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 ضزٍرت کیارسش:  اىیجز یًقطِ تزدار

اص صاٌؼت ٍ   یؼیٍػا  فیا دس طٍ هختلف  یّا ًاب دس ؿشکت یتِ ػٌَاى هشتکِ  ییّا ػال یط
 کیا هَاجِ تَدم کاِ تاذٍى    تیٍاقؼ يیدس صٌؼت دسهاى ٍ ػالهت کاس کشدم، ّوَاسُ تا ا یحت

تَاى  یاص دل آى، ًو ٍ تشًاهِ اجشا ٌذُیاػتخشاج ًقـِ ٍضغ آ اسصؽ ٍضغ هَجَد ٍ اىیًقـِ جش
 .تذٍى اؿتثاُ ایسفت  ؾیاًتْا پ ات ایًاب سا  شیهؼ

اًجام کاسّا، تاػث ؿاذُ اػات   تِ ػشػت  اصیهـکالت ٍ ً ،هَاقغ، فـاس کاسفشها یٍاقغ، گاّ دس
گًَاِ هَاقاغ،    يیا تگزسم، اها دس ا اسصؽ اىیجش یتشداس ًقـِ شیدس آغاص کاس، دػت کن، اص خکِ 
ؿاذُ   یادیص یّا ٍ تْثَدّا دچاس چالؾ شاتییتغ تیشیّا ًـاى دادُ اػت کِ هذ تیٍاقؼ ـِیّو
 اىیًقـِ جش نیتش تِ ػوت تشػ غیچِ ػشّش ذیتا ؿذُ اػت. تٌاتشایي،سا هتَقف  وِیکاس دس ً ایٍ 

 ییؿٌاػاا  یتْثَدّاا ٍ حتا   تیشیًاب، ًاتوام هاًذُ ٍ هذ یًِ دػتآٍسدّاسفت ٍگش ؾیاسصؽ، پ
 .هَاجِ خَاّذ ؿذ یادیتْثَد، تا هـکالت ص یّا فشصت

تاَدُ   يیهؼلَم ٍ هؼا  ض،یام، اص ّواى ًخؼت، ّوِ چ ؿشٍع کشدُ یتشداس کاس سا تا ًقـِ ّشگاُ اها
 یّاا  پاشٍطُ  یتٌاذ  تیا ّا تاؿٌذ، اٍلَ دس خذهت آى ذیًاب تا یکِ تْثَدّا ییّا یاػت: اػتشاتظ

کاِ   يیا ًؼتيدا ض،یتش اص ّش چ ّا ٍ هْن پشٍطُ يیتِ ا یٍ هال یهٌاتغ اًؼاً صیًاب ٍ ًحَُ تخص
اسصؽ  اىیا جش کیا تاِ   ذىیسػا  یچٌذ پشٍطُ تْثَد سا تشا تَاى یٍ ّوضهاى ه ؼتیچ یگام تؼذ

 .شًذیقشاس گ تیدس اٍلَ ذیتا ییّا ّا چِ پشٍطُ کاهل اًجام داد ٍ تالفاصلِ تؼذ اص آى

قاشاس   یهاَسد تااصًگش   وایدا ذیٍ ًِ تٌْا ًقـِ ٍضغ هَجَد تا شًذییدس حال تغ وایدا  یؿشا الثتِ
 ،یتاِ ًاَػ   ییایا پَ ایاي تِ سٍص ؿاًَذ.   ذیتا ضیاجشا ً یّا ٍ تشًاهِ ٌذُیًقـِ ٍضغ آ تلکِ شد،یگ
اػت کِ هاا سا اص کااس کاشدى تاش اػااع       ییایپَ يیّؼت. ّو ضیها ٍ ؿشکت ً یشیادگی ییایپَ
  .دّذ یًجات ه  یؿشا شاتییغل  ٍ ػذم تَجِ تِ تغ یّاُ داد

