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 در این شماره میخوانیم

 فهرست عناوین

 ساختن شهرهای بهبود پذیر با استاندارد های بین المللی جدید 

 شخصیت شناسی دیسک و تاثیر آن در موفقیت  

 رویداد ها  تبلیغات خالقانه 



 ساختن شهرهای بهبودپذیر با استانداردهای بین المللی جدید

A smart city is a resilient city, able to handle all the challenges of a 

changing world while keeping essential functions running. But how can a 

city know its level of resilience? A new International Standard has just 

been published to help.  

یک شهر هوشمند شهری بهبودپذیر است که تواناییی   

رسیدگی به چالش های جهانی را داشته باشد درحالیکه 

 عملکردهای اصلی را نیز اجرا کند.

 حال سوالی که مطرح است، این است که چگونه 

 می توان سطح بهبود پذیری یک شهر را فهمید؟

استاندارد بین المللی جدید به تازگی برای پاسخ به این 

 سوال منتشر شده است. 
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With a rapidly rising world population and growing urbanization, cities that 
want to survive need to adapt and prepare to ensure they are sustainable. 
Resilience is an important element as it means they can react most appropri-
ately should unexpected events or stresses occur. But in order to build resili-
ence, cities need to understand their risks, vulnerabilities and strengths so as 
to make informed decisions and measure the effects of actions taken. 
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با باال رفتن سطح آلودگی جهانی و گسترش شهرنشینی، شهرهایی که خواهان بقا هستند نیاز دارند خود را با 

 هر شرایطی وفق دهند، آماده شوند و آمادگی شان برای بقا را نیز تضمین کنند.

بهبود پذیری عنصری مهم است که به معنی واکنشی بسیار مناسب در  قبال رویدادهای خارج از انتظار و ییا  

 وقایع بحرانی است.

اما برای ساخت بهبود پذیری شهرها نیاز به درک مفاهیمی همچون ریسک، آسیب پیذییری بیرای اخیذ           

 تصمیمات آگاهانه و سنجش اثرات اقداماتشان دارند.

  

ISO 37123 

Sustainable , 37123 ISOJust published, 
cities and communities – Indicators for 
resilient cities, is the first International 
Standard that provides a set of 
indicators on resilience by which cities 
can measure where they stand.  

 ISO37123           شهرها و جامعه های پایدار(  هده  ده (

 رری شهدرهدای    هایی شاخصتازگی منتشر شاه رست 

 هبودپذیر هستنا. رولین شاخص  ین رلمللی رست هده     

مجموعه ری رز شاخص های  هبود پذیری (ر  ه قا لیدت  

 رنارزه گیری شهرها مجهز میکنا

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37123:ed-1:v1:en


It complements other standards in the series on smart cities indicators that 
Indicators for city  – Sustainable cities and communities, 37120  ISOincludes 

Sustainable cities and , 37122 ISO, and services and quality of life
communities – Indicators for smart cities. 
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شهرهیا و      ISO37120این، مکمل استانداردها در سری شهرهای هوشمند است. شاخص هایی که شامل 

)شهرها و جامعه های   ISO37122شاخص هایی برای خدمات شهری و کیفیت زندگی، و )جامعه های پایدار

 پایدار) شاخص هایی برای شهرهای هوشمند، می شوند. 

Bernard Gindroz, Chair of the ISO technical committee responsible for the 
series, said climate change impacts, security risks and the effects of increas-
ing populations means cities need to be as robust as possible. 

برناردگین دورز، رئیس کمیته فنی مسئول این سری است که گفته است اثرات تغییر اقلیم، امینیییت      

 ریسک ها و تاثیرات افزایش جمعیت به این معنی است که شهرها تا حدی که ممکن است نیاز 

 به قدرت دارند.

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37120:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37122:ed-1:v1:en


“Cities are increasingly faced with unexpected shocks and stresses, ranging 
from adverse weather events to cyber-attacks and political conflicts,” he said. 

WWW.MAP-CO.ORG 

شهرها به طور فزاینده با وقایع غیر قابل انتظار مواجه می شوند از جمله استرس و شوک و همیچینییین     ” 

 “مشکالت مربوط به سیاست و حمالت سایبری

“They can prepare themselves by fully understanding the risks they face 
and take action to reduce their vulnerability to such risks. ISO 37123 will 
help them to do that with a set of internationally comparable criteria 
that can be used to identify areas of weakness in cities around the 
world.”  

آنها می توانند با فهم کامل ریسک هایی که با آن مواجه شده و اقداماتی که انجام می دهند برای کاهش آسیب 

ای از      به آنها کمک خواهد کرد که با مجموعه ISO37123 پذیری در این نوع ریسک ها خود را آماده کنند.  

