


ارتقای سالهت در هحیط کار -خَد هراقبتی سازهاًی



خَدهراقبتی سازهاًی

ّدف در ايي رٍيكرد  
ايجبد هحيط وبس سبلن اص طشيك اجشاي ثشًبهِ ّب ٍ خط هطي ّبي استمبي سالهت دس هحل وب س •
خلك هحيط فيض يىي ٍ فشٌّگ حوبيتي ٍ تطَيك ضيَ ُ صًذگي سبلن ثب ّوىبسي وبسوٌبى ٍ  •

.  وبسفشهبيب ى ا ست 

:سازهاى ّای ّدف 
...  هحل ّبي وبس دٍلتي يب خػَغي ، هذسسِ، داًطگب ُ، وبسگب ُ ،وبسخبًِ ٍ 



اقداهات الزم جْت ايجاد هحیط کار سالن

تطىيل ضَساي استمبي سالهت•
تذٍيي ثشًبهِ عوليبتي تَسظ ضَسا•
اجشاي ثشًبهِ ّبي استمبي سالهت تذٍيي ضذُ دس هحيظ وبس•
پبيص ٍ اسصضيبثي ثشًبهِ تَسظ ضَسا•



... (هحل کار، داًشگاُ، کارگاُ، کارخاًِ ٍ )اعضای شَرای ارتقای سالهت د ر سازهاى 

هسئٍَل سبصهبى/ هذيش/ سييس•
هعبٍى اجشايي سبصهبى•
هعبٍى هبلي سبصهبى•
سٍاثظ عوَهي سبصهبى•
...(ًظيش ثْگش، ساثظ سالهت، )ًوبيٌذگبى وبسوٌبى دس ثخص ّبي سبصهبى •
(ًفش ثبضذ 500دس غَستي وِ سبصهبى، وبسخبًِ ي ثبالي )وبسضٌبس ثْذاضت حشفِ اي •



ٍظايف شَرا

(حذالل ّش سِ هبُ يه ثبس)ثشگضاسي هٌظن جلسبت •
تؼْذ دس اجشاي هػَثبت•
ّوىبسي دس جْت ثشگضاسي جلسبت آهَصضي خَدهشالجتي ثشاي وبسوٌبى•
تذٍيي ٍ اجشاي ثشًبهِ ػوليبتي•
دسگيش وشدى وبسوٌبى دس اجشا ٍ تَسؼِ ثشًبهِ•
ٍ ثبصًگشي ثشًبهِ( ّش ضص هبُ)اسصضيبثي داخلي  •

تغييش خط هطي ّبي سبصهبى ثِ هٌظَس داضتي هحيط وبس سبلن/ اغالح•



هحل کار سالن چیست؟

يه هحل وبس سبلن، ثب اجشاي ثشًبهِ ّب ٍ خط هطي ّبي استمبي سالهت دس هحل وبس، •

هحيط فيضيىي ٍ فشٌّگي حوبيتي سا خلك هي وٌذ وِ ضيَُ  صًذگي سابلن سا تطاَيك   

.هي وٌذ

يىي ديگش اص ٍيژگي ّبي هحل وبس سبلن، ّوىبسي وبسوٌبى ٍ وبسفشهبيبى ثشاي تاشٍي    •

. ٍ استمبي سالهت ٍ سفبُ هشدم است



برًاهِ ارتقای سالهت در هحل کار چیست؟ 

ثشًبهِ استمبي سالهت دس هحل وبس ثِ فؼبليت ّبيي اضبسُ داسد وِ دس هحل وبس اًجبم گشفتاِ ٍ اص  •

. سالهت ٍ سفبُ وبسوٌبى حوبيت هي وٌذ

(هبًٌذ جلسبت آهَصضي يب والس ّبي فؼبليت ثذًي)فؼبليت ّب ي هجتٌي ثش تغييش سفتبس فشدي•

فؼبليت ّبي هشثَط ثِ تغيياش سيبسات ّاب هبًٌاذ ايجابد سيبساتْب ٍ هحايط ّابي فيضيىاي ٍ            •

هبًٌذ سيبست ّبي تْياِ ذازاي سابلن ياب     )اجتوبػي وِ اص سفتبسّبي ثْذاضتي حوبيت هي وٌٌذ

