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سؤاالت جْت سیش فکشی ٍ ًظشی دس  
 :خػَظ هجبًی حبکویت ثبلیٌی

O ؟سبصهبى ّب ثِ ٍجَد آهذُ اًذچشا 
Oتؼشیف سبصهبى؟ 

O ِهَضَػبتی دس تؼبهل ثیي سبصهبى ٍ جبهؼِ پذیذاس هی ضًَذ؟چ 

Oًقص حبکویت چیست؟ 

Oحبکویت دس حَصُ سالهت چِ چیضی سا ثبیذ دًجبل کٌذ ٍ چِ هفبّیوی ثِ ٍجَد هی آیذ؟ 

Oػَاهل تغییش دس هحیط چیست؟ 

Oػَاهل ٍ هتغیشّبی کلیذی ثشای اػوبل تغییشات کذاهٌذ؟ 

O (ثشسسی سیش تحَالت دس دًیب ٍ ًوًَِ)هشاحل تغییش کذاهٌذ؟ 
O ِحبکویت ثبلیٌی ثب تَجِ ثِ هجبحث تغییش هذیشیت ضذُ ٍ اّذاف تؼشیف ضذُ ثبیذ چ

 (هَضَػبت دس سطَح هختلف سبصهبًی -تغییش سطح)ٍیژگی ّبی اجشایی داضتِ ثبضذ؟ 
Oًیبص ثِ تغییشات، هَضَػبت کلیذی هَسد ثحث، اجضاء کلیذی حبکویت : جوغ ثٌذی کل

 .ثبلیٌی
Oتفبٍت حبکویت ثبلیٌی ثب دیگش تفکیک ّبی هذیشیتی؟ 

Oاستجبط تحَل اداسی ٍ حبکویت ثبلیٌی؟ 

 



 سبصهبى، ًْبد

 اجتوبع

 جبهؼِ

 ًیبصّب

 تبهیي ًیبصّب

 ػولکشد

 هطبغل ٍظبیف فؼبلیتْبی فشػی فؼبلیتْبی اغلی اّذاف فشػی اّذاف اغلی سسبلت

 پبسخگَ

 هسئَل

 ًیشٍی اًسبًی

 ری ًفؼبى

 پبسخگَیی 
 سبصهبى

 پبسخگَیی
 ری ًفؼبى

 پبسخگَیی 
 گشٍّی

 پبسخگَیی
 فشدی

 پبسخگَیی 
 ضخػی

 هسَلیت 
 سبصهبى

 هسَلیت 
 ری ًفؼبى

 هسَلیت 
 گشٍّی

 هسَلیت 
 فشدی

 هسَلیت 
 ضخػی

 ػولکشد



یک هجٌبی اسبسی ثشای ٍیژگی ّبی حکوشاًی 
خَة، ضبخع ّبی ّطت گبًِ ای است کِ 

ٍ ( UNDP)تَسط ثشًبهِ تَسؼِ سبصهبى هلل 
ایي ضبخع ّب ثِ . ثبًک جْبًی هطشح ضذُ اًذ

 : تشتیت ػجبستٌذ اص

 هطبسکت -1

 حبکویت قبًَى -2 

 ضفبفیت -3

 هسٍَلیت پزیشی  -4

 اجوبع سبصی  -5

 ػذالت ٍ اًػبف -6

 کبسایی ٍ اثشثخطی -7

 پبسخگَیی -8
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 :گبم سَم
 استقشاس پبسخگَیی 
 دس هقبثل ػولکشد 

 :گبم اٍل
 تؼییي هبهَسیت سبصهبًی 

 ٍ اّذاف استشاتژی ػولکشد

 :گبم دٍم
 استقشاس فشآیٌذ ّوبٌّگ 

 سٌجص ػولکشد

 :گبم پٌجن
 استقشاس فشآیٌذ، تحلیل ثبصًگشی
 گضاسش دّی دادُ ّبی ػولکشد

 :گبم ضطن
 استقشاس فشآیٌذ استفبدُ اص 

 اطالػبت ػولکشد دس ثْجَد سبصهبى

 :گبم چْبسم
 استقشاس فشآیٌذ جوغ آٍسی

 دادُ ّبی ػولکشد



 ٍضؼیت هطلَة

 ٍضؼیت هَجَد

 اًسبى

 فٌبٍسی

 سبختبس

 فشآیٌذ

 دانش



 ًیشٍی اًسبًی

 سبختبس
في آٍسی ّب 

 (اطالػبت)

فشآیٌذّب ٍ  فشٌّگ سبصهبًی
 دستَسالؼولْب

هٌبثغ هبلی ٍ 
 تجْیشاتی

 سبصهبى یبگیشًذُ

 اسصضیبثی ًیشٍی اًسبًی
 آهَصش

 هذیشیت ضبیستگی

 فشٌّگ یبدگیشی
 تغییش پزیشی

 ًَ آٍسی ٍ خالقیت

 هذیشیت في آٍسی اطالػبت
 اطالع سسبًی
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