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ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺶ

ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن در ﻣﺤﻠﻪ و ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ  -ﻣﻮاردی ﻫﻢﭼﻮن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
 ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺪل ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺗﻮاﻧﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ از ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮایاﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢﮐﺎری ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ  -ﻫﻢﺳﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت .ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ در ﮔﺮدآوری داده
و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺶ ،ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮﺳﺘﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻌﺪادی
ﻣﺜﺎل آورده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺪه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﺮوژهای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺟﻬﺎن اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺜﺎل  .۱ﭘﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ :ﭘﺮوژه ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺸﻮق اﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم» ،رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ« ّ
از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺑﯽ .ﺑﺎﯾﺪ از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از آن ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﻠﯽ را از زﺑﺎﻟﻪ و دﯾﮕﺮ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﭘﺎک ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ» ،رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ« ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺳﻄﺢ زﺑﺎﻟﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دور و ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺎم ﯾﮏ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺼﺪ و ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ
ﻫﺪف رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪای ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آن ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺒﻮد
اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺮ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد:
 .۱ﮔﺮدآوری داده ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻄﺢ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ،
 .۲ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻫﻤﻪ دﻻﺋﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ،و
 .۳ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد آنﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺮد آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد؛ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن راهاﻧﺪازی ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺠﯽ و/ﯾﺎ ﺳﺘﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ .از اﯾﻦ رو ،اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺎم دو :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮان و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ و زﺑﺎﻟﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻧﮕﺮان آﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راه ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺸﯽ را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،رﯾﺸﻪﻫﺎی آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.

ﮔﺎم ﺳﻪ :ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮق رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ:
• ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

۲
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ﮔﺎم ﭼﻬﺎر :ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ
رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت دو-ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ذیﻧﻔﻌﺎن اﻧﺠﺎم داد .ﻗﺼﺪ رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﺪام
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺟﻠﺴﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮدار
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮان

واﻟﺪﯾﻦ
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﻋﻤﻮم
ﮐﺸﺎورزان
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺟﺪول  :۱ﻣﺜﺎل  ۱ذیﻧﻔﻌﺎن

در ﺿﻤﻦ ،رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻠﺴﻪ دو-ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآورد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺸﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری داده
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
وﮐﯿﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آب
ﺟﻬﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس/ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ/ﻣﺘﺨﺼﺺ
زﻣﺎن )ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده(

اﺳﺘﺨﺪام

ﺟﺪول  :۲ﻣﺜﺎل  ۱ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﮔﺎم ﭘﻨﺞ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻃﺮح
ﺣﺎل ﮐﻪ رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ را اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪای را ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهای
ﮐﻪ اﻋﻀﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در دﺳﺖ دارﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﮕﺮان )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارشﮔﺮان ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ( دادهای
ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ .رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دوم ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ،ﻃﺮح ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ داده و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ
داد .اﯾﻦ ﻓﺎز دوم ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ رود ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺪول  ۳ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻗﺼﺪ/ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﮐﺎرﺑﺮد داده  -ﮔﺰارش و
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ

ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
• اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ
– ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
– ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
• اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ
– ﺑﺎزﺧﻮرد از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
– ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺼﻮﯾﺮی )ﻋﮑﺲ و ﯾﺎ ﻓﯿﻢ(
• ﻧﻤﻮﻧﻪ آب
• ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
• اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
• ﻧﻤﻮﻧﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ :ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه
• ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ٪۱۰ :ﻣﻨﺎزل ﻣﺤﻼت در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس آب و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رود
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر:
• ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
• ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن زﺑﺎﻟﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
)اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ(
• ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ رودﺧﺎﻧﻪ دور
رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ )اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ(
ﺟﺪول  :۳ﻣﺜﺎل  .۱ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻣﺜﺎل  .۲ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎنﮔﺎﻫﯽ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ
اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮده ﺗﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد – ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ – ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺧﯿﺮاً ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ
»ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ از زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ در درﻣﺎنﮔﺎهﻫﺎ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﺎﻣﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری ﺷﻬﺮداری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺗﺮوﯾﺞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ّ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ آﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺷﻬﺮوﻧﺪان.

ﮔﺎم ﯾﮏ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺼﺪ و ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ
ﺑﻮدﺟﻪای را ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺮ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ:
 .۱ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮ را در ﺑﯿﺎورد،
 .۲ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و
 .۳ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ – ﭼﻪ از راه ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺘﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ – ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮداری و ﺳﻪ درﻣﺎنﮔﺎه در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺎم دو :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﻣﺤﻞ ﺑﺎ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎنﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻋﻀﻮی ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪای راهاﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺎم ﺳﻪ :ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮق» ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺸﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ:
• ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮداری و ﺳﻪ درﻣﺎنﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارد؟
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ﮔﺎم ﭼﻬﺎر :ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ذیﻧﻔﻌﺎن اﻧﺠﺎم داد .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ
ذیﻧﻔﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮدآوری داده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺪول  ۴را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎنﮔﺎه
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و داروﺳﺎزان

ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارو
ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی داروﺳﺎزی
دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺟﺪول  :۴ﻣﺜﺎل  ۲ذیﻧﻔﻌﺎن