. ّذف لشاس هي دٌّذ( تسْيالت هشثَط ثِ حول ٍ ًمل ايوي



هسايا ٍ هٌافع برًاهِ ارتقای سالهت در هحل کار برای کارکٌاى

افضايص هيضاى آگبّي ٍ داًص سالهت •

افضايص سالهت ٍ سفبُ جسوي ٍ سٍاًي •

افضايص سضبيت ضغلي ٍ سٍحيِ وبسي اتخبر ضيَُ صًذگي سبلن تش •



هسايا ٍ هٌافع اجرای برًاهِ ارتقای سالهت در هحل کار برای کارفرهاياى 

ثْجَد ػولىشد ٍ ثْشُ ٍسي •

وبّص هيضاى ذيجت ٍ هشخػي استؼالجي •

وبّص هيضاى آسيت ّبي ضغلي ٍ ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ ذشاهت ضغلي وبسوٌبى•

افضايص سٍحيِ، دلگشهي، اًگيضُ ٍ سضبيت وبسوٌبى  •

ثْجَد تػَيش سبصهبًي ٍ ضخػيت حمَلي سبصهبى ٍ تؼذيل فشآيٌذ جزة ٍ حفظ وبسوٌبى•

افضايص ثبصدُ آهَصش ٍ تَسؼِ سشهبيِ گزاسي  •

ثْجَد فشآيٌذ اضتغبل ٍ سٍاثط ثيي فشدي وبسوٌبى •



برًاهِ ّای ارتقای سالهت در هحل کار بر کدام يک از حیطِ ّای  
سالهت هتورکس ّستٌد؟

تغزيِ•

فؼبليت فيضيىي•

تشن سيگبس•

هذيشيت استشس•



اجسای ضرٍری برًاهِ ّای ارتقای سالهت در هحل کار

تؼْذ ٍ هطبسوت هذيشيت•

تالش ثشاي افضايص تؼْذ وبسوٌبى•

اسايِ فشغت ثِ توبم وبسوٌبى ثشاي هطبسوت دس ثشًبهِ ثذٍى تَجِ ثِ ٍضؼيت فؼلي سالهتطبى•

فؼبليت ّبي جبهغ، هذاٍم ٍ پبيذاس وِ ػاليك ٍ سفتبسّبي اجتوبػي وبسوٌبى ٍ هحيط فيضيىي هحل وبس •

.  سا هَسد تَجِ لشاس هي دّذ

هٌبثغ وبفي  •

اسصضيبثي ٍ ثْجَد ثشًبهِ •



گام اجرای برًاهِ ارتقای سالهت در هحل کار 10



(3تا  1گام )شرٍع اجرای برًاهِ  
.حوبيت هذيشيت سا جلت وٌيذ: 1گبم 

.خالغِ خط هطي ثشًبهِ سا هؼشفي ٍ ًيبصّب سا ضٌبسبيي وٌيذ: 2گبم

حوبيت وبسوٌبى سا جلت ٍ هسٍَليت ّبي افشاد دس ثشًبهِ سا تؼييي وٌيذ: 3گبم





1کار گرٍّی 



(7تا  4گام )طراحی برًاهِ  
.اّذاف ولي، اختػبغي ٍ سفتبسي ثشًبهِ سا تؼييي وٌيذ: 4گبم •
.تْيِ وٌيذفؼبليت ّبي ثشًبهِ سا تؼييي ٍ ثشًبهِ ػوليبتي ٍ ثَدجِ سا : 5گبم •
.وٌيذسا اًتخبة پبداش ّب ٍ ق ّب هطَ : 6گبم •
.وٌيذحوبيت ّبي ثيطتشي سا ضٌبسبيي : 7گبم •



4گام 

ولي، اختػبغي ٍ اّذاف تعييي  

ثشًبهِسفتبسي 



اّذاف ولي، اختػبغي ٍ سفتبسي ثشًبهِ دس پبسخ ثِ سَاالت صيش تذٍيي 

:استووه وٌٌذُ 

« ؟چگًَِ ثِ آ ًجب خَاّين سسيذ»ٍ « ؟ هي سٍينوجب »



