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 كالت و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟چه مسائل ، مش

همه ساله گروه مطالعات آبهای سططی  رطر آ آم مقط طه گی گانطااد گ طهگت بطه زهرطه گط گنی هطای  قط  و 

. همچقطر  دن گیطات صا ط  مانقطه  م  نمایه پژوهش  مرزبط -عام م االت عام  و گنگئه آد ها دن سمرقانهای 

اه مهیرت بیرگد و سوگنح طبرع  گ هگت به برگ گنی نمایشطااه و  انگطاه آمویرط  مط  نمایطه هفاه پژوهش یا هف

، گیط  گ طهگمات بطه  طونت مطهود ربطآ گردیطه و بطرگی د اطر  39و  39 ه با زهره  اننامه پژوهشط  دن سطاه هطای 

دگنطش سطایمان   مطالعات پایه رر آ مهیریآ مقابع آم گیرگد نر  گنساه ره زا گ هگم  دن جهآ ربطآ و مطهیریآ

 باره.

 چگونه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟

با زوجه به آمان و گطالعاز   ه گی گیناااه های بانگد سقج  ، زبخرر سقج  و هرطهنوماری گسطااد بهسطآ مط  

مایشااه ها گنجات مط  آیه ، زیارل  انرقاس  و زهره م اله و یا گ گنی  ق  و مطالب عام  برگی  انگاه ها و ن

رود و پس گی گنگئه و پذیری دن همایش مربوطه ، به  ونت مکاوم برگی د ار مطالعات پایه رر آ مهیریآ مقابع 

نر  مجموعه  عالرآ های عامط  دن  الطب  اننامطه  3939و  3939آم گیرگد گنساه م  رود و دن پایاد ساه های 

   پژوهش  برگی سااد گنساه گردیه. 

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

گ  گیش عال ه مقهی و گنار ه پرسقل به زهره م اله عام  ، زهره م اله ، گنساه به همایش مرزبط ، گصذ پطذیری 

، گنگئه م اله به  ونت حضونی ) رفاه  یا پوسار ( یطا گنگئطه ررطر حضطونی ) گلکارونرکط  ( ، گنسطاه مکاطوم بطه 

      39و پایاد ساه  39 اننامه پژوهش  دن پایاد ساه سااد ، زهره 

 )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(چه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.

 ربآ مهود  عالرآ های پژوهش  گروه مطالعات آم های سطی  و مهیریآ دگنش سایمان 

  صرر .مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید.  آیا برای اجرای این تجربه از

 محدوده زمانی و مكان اجرا :

 3939و ساه  3939ساه محدوده زمانی :  

 گناره مکان  زیارل رهه برگی زهره م االت عام  ، حوضه های آبری  گسااد گانااد بوده گسآ.مكان اجرا : 

  طبان اصلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟چه کسانی مخا

گروه مطالعات آ بهای سطی  د ار مطالعات پایه سایر رر آ های آم مقط طه گی مط  زوگنقطه مخاطبطاد گ طا  
 ، دگنش سایمان  مربوطه نگ ربآ و مهیریآ نمایقه.گی  زجربه بارقه و با گسافاده گی گی  زجربه 



 

 ه تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟تجربه شما نسبت ب

 و مهیریآ دگنش سایمان  و زهره  اننامه پژوهش ربآ 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبال

هطای گنگئطه نشطهه گسطآ لطرک  م الطه  گسطآ و  بطه مرجطع دیاطری 3939و  3939ی  زجربه مربوط به ساه های گ 
 مقهنج دن  اننامه پژوهش  دن همایش های مرزبط گنگئه رهه گنه.
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