ٍ  ؿاشٍع  ِیا ًقـِ ػادُ اٍل کیتَاى آى سا تا  یٍ ه ؼتیً یاسصؽ، کاس ػخت اىیجش یتشداس ًقـِ
ٍقات   ایا ًقص،  یاسصؽ کاهل ت اىیًقـِ جش کیتِ  ذىیسػ یتشا ذیکشد ٍ ًثا لیکاس، تکو يیح
)ؿااهل ًقـاِ ٍضاغ     ِیا ًقـِ ػادُ اٍل کیاصال اص آى صشف ًظش کشد.  ایصشف آى کشد  یادیص

ّواِ قاشاس    ذیا ًااب ٍ دس د  ـاثشد یٍ آى سا دس دفتش پ ذیٍ تشًاهِ اجشا( تکـ ٌذُیآهَجَد، ٍضغ 
تاؿاذ تاذٍى ًقـاِ،     ادتاىی. ذیکٌ یٍ دس ٌّگام ضشٍست آى سا تاصًگش نیػپغ تِ طَس دا. ذیدّ

کَسهاال، کَسهاال تاِ دًثاال ساُ دسػات       ک،یا تاس یتَد کِ دس غاس ذیخَاّ یؿوا تِ ػاى کؼاً
  .ذًگشد یه

 اىیهَتات کاظن

 ـاىیاًذ هَػؼِ ًاب شیهذ

 

 



 

 هقذهِ

ای طشاحی ؿذُ اػت کِ  تشداسی جشیاى اسصؽ خَؽ آهذیذ. ایي ساٌّوا تِ گًَِ تِ کاسگاُ ًقـِ
تتَاًیذ هطالة کاسگاُ سا تِ ساحتی ّوشاُ تا هشتی خَد دًثال کٌیذ. تَضیحات سٍؿي ٍ قاتل فْن ایي 

ّای ًاب سا تْتش دسک کٌیذ ٍ داًؾ خَد سا  تکٌیککٌذ اصطالحات فٌی ٍ  کتاب، تِ ؿوا کوک هی
 اص ًاب استقا دّیذ.

: ساٌّوای ػولی تشای ایجااد اسصؽ ٍ  1تشداسی جشیاى اسصؽ ًقـِ»ایي کاسگاُ هثتٌی اػت تش کتاب 
یک هَفقیات کاهال    ،1تشداسی جشیاى اسصؽ اثش هایک سادس ٍ جاى ؿَک. کتاب ًقـِ« حزف اتالف

ُ ؿیٌگَ دس تؼالی ػاصهاًی دس ػاخت ؿذ ٍ تا فشٍؿی تِ هشاتاة تیـاتش   تشًذُ جایض ،ایي کتاب تَد.
ّا تاشای   تیٌاًِ ًاؿش هَاجِ گـت. صهاًی کِ اسصؿوٌذی ٍ کاسآیی ایي تکٌیک ّای خَؽ تیٌی اص پیؾ

ّای  خَاّذ تِ یک ػاصهاى یادگیشًذُ هثذل ؿَد، تش ّوِ هؼلَم ؿذ، ها تا دسخَاػت ػاصهاًی کِ هی
تَاًؼاتین   ّاای خاَد ًوای    سٍ ؿذین اها تِ دلیل هحاذٍدیت  ّا سٍتِ یي تکٌیکصیادی تشای آهَصؽ ا
هٌذاى آهَصؽ دّین. تِ ّویي دلیل، توام تالؽ خَد سا تاش تْیاِ یاک کاسگااُ       ؿخصا تِ ّوِ ػالقِ

آهَصؿاای خالصااِ ٍ ساحاات هتوشکااض کااشدین. یااک کاسگاااُ آهَصؿاای کااِ تتااَاى آى سا تَػاا     
 ّا، دس ّش ػاصهاًی دس ػشتاػش جْاى آهَصؽ داد. دٌّذگاى هجشب یا خَد ػاصهاى آهَصؽ

تشداسی تِ ّش کؼی اهکاى  ّای ًقـِ تشداسی جشیاى اسصؽ اػت صیشا تکٌیک ًام کاسگاُ، ًقـِ
تشداسی تِ  ّای اسصؽ تَلیذی خَد تثیٌذ. اگشچِ، ًقـِ دّذ تا سیـِ اتالف سا دس ّوِ جشیاى هی

کٌذ اها اهیذٍاسین کِ ٍقتی ایي کاسگاُ سا تِ  خَدی خَد، ّیچ اسصؿی تشای هـتشی ؿوا ایجاد ًوی
ّا تتَاًیذ دس ػول ٍ تِ ػشػت  ّا سا یاد ًگشفتِ تاؿیذ تلکِ تا کاستشد آى سػاًذیذ، فق  تکٌیک اتوام 

 تغییشاتی دس ساػتای تْتش ؿذى ػاصهاى خَد ایجاد کٌیذ.