.وٌيذعاليك ٍ ًيبصّبي خبظ سبصهبى خَد ٍ وبسوٌب ى توشوض ثش 

:سبصهبى، ثِ ضوب دس تطخيع هَاسد صيش ووه خَاّذ وشدٍ عاليك ثش ًيبصّب توشوض 

 ثشًبهِاغلي ٍ هَسد ّذف حيغِ ّبي للوشٍ ثشًبهِ ضبهل

 وبسوٌبىهَسد اًتظبس ثشاي هذيشيت ٍ ًتبيج

 دس دستشسهبلي ٍ صهبى الصم ثشاي دستيبثي ثِ ًتبيج ٍ پيبهذّب هتٌبست ثب هٌبثع هٌبثع

 ثشًبهِسٍش ثشاي پيگيشي هيضاى پيطشفت ثْتشيي

ثشًبهِتعييي اّذاف ولي . 1



ًوًَِ ای از اّداف کلی

تغزيِ  
.ثِ اًَاع هختلفي اص ذزاّبي سبلن دس هحل وبس دستشسي داضتِ ثبضٌذوبسوٌبى   

فؼبليت فيضيىي

وبس  ثيي هحل تشدد فؼبل ُ ّبي اص تطَيك ٍ حوبيت الصم ثشاي استفبدُ اص ضيَ وبسوٌبى   

.ٍ هٌضل ثشخَسداس ثبضٌذ



ثشًبهِتعييي اّذاف اختػبغي ٍ سفتبسي . 2

: SMARTٍيژگي ّبي اّذاف سفتبسي

Specific    ٍيژٍُ خبظ

Measurable اًذاصُ گيشيلبثل

Achievable دستيبثيلبثل

Relevant      هٌبستٍ هشتجط

Time_bound   لبثل اًجبم دس هحذٍدُ صهبًي هطخع



ًوًَِ ای از اّداف اختصاصی ٍ رفتاری
تغزيِ 

دسغذ هَاد خَساوي دس وليِ دستگبُ ّبي خَدوبس عشضِ هَاد خَساوي دس هحل  50حذالل 

.، جضء هَاد غزايي سبلن ثبضٌذ...وبس، تب تبسيخ 

گضيٌِ ّبي غزاي سبلن، ضبهل ًبى ٍ غالت سجَس داس، هيَُ، سجضي ّب، لجٌيبت ون چرشة،  

.گَضت ّبي ثي چشثي، آة ٍ ًَضيذًي ّبي ون وبلشي ّستٌذ

فيضيىيفعبليت 

ثش تعذاد وبسوٌبًي وِ اص ضيَُ ّبي فعبل تشدد ثيي هحل وبس ٍ هٌضل استفبدُ هي وٌٌرذ دس    

.دسغذ اضبفِ ضَد 10يه ثبصُ صهبًي 



تَجِ ثِ هعيبسّبي عولىشد

   ِخرَد دس  هَفميت ثشًبهرِ  دس ايي هشحلِ الصم است هيضاى پيطشفت ٍ ... يبد داضتِ ثبضيذ وِ ث

.وٌيذسا پيگيشي دستيبثي ثِ اّذاف ولي، اختػبغي ٍ سفتبسي تعييي ضذُ 

    هَفميت ثشًبهرِ خرَد   خػَظ هيضاى آ ًْب دس ضوب ثشاسبس عولىشد وِ سٌجص ٍ آهبسّبي هعيبسّب

ضرَيذ  ثٌبثشايي ثبيذ هغوئي . پيشٍي هي وٌٌذاختػبغي ثشًبهِ ، هستميوبً اص اّذاف هي وٌيذلضبٍت 

.ثبضٌذُ گيشي ضوب وبهال لبثل اًذاص اختػبغي ثشًبهِ وِ اّذاف 



5گام 

فعالیت ّای برًاهِ را تعییي ٍ برًاهِ  

.عولیاتی ٍ بَدجِ را تْیِ کٌید



برنامهفعالیت های تعیین 

عاليرك  ٍ ثرب ًيبصّرب   هيضاى اثش، ثبيذ هتٌبست ثيطتشيي ثِ دستيبثي ثشًبهِ ثشاي فعبليت ّبي •

عالٍُ ثرش ايري، ًرَ     . گشدًذثشًبهِ تعييي ثشاي ضذُ وبسوٌبى، ثَدجِ ٍ صهبى اختػبظ دادُ 

.هي ضَدتعييي ثشًبهِ ٍ سفتبسي اختػبغي اّذاف اسبس ثشًبهِ ثش فعبليت ّبي 

ٍ يب ًيبص ثِ ًبّبس ثبضٌذ دس سبعت غشف ُ سٍي ٍ اسصاى هبًٌذ پيبد فعبليت ّب هي تَاًٌذ سبدُ •

ثِ ثشپربيي تسرْيالت   آى جولِ هي تَاى ثبضٌذ وِ اص داضتِ غشف صهبى ٍ پَل لبثل تَجْي 

.اًجبم ٍسصش دس هحل وبس اضبسُ وشد



فعالیت های برنامهتعیین ... 

