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 هٌاتغ تَلیذ را ًام تثزیذ.  .1

 

را تزای . یک کسة ٍ کار تِ دلخَاُ خَدتاى در ًظز تگیزیذ. هطخص کٌیذ تزای راُ اًذاسی آى تِ چِ هٌاتؼی ًیاس داریذ؟ تزًاهِ هالی هزتثظ تا آى 2

 ؟تْیِ کٌیذیکسال هالی 

 

 

 

 

 

 

 ای دارد کِ هَرد دٍم ًذارًذ(؟ )هَرد اٍل چِ ٍیژگی ضَد؟ ویًَّا جشٍ هٌاتغ تَلیذ هحصَب  د اهاضَ هیهٌاتغ تَلیذ هحسَب . چزا هَاد اٍلیِ جشٍ 3

 

ًاقص را کاهل ٍ جوالت اضتثاُ را . چٌذ جولِ در سیز آهذُ است کِ تؼضی اس آًْا ًاقص ٍ تؼضی اضتثاُ ٍ تؼضی ّن درست ّستٌذ. اتتذا جوالت 4

 هزتَط تِ هذیزیت کذاهیک اس هٌاتغ است؟ درست کٌیذ ٍ سپس هطخص کٌیذ ّز جولِ

 الف. تزًاهِ ریشی تزای تاهیي پَل ًقذ هَرد ًیاس ٍ سزهایِ در گزدش تا کوتزیي ّشیٌِ.

 .اس ٍظایف هذیز آى است ّای هَاد اٍلیِ ب. ارسیاتی ػولکزد ٍ ارسضیاتی ضایستگی

 .اس ٍظایف هذیز آى است صحیح ٍ تاهیي تِ هَقغ ًیزٍی اًساًیریشی  ج. هواًؼت اس اختالل در تَلیذ هحصَل ٍ سیاى هالی تا تزًاهِ

 ّا هٌاسة تاضذ. ّای ًگْذاری آى د. ًگْذاری ٍ اًثار کزدى سهاى در ضزایغی کِ تِ آى آسیة ًزسذ ٍ ّشیٌِ

 هَقغ تزای تؼَیض ٍ جایگشیٌی ّزیک اس کارکٌاى هتٌاسة تا ّشیٌِ ٍ کارآهذی آًْا. تصوین گیزی تِ.  ّـ

 .......................... تِ هاًٌذ اسثی تیش پا ٍ سزکص است ٍ هْار آى یک ٌّز تشرگ است.. ٍ

 ضَد. . هذیزیت .............................. هَجة کاّص اضغزاب ٍ فطارّای رٍاًی هیس

 

 افشایص درآهذ ٍ رفاُ کارکٌاى چِ ًفؼی تزای ساسهاى دارد؟. 5

 

تَاًذ در  عزفی ًَع هاضیي آالت ٍ فزسَدُ ًثَدى آى هیس . تَلیذ دارًذ. اًقص هْوی در ................................ ٍ .................................. . هاضیي آالت6

 اس دالیل اّویت هذیزیت هاضیي آالت است. هَارد ایي ........................................................... تسیار هَثز تاضذ کِ
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 داًیذ تٌَیسیذ. . در هَرد تصَیز سیز ّز چِ هی7

 

 

 کٌذ؟ تزیي ًقص را در هَفقیت ساسهاى ایفا هی تغ تَلیذ ػوذُ. کذاهیک اس هٌا8

 

 . هْوتزیي هٌثغ تَلیذ کذام است؟9

 

 

 ای دارد؟ . هذیزیت سهاى چِ فایذ11ُ

 

 سارقاى سهاى یؼٌی چِ؟. 11

 

 کذام هَرد جشٍ سارقاى سهاى ًیست؟ دٍر آى را خظ تکطیذ. 12

 -آضفتگی هحل کار ٍ سًذگی  -استزس -خستگی -سز ٍ کلِ سدى تیَْدُ تا دیگزاى -ٍاگذار ًکزدى کار تِ دیگزاى -تالتکلیفی -ٍسایل ارتثاعی

 تی ًظوی -ریشی ًطذُ ّای تزًاهِ هالقات -تزًاهگی تی

 

 ؟ٍجِ توایش افزاد هَفق تا دیگزاى استهْن  -هاتزیس فَری کذام تخص اس. 13

 

 است یا ًِ؟فَری تَاى تطخیص داد کِ یک فؼالیت  . چگًَِ هی14

 

تا دٍ  ًام کٌیذ(.  )یؼٌی تایذ اهزٍس ثثت .اهزٍس ّن آخزیي هْلت ثثت ًام کٌکَر استٍ  فزدا اهتحاى داریذ. ضزایغی را در ًظز تگیزیذ کِ ضوا 15

 قسوت آخز سزیالضوٌا اهطة تلَسیَى ّن  تِ صاحثکار تحَیل دّیذ.  ٍکزدُ  تؼویزّایی تزای تؼویز تحَیل گزفتِ ایذ را  دستگاُ تایذّفتِ دیگز 

قسوت هاتزیس قزار دّیذ. سپس هطخص کٌیذ  4هْن را تزسین ٍ ّزیک اس کارّا را در یکی اس  -دّذ. هاتزیس فَری هَرد ػالقِ ضوا را ًوایص هی