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢﮐﺎران ﺳﺎزﻣﺎن را ﮔﺮد ﻫﻢ آورده ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح
ﭘﺎﯾﺸﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﻮارد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﺟﺪول  ۵را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر
ﺗﻌﺪادی داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده
ﺣﺴﺎﺑﺪار/ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻃﺮاح ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﻼت

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح – ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ،
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو و دﺳﺖﻣﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
داوﻃﻠﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﻣﺤﻼت
زﻣﺎن ) ۱۲ﻣﺎه ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده(
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺟﺪول  :۵ﻣﺜﺎل  ۲ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﮔﺎم ﭘﻨﺞ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻃﺮح
ﺣﺎل ﮐﻪ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ را اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪای را ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
داده و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭼﻪ داده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻬﺮداری اﺳﻨﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دارد .در ﺿﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﮕﺮان )از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارشﮔﺮان ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ( دادهای در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ داده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دوم ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم ﻃﺮح ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ داده و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺑﺨﺶ دوم ﻃﺮح ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« اﯾﺠﺎد ﮐﺮده را ﻣﯽﺗﻮان در
ﺟﺪول  ۶ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد.
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ﻗﺼﺪ/ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﮐﺎرﺑﺮد داده – ﮔﺰارشﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮداری و
ﺳﻪ درﻣﺎنﮔﺎه ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارد؟
• اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ
– ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻼت و ﻧﮕﺎه آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎری
– اﺳﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
• اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ
– ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺤﻼت
– ﺑﺎزﺧﻮرد از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
• ﺑﻮدﺟﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدﻫﺎ
• ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
• اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ٪۱۰ :ﻣﻨﺎزل ﻣﺤﻼت در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن »ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ«
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر:
• ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدﻫﺎ
• ﺳﺘﺎد ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻼت
• ﺳﺘﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺟﺪول  :۶ﻣﺜﺎل دو ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻣﺜﺎل  .۳ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺤﻠﯽ :ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎده
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ
ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻃﯽ  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺗﻼش ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎن از زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺘﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﺗﻌﻄﯿﻼت در آن ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎده ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮفدار
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﭘﯿﮏﻧﯿﮏ ،ﺑﺎزی و ﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎ در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن.

ﮔﺎم ﯾﮏ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺼﺪ و ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ
ﮔﺮوه »ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎرک اﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮﻃﺮفدار ﺑﺮای دور ﻫﻢ آﻣﺪن ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ
از ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راهﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪای را ﺑﺮای
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﺎده ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ و ﭘﺎرک اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎدهای  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻌﺪادی از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎرک و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺎم دو :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺧﯿﺮاً ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن اﻓﺘﺎده ﮐﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و
ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﺮای »ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺸﯽ را در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺳﺎزی
راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﺟﺎده را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﮔﺎم ﺳﻪ :ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮق» ،ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻃﺮﺣﺶ ﺑﻪ ﺳﺆال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:
• روﻧﺪ ﺟﺎری اﻋﻼم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺟﺎده ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﻧﻄﺒﺎق دارد؟

ﮔﺎم ﭼﻬﺎر :ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯿﺸﺎن» ،ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« ﺗﺤﻠﯿﻞ ذیﻧﻔﻌﺎن اﻧﺠﺎم داد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آن ﺑﻮد ﺗﺎ درک ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﺎده ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮده ،در آن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ
ذیﻧﻔﻌﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۷ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺿﻤﻦ» ،ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺸﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ۸را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور
رﺋﺴﺎی ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎرﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ(
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺟﺪول  :۷ﻣﺜﺎل  ۳ذیﻧﻔﻌﺎن

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ داده ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻤﺮان )ﻣﻬﻨﺪس آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،
ﺷﻬﺮﺳﺎز و ﻏﯿﺮه(
زﻣﺎن ) ۱۲ﻣﺎه از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن(
ﺟﺪول  :۸ﻣﺜﺎل  ۳ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﮔﺎم ﭘﻨﺞ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻃﺮح
ﺣﺎل ﮐﻪ »ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ،وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪای را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داده و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻋﻀﺎء ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ
دﯾﮕﺮان )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارشﮔﺮان ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ( در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎده ﯾﺎ دﯾﮕﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دادهای ﺟﻤﻊآوری
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ داده و اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺆال
ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ »ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده در ﺟﺪول  ۹ﻣﻨﺪرج
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻗﺼﺪ/ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﮐﺎرﺑﺮد داده – ﮔﺰارﺷﺎت و دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت

روﻧﺪ ﺟﺎری اﻋﻼم ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺟﺎده ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد؟
• اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ
– اﺳﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
– داده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎزه
• اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ
– ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺮﻣﯿﻢ
• اﺳﻨﺎد روﻧﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ
• اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
• ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﻈﺎرت )ﻋﮑﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز(
ﻫﻤﻪ  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺟﺎده
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن »ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ« ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر:
• ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
• ﺳﺘﺎد ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاری در ﻣﻮرد ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺧﻮب/ﺑﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺟﺪول  :۹ﻣﺜﺎل  ۳ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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