داسيذ ثرشاي اجرشاي   ثشًبهِ دس اختيبس اگش هٌبثع ون ٍ هحذٍدي ثشاي اجشاي •

وٌيرذ ٍ دس غرَست   ثشًبهِ سيضي  آسبىٍ سشيع ثب لبثليت اًجبم فعبليت ّبي 

چبلص تَاًيذ فعبليت ّبي ثشًبهِ، هي ثشخَسداسي اص هٌبثع ثيطتش ثشاي اًجبم 

.است سا اًتخبة وٌيذصهبى ثيطتشي غشف هستلضم ثشاًگيضي وِ اًجبم آ ًْب 



تعیین فعالیت های برنامه... 
صيش ًيض حيطِ ّبي توشوض ثش اّذاف ثشًبهِ، دس ّش يه اص فؼبليت ّب ثش اسبس 
:طجمِ ثٌذي هي ضًَذ

هشد م   

هحيظ    

هطي ٍ سيبستخظ    





تْيِ ثشًبهِ عوليبتي

ولي، اختػبغي ٍ سفتبسي ثشًبهِاّذاف . 1

فؼبليت ّب. 2

ٍ هٌبثغ الصمحوبيت ّب . 3

ته فؼبليت ّبته اًجبم ثشاي هسئَل فشد تؼييي . 4

دليك اًجبم ّش فؼبليتصهبًجٌذي . 5

فؼبليت ّباسصضيبثي ّش يه اص چگًَگي . 6



6گام 

هطَ ق ّب ٍ پبداش ّب سا اًتخبة  

.وٌيذ



 هي تَاًٌذوبسوٌبى تطَيك ثَدُ ٍ ضوي ثشًبهِ ضوب اص هْوي ّب ٍ پبداش ّب ثخص هطَق 

دليلري  تطَيك هي تَاًذ . آٍسًذثشًبهِ سا فشاّن هطبسوت ثيطتش آ ًْب دس اجشاي هَججبت 

ٍ سربلن  ثْذاضتي عبدت ّبي لجبل اتخبر سفتبس وبسوٌبى ثَدُ ٍ تعْذ آ ًْب دس ثشاي تغييش 

آ ًْب سا دس لجبل ثشًبهرِ  ًيض، تعْذ دس سغح وبسفشهبيبى ثشًبهِ . سبصدٍ هذاٍ م تش سا لَ يتش 

.هي دّذافضايص 



تشدد فعبل تَسظ سبصهبًي دس ٍيىتَسيبتطَيك : یک مثال

Mountain Goat Brewery   وِ وِ سبالًِ ثِ وبسوٌبًي سبصهبى وَچىي است

 200دٍچشخِ استفبدُ هاي وٌٌاذ   اص هحل وبس ثِ سٍصاًِ اضبى سفت ٍ آهذّبي ثشاي 

دٍچشخاِ  تؼوياش ٍ ًگْاذاسي   پشداخت ّضيٌِ ّبي تب آ ًْب ثشاي هي دّذ جبيضُ دالس 

اص اصاي ّش يه ثِ ، ايي وبسوٌبى ثِ ػالٍُ. ًطًَذهَاجِ هطىل ثب سبل طَل دس  اضبى

ّذياِ  سبل ًَ ضت دالس دس  1/ 5، هي آيٌذ وبسضبىوِ ثب دٍچشخِ ثِ هحل سٍصّبيي 

.هي گيشًذ



برنامهایده هایی برای مشوق ها و پاداش ها در 

خبظدستيبثي ثِ اّذاف جَايض   
سلبثت ّبٍ هسبثمبت   
اعالى عوَهي  
وبالّب  
ًمذيّبي هطَق   
سشگشهيٍ تفشيح   
ٍسصضيثب تخفيف دس هشاوض عضَيت   
هشخػي  
ثشًبهِ اهتيبصي  
وبست ّذيِ  