 دّذ(. ًام را اًجام هی دّیذ. )در ًظز تگیزیذ کِ یک کافی ًت در هحلِ ضوا ٍجَد دارد کِ کارّای ثثت ذام کارّا را اًجام هیتِ تزتیة ک
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را تزای . یک کسة ٍ کار تِ دلخَاُ خَدتاى در ًظز تگیزیذ. هطخص کٌیذ تزای راُ اًذاسی آى تِ چِ هٌاتؼی ًیاس داریذ؟ تزًاهِ هالی هزتثظ تا آى 2

 ؟تْیِ کٌیذیکسال هالی 

 

 

 

 

 

 

ای دارد کِ هَرد  )هَرد اٍل چِ ٍیژگی ضَد؟ ویًجشٍ هٌاتغ تَلیذ هحصَب  د اها ًَر خَرضیذضَ جشٍ هٌاتغ تَلیذ هحسَب هی. چزا ًیزٍی اًساًی 3

 دٍم ًذارًذ(؟

 

ا . چٌذ جولِ در سیز آهذُ است کِ تؼضی اس آًْا ًاقص ٍ تؼضی اضتثاُ ٍ تؼضی ّن درست ّستٌذ. اتتذا جوالت ًاقص را کاهل ٍ جوالت اضتثاُ ر4

 درست کٌیذ ٍ سپس هطخص کٌیذ ّز جولِ هزتَط تِ هذیزیت کذاهیک اس هٌاتغ است؟

 هَقغ تزای تؼَیض ٍ جایگشیٌی ّزیک اس کارکٌاى هتٌاسة تا ّشیٌِ ٍ کارآهذی آًْا. وین گیزی تِ. تصالف

 . .......................... تِ هاًٌذ اسثی تیش پا ٍ سزکص است ٍ هْار آى یک ٌّز تشرگ است.ب

 .ضَد . هذیزیت .............................. هَجة کاّص اضغزاب ٍ فطارّای رٍاًی هیج

 د. تزًاهِ ریشی تزای تاهیي پَل ًقذ هَرد ًیاس ٍ سزهایِ در گزدش تا کوتزیي ّشیٌِ.

 ّای هَاد اٍلیِ اس ٍظایف هذیز آى است. ّـ . ارسیاتی ػولکزد ٍ ارسضیاتی ضایستگی

 ظایف هذیز آى است.ریشی صحیح ٍ تاهیي تِ هَقغ ًیزٍی اًساًی اس ٍ ٍ. هواًؼت اس اختالل در تَلیذ هحصَل ٍ سیاى هالی تا تزًاهِ

 ّا هٌاسة تاضذ. آى ّای ًگْذاری س. ًگْذاری ٍ اًثار کزدى سهاى در ضزایغی کِ تِ آى آسیة ًزسذ ٍ ّشیٌِ

 

تَاًذ در  عزفی ًَع هاضیي آالت ٍ فزسَدُ ًثَدى آى هیس . تَلیذ دارًذ. اًقص هْوی در ................................ ٍ .................................. هاضیي آالت .5

 اس دالیل اّویت هذیزیت هاضیي آالت است. هَارد ایي ........................................................... تسیار هَثز تاضذ کِ

 . افشایص درآهذ ٍ رفاُ کارکٌاى چِ ًفؼی تزای ساسهاى دارد؟6
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 داًیذ تٌَیسیذ. هی. در هَرد تصَیز سیز ّز چِ 7

 

 

 . هْوتزیي هٌثغ تَلیذ کذام است؟8

 

 کٌذ؟ تزیي ًقص را در هَفقیت ساسهاى ایفا هی . کذاهیک اس هٌاتغ تَلیذ ػوذ9ُ

 

 ای دارد؟ . هذیزیت سهاى چِ فایذ11ُ

 

 سارقاى سهاى یؼٌی چِ؟. 11

 

 کذام هَرد جشٍ سارقاى سهاى ًیست؟ دٍر آى را خظ تکطیذ..12

 -آضفتگی هحل کار ٍ سًذگی  -استزس -خستگی -سز ٍ کلِ سدى تیَْدُ تا دیگزاى -ٍاگذار ًکزدى کار تِ دیگزاى -تالتکلیفی -ٍسایل ارتثاعی

 تی ًظوی -ریشی ًطذُ ّای تزًاهِ هالقات -تزًاهگی تی

 

 کٌین؟ هْن تِ دیگزاى ٍاگذار هی -. چِ کارّایی را در هاتزیس فَری13

 

 یک فؼالیت هْن است یا ًِ؟ تَاى تطخیص داد کِ . چگًَِ هی14

 

 )یؼٌی تایذ ًاى تخزیذ(. .ًاى ّن در خاًِ ضوا توام ضذُ ٍ چیشی تزای خَردى ًذاریذٍ  فزدا اهتحاى داریذ. ضزایغی را در ًظز تگیزیذ کِ ضوا 15

هْن را تزسین ٍ ّزیک  -فَریهاتزیس  .دػَت ّستیذ هْواًی جذاب. ضوٌا اهطة تِ یک خَب درس تخَاًیذتایذ هسلوا تزای هَفقیت در کٌکَر، 

دّیذ. )در ًظز تگیزیذ کِ ضوا یک تزادر  قسوت هاتزیس قزار دّیذ. سپس هطخص کٌیذ تِ تزتیة کذام کارّا را اًجام هی 4اس کارّا را در یکی اس 

 تَاًذ در کارّا تِ ضوا کوک کٌذ(. کَچکتز داریذ کِ هی

 