ی هَسد ًیاص تشای ؿشٍع هؼیش ّای حیات افشادی کِ اص قثل تا تفکش ًاب آؿٌایی داسًذ، احتواال تا گام
 حزف اتالف آؿٌا ّؼتٌذ.

 یک ػاهل تغییش پیذا کٌیذ. )هثال خَد ؿوا یک ػاهل تغییش ًیؼتیذ؟( .1
داًؾ ًاب سا تیاهَصیذ یا یک هشتی ًاب پیذا کٌیذ. )یک هشتی کِ تتَاًذ هٌحٌی یادگیشی ؿوا سا  .2

 کَتاُ کٌذ.(
 اّشم، هحشک تْثَد دس ؿشکت ؿوا ؿَد.یک تحشاى سا ؿٌاػایی یا ایجاد کٌیذ تا هاًٌذ یک  .3
 ّای هحصَل خَد سا تشػین کٌیذ. ٍضغ آیٌذُ خاًَادُ .4
ّا سا دس آى حزف کٌیذ.  اتالف ،یک تْثَد هْن اص ًقـِ ٍضغ آیٌذُ سا اًتخاب کٌیذ ٍ تِ ػشػت .5

تَاًیذ دس صهاًی تؼیاس کَتاُ  کٌذ تا اص ّیجاى تْثَدّای ػشیؼی کِ هی ایي کاس تِ ؿوا کوک هی
 ام دّیذ، تِ ٍجذ تیاییذ. اًج

فَق سا تِ سٍؿی هٌطقی ٍ گام  5ٍ  4کاسگاُ حاضش تِ ًحَی طشاحی ؿذُ اػت کِ تتَاًیذ هشاحل 
 تِ گام یاد تگیشیذ.

 جین ٍٍهاک ٍ داى جًَض



 

 استفادُ کٌیذ  کارگاُ آهَسضی چگًَِ اس ایي

 ػضیض اًذیؾ ًاب

تا تتَاًیذ کِ  ُ اػتذؿ تْیِ ٍ تٌظینتِ ًحَی  ی کِ دس دػت داسیذ، هثاحثکاسگاّ کتابدس 
. چاسچَب تْتش آؿٌا ؿَیذ ًاب هشتَط تِ آى، ٍ هفاّینتشداسی جشیاى اسصؽ  ًقـِتکٌیک 
 . کشددٍسُ آهَصؿی تذسیغ  سا دس یکای اػت کِ تتَاى آى  تِ گًَِایي کاسگاُ هثاحث 

دس کذام هشحلِ  دّذ ، تصَیشی کِ تِ ؿوا ؿاى هیاػتّوشاُ تا یک تصَیش  اص کتاب ّش تخؾ
ي سٍؽ تِ ؿوا کوک . ایکذام اػت تؼذی  هشحلِایذ ٍ  اص دٍسُ ّؼتیذ، کذام هشاحل سا گزساًذُ

ٍ تتَاًیذ هفاّین سا دس چاسچَب  تِ خَتی دًثال کٌیذیادگیشی سا دس کاسگاُ  کٌذ تا فشایٌذ هی
 دسک کٌیذ.تْتش ٍ کشدُ دسًٍی  ،رٌّی خَد

گٌجاًذُ ؿذُ اػت. صیش  ، دس ایي کاسگاُکتاب اٍل توام اػالیذّای آهَصؿیِ هشتَط تِ ّش تخؾ
ٍ  دس آى دسج کٌیذّای خَد سا   تا تتَاًیذ یادداؿتاػت قؼوتی دس ًظش گشفتِ ؿذُ  ،ّش اػالیذ