ثِ خبعش داضتِ ثبضيذ وِ؛ 

هغوئي ضَيذ اًتخبة هطَق ّب ٍ پبداش ّب، الصم است ٌّگبم 

هَسد پسٌذ وبسوٌربى  ضوب هذ ًظش ق ّبي ٍ هطَ ش ّب وِ پبدا 

.ضذٍالع خَاٌّذ سبصهبى 



7گام 

حوبيت ّبي ثيطتشي سا ضٌبسبيي   

.وٌيذ



منابع موجود و در دسترس
آهَصضيهٌبثع ٍ اثضاس اعالعبتي ثشاي افشاد هبًٌذ ثشٍضَسّب ٍ ثشگِ ّبي 

هحَسٍسصضي، سبلي ّبي ٍسصضي ٍ ثشًبهِ ّبي جبهعِ ثبضگبُ ّبي هحلي هبًٌذ هٌبثع 

هشتجظ ثب سالهتيدسثبسُ هسبيل اعال  سسبًي پطتيجبًي تلفٌي هبًٌذ خغَط هخػَظ خذهبت 

سبلنپيبدُ سٍي گشدّوبيي ّبي ّبي فعبليت ثذًي هبًٌذ ثشًبهِ 

ٍ تخػػري   اًجوري ّربي  ٍ ساٌّوبّبي هعتجش تْيِ ضرذُ تَسرظ   دستَسالعول ّب ّبي آهَصضي، ثستِ 

ّبحوبيت ثشاي اجشاي فعبليت 

.ًْب استفبدُ وشدٍجَد آ اص هي تَاى اٍليِ ٍ سبدُ وبسوٌبى هطىالت اسجبعي وِ ثشاي سفع هَسسبت 



هيضاى دستشسي ثِ هٌربثع  سسبًذى ثِ حذاوثش ثشاي   

ثشلرشاس  استجربط   سبصهبى ّبثب سبيش هي تَاى هَجَد، 

هٌبثع، صهيٌرِ سا ثرشاي   اضتشان گزاضتي وشد ٍ ثب ثِ 

.ًوَدفشاّن اص هٌبثع ّوذيگش استفبدُ هطتشن 

اسايرِ  ثرِ هٌظرَس   جلت ّوىبسي ثخص خػَغري    

هري  ًيرض  هحل وربس  هحػَالت ٍ خذهبت سالهت دس 

.گضيٌِ هٌبسجي ثبضذتَاًذ 



2کار گرٍّی 



(10تا  8گام )اجرای برًاهِ  

.ثشًبهِ خَد سا تشٍي  ٍ تَسؼِ دّيذ: 8گبم •

.ثشًبهِ خَد سا هذيشيت وٌيذ: 9گبم •

.ثشًبهِ خَد سا اسصضيبثي وشدُ ٍ اغالح وٌيذ: 10گبم •



8گام 

برًاهِ خَد را ترٍيج ٍ تَسعِ دّید 



برًاهِ خَد را ترٍيج ٍ تَسعِ دّید

ثِ هٌظَس افضايص هيضاى دستيبثي ثِ اّذاف ولي ٍاختػبغي ثشًبهِ، تشٍي  

.ثشًبهِ ثيي توبم وبسوٌبى سبصهبى ضشٍسي است



:ترٍيجی عبارتٌد ازفعالیتْای اّداف 

 هطبسوتػاللِ دس آ ًْب ثشاي ٍايجبد وبسوٌبى دس خػَظ ثشًبهِ آگبّي افضايص هيضاى

 خبظٍ سٍيذادّبي فؼبليتْب تجليغ

 ٍفؼبليتْبدس ثشًبهِ هطبسوت ايجبد اًگيضُ دس وبسوٌبى ثشاي

حفظ ػاللِ ٍ اًگيضُ وبسوٌبى ثشاي صهبى طَالًي



 هطبسوت ثشاي وبسوٌبى دس اًگيضُ ايجبد ثشًبهِ، تشٍي  ّذف هْوتشيي هيبى، ايي دس

  خَثي ثِ ٍ جبهغ ثسيبس ثشًبهِ وِ ّن ّشچمذس ،افشاد هطبسوت ػذم غَست دس صيشا .است

.ثَد ًخَاّذ ثشخَسداس الصم اثشثخطي اص ثبضذ، ضذُ سيضي ثشًبهِ



برای کمک به ترویج برنامهایده هایی 

ثشًبهِ ضشٍع هَسد دس سسبًي ع اطال: 

