحیِ کبر تیوی در ا -

ٍخَد ًذاضتي دٍرّْبی آهَسضی تخػػی خْت داًص افشایی  -

 هذدکبراى اختوبػی هذاخلِ گز در ثحزاًْب 

 ػذم تزثیت ًیزٍی هذدکبری اختوبػی هتخػع در حیطِ ثحزاًْب -

 ػذم ػضَیت هذدکبراى اختوبػی در اتبق هذیزیت ثحزاى استبًذاریْب -

ػذم تبة آٍری ٍ َّش ّیدبًی السم در ثزخی اس هذدکبراى اختوبػی -

 هذاخلِ گز در ثحزاًْب 

ػذم ٍخَد حوبیتْبی هبلی ٍ رٍاًی اس هذدکبراى اختوبػی دٍاطلت  -

 هذاخلِ گز در ثحزاى 

ػذم ثزگشاری ّوبیطْبی سبسهبى یبفتِ خْت ثیبى تدبرة سیستِ  -

 هذدکبراى اختوبػی هذاخلِ گز در ثحزاى 

 ػذم ارائِ گشارضْب ٍ هستٌذات هٌسدن ثِ سبسهبًْب  -

ػذم حوبیت ّبی کبفی دٍلت ٍ سبسهبًْب اس هذدکبراى اختوبػی هذاخلِ -

 گز 

خذة سبیز رضتِ ّب در پست ّبی هذدکبری اختوبػی ٍ آضٌب ًجَدى  -

 ایي افزاد ثب هذاخالت اختوبػی در ثالیب 

تَسط هذیزاى حزفِ ػذم تالش در خْت کست تدزثیبت ثیي الوللی  -

 در راس در سهیٌِ هذاخالت اختوبػی در ثالیب 

 هَثز ٍ ػلوی ت حضَر ًذاضتي هتَلی قَی ٍ کبرآهذ حزفِ در کطَر خْ -

 ثالیب ٌّگبم ثزٍس در هذاخالت اختوبػی در 

 هَاسی کبری ثسیبر ثیي سبسهبًْب ٍ افزاد ٌّگبم ثزٍس ثالیب   -

 آهبدگی ًب کبفی ثزخی هذدکبراى اختوبػی در هَاخِْ ثب ثالیب -

ػی ثَهی هتخػع در هٌطقِ ری اختوبًبکبفی ثَدى ًیزٍّبی هذدکب -

 ٍقَع ثحزاى 

 

 

 

 اختوبػی هذدکبری ارضذ کبرضٌبس خفتبى؛ پزٍاًِ: ارسیبثی ٍ تحلیل گزدآٍری، 

 