ی دس ًظش ػفیذ سا دستاسُ هثال آکوی تٌَیؼیذ. تشای توشیٌات ػولی ّن، صفحاتًظشات خَد 
دٌّذُ،  گام تا آهَصؽّو ّا تکـیذ ٍ جشیاى اسصؽ سا دس آى ِ ًقـگشفتِ ؿذُ اػت تا تتَاًیذ 

 ّا سا اًجام دّیذ. توشیي

اػات. ّاش    آهذُیک کَئیض کَتاُ  ًیض دس پایاى ّش هثحث
ای اػت کاِ کواک    ؿاهل چٌذ ػَال چْاس گضیٌِ ،کَئیض
کٌذ تـخیص دّیذ آیا ًکات اصالی هثحاث سا دسک    هی
ایذ  ای سا ًفْویذُ . خجالت ًکـیذ، اگش ًکتِیا ًِ ایذ کشدُ

دٌّذُ صحثت کٌیذ، هوکاي اػات    دس هَسدؽ تا آهَصؽ
کٌٌذُ دیگشی ّن ّوااى هَضاَع سا دسک ًکاشدُ     ؿشکت
 تاؿذ.

ًاهاِ،   ػات: ٍاطُ تخاؾ ا  3ؿااهل   ایي کتاب ّن ضوائن
ِ  ًقـِ ای اص ًوادّای خالصِ ّاای ٍضاغ    تشداسی ٍ ًقـا

تواهی اصطالحات  ًاهِ ًیض آکوی. دس ٍاطَُجَد ٍ آیٌذُ ه
تِ کاس سفتِ دس ایي کاسگاُ تؼشیف ؿذُ اػت. اهیاذٍاسین  

کتااب  ایي ساٌّوا کوک کٌذ تا تتَاًیذ ّش چاِ تیـاتش اص   
 اػتفادُ کٌیذ ٍ لزت تثشیذ! 1تشداسی جشیاى اسصؽ ًقـِ

 

 

 



 

 

 

 فْزست هطالة 

 

 هقذهِ ًاضز

 هقذهِ جین ٍٍهاک ٍ داى جًَش 

 راٌّوای استفادُ اس کارگاُ آهَسضی    

 تخص اٍل: هعزفی کارگاُ ٍ آغاس کار   

 تخص دٍم: ًقطِ ٍضع هَجَد      

 : یک ٍضع هَجَد ٍاقعی را تزسین کٌیذ.1توزیي عولی 

 تخص سَم: جزیاى ارسش ًاب چیست؟  

 تخص چْارم: ًقطِ ٍضع آیٌذُ  

 کٌیذ. طزاحیٍضع آیٌذُ را : 2توزیي عولی 

 ٍضع آیٌذُ   ساسی پیادُتخص پٌجن: 

 گیزی       تخص ضطن: ًتیجِ

 ضوائن         

 ٍاصُ ًاهِ        .1

 تزداری       عالئن ًقطِ .2

 خَاًذى ًقطِ ٍضع آیٌذُ    .3

 



 

  هحتَای کارگاُ آهَسضی

 

 آغاس کار هعزفی کارگاُ ٍ : 1تخص 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًقطِ ٍضع هَجَد: 2تخص 

 ٍضع هَجَدتزسین : 1توزیي عولی 

جزیاى ارسش ًاب: 3تخص 

 ًقطِ ٍضع آیٌذُ: 4تخص 

 آیٌذٍُضع  طزاحی: 2توزیي عولی 

  ٍضع آیٌذُ ساسی پیادُ: 5تخص 

 گیزی  ًتیجِ: 6تخص 

 



 51 آغبظ کبض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جزیاى ارسش تؼزیف

 

 

 

 

 

 

  

 2اسالیذ 

 ارسش  اىیتْثَد جز

 ٌذیٍ تْثَد فزا

 سلًلمًوشبط وبسیجًش وبسیدشس

 فزایٌذ فزایٌذ فزایٌذ

 جریـبى ارزش

ــَاز  هــ
 اٍلیِ

هحػَل 
 ًْبیی

 هطــتری



 51 آغبظ کبض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 ًقطِ جزیاى ارسش ًوًَِ