 دػَت اص هتخػػيي ٍ وبسضٌبسبى ثَهي:سالهتدس هَسد اًگيضضي ٍ ثحثْبي آهَصضي

 اطالػبت ثْذاضتيپَستشّب ٍ:

 وبسوٌبىثشاي ثْذاضتي ثشگضاسي يه سٍيذاد:



برای کمک به ترویج برنامهایده هایی 

خجشًبهِ ّب:

ثِ اضتشان گزاضتي تجشثيبت وبسهٌذاى

ثِ فىش لْشهبى سبصي اص ثشخي پطتيجبًبى ثشًبهِ ثبضيذ

استجبط ثب سٍصّب يب ّفتِ ّبي هلي



:وبسوٌبىٍ اًگيضُ پبيذاس دس ػاللِ حفظ 

:عَالًي هذت هغوئي ضَيذآًبى دس ثِ ًىبت صيش ووه هي وٌذ تب اص هطبسوت وبسوٌبى ٍ حفظ اًگيضُ ثبالي تَجِ 

صهبى:

ػالٍُ ثش ايي . ضبى، داضتِ ثبضذثيطتشي ثب فؼبليتْبي سٍصهشُ ي صًذگي است تشتيجي اتخبر ضَد وِ فؼبليت ّبي سبصهبًي آ ًْب تطبثك ثْتش 

.تَجِ داضتِ ثبضيذثشگضاسي آ ًْب دس طَل سٍص ًيض صهبى الصم ثشاي اًجبم ّش فؼبليت ٍ هذت صهبى الصم است ثِ 

دستشسي:

.هطوئي ضَيذ وِ وليِ وبسوٌبى اهىبى دستشسي ثِ فؼبليت ّبي ثشًبهِ سا داسًذ 

داًص:

.ثشاي ايي هٌظَس، وبسوٌبى ثبيذ ثذاًٌذ هضايب، هٌبفغ ٍ هؼبيت يب تجؼبت ًبگَاسهطبسوت ٍ يب ػذم ضشوت آ ًْب دس ثشًبهِ چِ خَاّذ ثَد



:وبسوٌبىٍ اًگيضُ پبيذاس دس ػاللِ حفظ 

ٌِّضي  :

.اجشاي فؼبليتْبي ون ّضيٌِ يب ثذٍى ّضيٌِ، احتوبل هطبسوت وبسوٌبى سا افضايص هي دّذ

هطَق ّب ٍ پبداش ّب:

اسايِ هطَ لْب ٍ پبدا ضْب دس ضشٍع ثشًبهِ، هيتَاًٌذ اًگيضُ وبسوٌبى ثشاي هطبسوت دس اجشاي ثشًبهِ سا افضايص دٌّذ ٍ   
.گشدًذحتي هوىي است دس طَل صهبى هٌجش ثِ ايجبد اًگيضُ لَي ٍ پبيذاس دس وبسوٌبى 



9گام 

هديريت کٌیدبرًاهِ خَد را  



برًاهِ خَد را هديريت کٌید

ػولي وشدى ثشًبهِ-1

هذيشيت هستوش ثشًبهِ-2



عولی کردى برًاهِ

 فشاهي سسذثشًبهِ ٍ اجشاي طشح ضشٍع ثشًبهِ، صهبى الذام ثشاي تَسؼِ اص تىويل توبم هشاحل ثؼذ.



:هديريت هستور برًاهِ

ّستٌذ وِ ثشاي اجشاي هَفك ثشًبهِ، الصم است پيَستِ ٍ داين ثِ فؼبليتْبيي اص خالغِ اي ًىبت صيش، 
:وشدآ ًْب ػول 

 هٌظن جلسبت وويتِثشگضاسي

 فؼبليتْبالصم ثشاي اًجبم حوبيتْبي ٍ تأهيي هٌبثغ ٍ پيص ثيٌي

 فؼبليتْبّوبٌّگي ٍ اجشاي

ِهذيشيت ثَدج

ثشلشاسي استجبط ثب اسايِ دٌّذگبى خذهت



10گام 

ارزشیابی کردُ ٍ ارتقا دّیدبرًاهِ خَد را  



چرا ارزشیابی؟؟؟

  ٍ هذاٍم پيطشفت هَجت ثشًبهِ، استمبي ٍ تَسؼِ ثشاي الصم اطالػبت وشدى فشاّن ثب ،اسصضيبثي اًجبم•
.گشدد هي ًيض آى اجشاي هستوش

  ٍ ولي اّذاف ثِ ثشًبهِ دستيبثي هيضاى تب دّذ هي اهىبى ضوب ثِ اسصضيبثي ،ايٌىِ هْوتش ّوِ اص•
.وٌيذ اسصيبثي سا اختػبغي

 ثشًبهِ ثِ سا جذيذي اختػبغي ٍ ولي اّذاف تَاًيذ هي ايٌىِ ثش ػالٍُ ثشًبهِ، هشٍس ٍ اسصضيبثي ثب•
.وٌيذ هي ضٌبسبيي ّن سا سبصهبى ٍ وبسوٌبى جذيذ ًيبصّبي وٌيذ، اضبفِ خَد



:ًحَُ ی ارزشیابی

ضذُ ثَدًذ اًجبم ضذُ اًذ؟ثشًبهِ سيضي ّوب ًطَس وِ فؼبليتْب آيب ثشًبهِ ٍ : اسصيبثي فشآيٌذ

؟ُ اًذچِ ًَع تغييشاتي دس هحل وبس اتفبق افتبد : اسصيبثي تبثيش

گزاضتِ اًذ؟تغييشات ايجبد ضذُ چِ اثشاتي ثش سٍي سبصهبى ٍ وبسوٌبى : اسصيبثي پيبهذ



ارزشیابی فرايٌد

.است ثشًبهِ ًبهَفك يب ٍ هَفك ثخطْبي يبفتي ثشاي هْن ّبي ضيَ فشآيٌذ، اسصضيبثي•

 است، آهذُ خَضطبى ثشًبهِ چيض چِ اص وبسوٌبى وِ ثشد پي تَاى هي ثشًبهِ اسصضيبثي ثب هثبل، ثشاي•
 ػاللِ ووتش ثشًبهِ اص ّبيي لسوت چِ ثِ ٍ است ثَدُ ًْب آ ػاللِ هَسد ثيطتش اصفؼبليتْب هيه وذا

.اًذ داضتِ

.ّستٌذ هفيذ ثشًبهِ هستوش پيطشفت ٍ ثْجَد ثشاي اطالػبت ًَع•



:باشیدتوجه داشته زیر موارد مانند سواالتی باید به اجرای برنامه در 

ضذُ، اجشا ضذًذ؟فؼبليتْبي ثشًبهِ سيضي آيب توبم •

ثشاي هطبسوت دس ثشًبهِ، چٌذ ًفش اص وبسوٌبى اثشاص ػاللِ وشدًذ؟•

دس ّش يه اص فؼبليت ّب، چٌذ ًفش اص وبسوٌبى هطبسوت وشدًذ؟•

ضشٍع فؼبليت آ ًشا تىويل ًىشدًذ؟ػليشذن چٌذ ًفش اص وبسوٌبى، •

وذا هْب ثَدًذ؟هحجَثتشيي فؼبليتْب •

سا ثشآٍسدُ وشد؟ضشوت وٌٌذگبى آيب ثشًبهِ، ًيبصّبي •

ساضي ٍ خَضحبل ثَدًذ؟فؼبليتْب آيب وبسوٌبى اص تٌَع •

سضبيت داضتٌذ؟فؼبليتْب آيب وبسوٌبى اص صهبى اًجبم •

ضْب خَضحبل ثَدًذ؟ٍپبدا آيب وبسوٌبى اص ثبثت هشثيبى، هٌبثغ، استجبطبت، هطَ لْب، جَايض •



:ارزشیابی تاثیر

افتبدُ اتفبق سبصهبى دس وبسوٌبى سالهت تأهيي ثشاي است هوىي وِ وٌذ هي اسصيبثي سا تغييشاتي تأثيش، اسصضيبثي 
.ثبضٌذ