 

 

 

 

 

 

  

4اسالیذ 



 ثطزاضی خطیبى اضظش کبضگبُ ًقطِ 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 تزداری ّای ًقطِ گام

 

 

 

 

 

 

  

5اسالیذ 

 تزداری جزیاى ارسشکارتزد اتشار ًقطِ

حاضز، کِ در حال ػویق ایيرک د
حال در  یدر کف کارگاُ چِ اتفاقات

 یتزااست  ییهثٌا ،است ٍقَع
 .ٌذُیٍضغ آ یطزاح

 تزسین ٍضغ هَجَد

 ٍضغ آیٌذُ زاحیط

 ساسیًاهِ اجزا ٍ پیادُتز

 خاًَادُ هحصَل

 کیتَاًیذ تٌْا در ایي حالت، هی
 .ذیکٌ یطزاحرا حزکت ًاب 



 02 آغبظ کبض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 خاًَادُ هحصَل

 

 

 

 

 

 

  

6اسالیذ 

 تز یک خاًَادُ هحصَل توزکش کٌیذ

 را اس طزیق ػثَر هحصَالت تَلیذی اس ...هحصَل  یّاخاًَادُ

 تؼییي کٌیذ. هطاتِ شاتیتجْ ٍ هطاتِ اىیجز يییهًَتاص پا یّاگام



 ثطزاضی خطیبى اضظش کبضگبُ ًقطِ 02

 

 کوئیز بخش اول
 .ذیجَاب را اًتخاب کٌ يی: تْتزیا ٌِیچٌذ گش یّا سَال
 

 ............................. ارسش درتارُ .... اىیجز یتزدار ًقطِ. 9

 .است شارز بىیهَاز ٍ حرکت اعالعبت زر جر ،یاًسبً یرٍیالف( ً
 .است ارزش بىی( حرکت هَاز ٍ اعالعبت زر جرة
 .است زرٍى سلَل بتیعول یّب گبم قیزق بتی( جسئح
 .است هحػَل کی سیتب تَل یهرثَط ثِ عراح یّب توبم گبمضبهل ( ت
 

 ؟ستیخاًَادُ هحصَل چ سیکارتزد هاتز. 2

 .ّب آى سیهرتجظ ثب تَل یّب هحػَالت ٍ گبم یفْرست از توبه کی ِیالف( تْ
هحػَالت  گریاز ز ی ضوبّب یهطتر یکسام هحػَالت ثرا کِ يیزرثبرُ ا یریگ نی( تػوة

 .ترًس هْن

از  ّب کِ آیب آى ایيهحػَل ثر اسبس  یّب هحػَالت ثِ ذبًَازُ یثٌس ٍ گرٍُ یی( ضٌبسبح
 .کٌٌس ی عجَر هیهطبثْ بىیجر يییپب یٌسّبیفرا

ثِ ّر  یثرزار جساگبًِ زر ًقطِ فیثِ چٌس گرٍُ ٍ اذتػبظ ٍظب یثرزار ًقطِ یّب نیت نی( تقست
 جساگبًِ. گرٍُ

 

 ست؟یارسش ک اىیجز زیهذ. 3

 ازُ ضسُزارزش  بىیزر جر راتییتغ الزم ثرای ایجبز براتیاز کبرکٌبى کِ ثِ اٍ اذت یکی الف(
 .است

 .ذبًَازُ هحػَل ٍ ثْجَز آى است کیارزش  بىیاٍ فْن جر تیرّجر کِ هسئَل کی( ة
 .ارزش کبرذبًِ است بىیزر جر ٌسّبیفرارٍزاًِ  بتیعولکِ هسئَل  ی( کسح

ذـبًَازُ   کیـ ارزش  بىیـ فْـن جر  یثْجَز ثـرا  نیت تیّسا تیاز کبرکٌبى ذظ کِ هسئَل یکی( ت
 .زّس یارضس هجوَعِ گسارش ه ریهحػَل ٍ ثْجَز آى را ثرعْسُ زارز ٍ ثِ هس