اص ٍسيؼي طيف اثضاسّب، ايي .وشد استفبدُ هيتَاى هتؼذدي اسصضيبثي اثضاسّبي اص وبس، هحل دس تغييشات اسصيبثي ثشاي  
.گيشًذ ثشهي دس سا تش ٍطَالًي تش جبهغ پيوبيطي هطبلؼبت تب وَتبُ ٍ سبدُ سَاالت ثشخي



:سواالت ارزشیابی تاثیر شامل

است؟ ضذُ ايجبد الصم تغييشات ًْب آ وبس هحيط دس وبسوٌبى، ثذًي فؼبليت اص حوبيت ثشاي آيب•

است؟ ضذُ ايجبد الصم تغييشات ًْب آ وبس هحيط دس وبسوٌبى، سبلن تغزيِ اص حوبيت ثشاي آيب•

 سيبستْبي ٍ هطي خط دس الصم تغييشات وبس، هحل دس سالهت استمبي اص حوبيت هٌظَس ثِ آيب•

است؟ ضذُ ايجبد سبصهبًي



:ارزشیابی پیاهد

 ثِ .پشداصد هي آى اختػبغي ٍ ولي اّذاف ثب هشتجط اثشات خػَظ ثِ ثشًبهِ اثشات ثشسسي ثِ پيبهذ، اسصضيبثي•

  اجشاي اص وِ سبصهبى ٍ وبسوٌبى دس ضذُ ايجبد تغييشات تأثيش ثشسسي ثِ تَاى هي پيبهذ، اسصضيبثي ثب ديگش، ػجبست

 ثْذاضتي سفتبسّبي ثِ است هوىي پيبهذّب پشداخت اًذ ُ ضذ ًبضي ثشًبهِ سفتبسي ٍ اختػبغي ولي، اّذاف

  هشخػي وبّص هبًٌذ سبصهبًي پيبهذّبي سطح دس يب ٍ ثبضٌذ داضتِ استجبط ًْب آ سالهت ٍضؼيت ٍ وبسوٌبى

.ثبضٌذ وبسوٌبى ثبالتش سبصهبًي ثمبي ٍ حفظ ٍ استؼالجي



:سواالت ارزشیابی پیامد شامل

؟اًذ ُ داد افضايص سا ضبى ثذًي فؼبليت هيضاى وبسوٌبى، آيب•

؟اًذ ُ داد افضايص سا سجضي يب ٍ هيَُ اص استفبدُ هيضاى وبسوٌبى آيب•

  ًْب آ آيب است، ضذُ اسسبل وبسوٌبى ثِ ثشًبهِ اص ثخطي ػٌَاى ثِ وِ ّبيي پيبم يب ٍ تغزيِ آهَصضْبي ًتيجِ دس•

؟اًذ ُ داد وبّص سا ذيشثْذاضتي ٍ ًبسبلن ذزاّبي اص استفبدُ هيضاى

است؟ يبفتِ وبّص سبصهبى دس استؼالجي هشخػي سٍصّبي تؼذاد آيب•

است؟ يبفتِ افضايص وبسوٌبى ٍسي ُ ثْش هيضاى آيب•



:هرٍر ٍ اصالح برًاهِ

  دس وبس گضاسش ثشاي اسصضوٌذي اطالػبت تَاى هي آى، هَسد دس گفتگَ ٍ ثحث ٍ ثشًبهِ هشٍس ثب•
.آٍسد دست ثِ ثشًبهِ هَسد



:گسارش کار هی تَاًد شاهل اطالعاتی هاًٌد هَارد زير باشد

ًْب آ هَفمتشيي ٍ ضذُ اًجبم ّبي فؼبليت اص ليستي

ِوبسوٌبى سفبُ ٍ سالهت دس ضذُ ايجبد تغييشات اص اي خالغ

ثْبي اًتخب وشدى فشاّن وبسوٌبى، وبس هحل دس هيَُ ػشضِ هبًٌذ وبس، هحل دس ضذُ ايجبد تغييشات تَغيف 
  اًجبم هطَق پَستشّبي ًػت خَساوي، هَاد ػشضِ خَدوبس ّْبي دستگب يب ثَفِ دس سبلن ذزاّبي اص هتؼذدي
.ذيشُ ٍ ثذًي فؼبليت

ِخيش يب است يبفتِ دست يبش سفتبس ٍ اختػبغي ولي، اّذاف ثِ ثشًبهِ آيب ايٌى.



3کار گرٍّی 