معیارهای بین المللی قابل مقایسه که می تواند برای شناسایی نقاط ضعف شهرهای جهان استفاده شود، به این 

 .آمادگی برسند
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Resilience in cities is often only discussed in highly general and qualitative 
terms, rather than with globally comparable data, adds Patricia McCarney, 
Convenor of the committee’s working group that developed the standard. 

“Yet quantitative data is needed to understand all aspects of a resilient city, 
including its level of preparedness for an extreme event, as well as its ability 
to respond and rebuild should one occur. This standard, along with the 
indicators within ISO 37120 and ISO 37122, will equip cities with the 
measurements that are necessary to create innovative responses to such 

بهبود پذیری در شهرها معموال فقط در بخش های کلی و کیفی مورد بحث قرار میگیرد ،به جای اطالعیات قیابیل      

مقایسه جهانی، پاتریشیا مک کارنی را به عنوان کنوانسیون کمیته گروه کاری که استانداردها را توسعه میییدهید    

اضافه میکند .هنوز اطالعات کمی برای فهم همه جنبه های یک شهر بهبود پذیر مورد نیاز است که شامل سیطیح    

آمادگی آن برای یک رویداد بزرگ و همچنین توانایی اش برای پاسخگویی و بازسازی در صورت وقوع، میشود. این  

، شهرها را با اندازه گیری آنچه برای پاسخگوییی  ISO37122و  ISO37120استاندارد همراه با شاخص های درونی 

 خالقانه به چالش ها الزم است، مجهز میکند.
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ISO 37123 was developed with the involvement of the United Nations Office 
Sendai for Disaster Risk Reduction (UNDRR) to ensure that it aligns with the 

, a voluntary agreement by UN Framework for Disaster Risk Reduction
member states to work towards reducing disaster risk. It also contributes to 

. UNDRR’s global “Making Cities Resilient” campaignthe  

ISO 37123 ،  با مشارکت در دفتر سازمان ملل، برای کاهش ریسک بال های طبیعی توسعه داده شیده

  :است تا تضمین کند که مطابق است با چارچوب  

sendai framework      که یک موافقت داوطلبانه توسط عضو ایاالت متحده ملل در جهت کیاهیش ،

اتحادیه ملی کاهش ریسک بالیای طیبیییعیی در       ” ریسک بالیای طبیعی است. و هم چنین با کمپین  

 مشارکت میکند.  “ خصوص ساخت شهرهای بهبودپذیر

https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://www.unisdr.org/we/campaign/cities
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ISO 37123 complements the management system standard ISO 37101, Sus-
tainable development in communities – Management system for sustainable 
development – Requirements with guidance for use, by providing indicators 
that help cities measure their progress in implementing the requirements it 
contains. 

Sustainable , 268 ISO/TCwas developed by ISO technical committee  37123 ISO
, ISO’s AFNOR, the secretariat of which is held by cities and communities

ISO37123 مکمل مدیریت سیستم استانداردISO37101   توسعه پایدار در جوامع)مدیریت سیستم بیرای ،

 توسعه پایدار) است

الزامات همراه با راهنمایی برای استفاده، شاخص هایی که به شهرها کمک میکند تا فرایند پیییاده سیازی            

 الزامات موجود در آن را اندازه گیری کنند را مجهز میکنند.

ISO37123،توسط کمیته فنی ایزوISO/TC 268    ،(هیئت دبیییران     ، )شهرها و جوامع پایدارAFNOR  و

 فرانسه توسعه داده شده است.  ISOعضو

 برگرفته از سایت:
www.iso.org 

 ترجمه وتدوین:

 رعنا بصیرت پور

https://www.iso.org/committee/656906.html
https://www.iso.org/member/1738.html
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 شخصیت  شناسی دیسک و تاثیر آن 

 در موفقیت 

 تا به حال به این فکر کرده اید که الگو شخصیتی دیسک چقدر در موفقیت و حرفه ای بودن شما کمک 

 “ویلیام مولتون مارستون”توسط  8391، اولین بار در سال DISKخواهد کرد؟ 

 ارائه شد که تحول چشمگیری را در دنیای روانشناختی ایجاد کرد

هدف از ارزیابی دیسک کمک به درک رفتار های مرتبط با کار، رفتارهای دیگران و مدیریت موثر این رفتارها  

برای رسیدن به موفقیت در محیط کار است. زیرا که با تمرکز بر خودشناسی،  تقویت استعدادهای الزم و      

 هایی کاربرد دارد؟ در چه حیطه DISC آمده از تفسیر تست دست نتایج به 

کیه   ست. در زمینۀ توسعۀ فردی و رسیدن به رضایت شغیلیی    های استفاده از تست دیسک بسیار گسترده حیطه

بحث اصلی مطالب ماست؛ به خوبی میتوان از نتایج تست دیسک استفاده کرد. شما با توجه به تسیت دیسیک        

متوجه می شوید در کدامیک از چهار مولفه، نمرۀ باال و در کدامیک نمرۀ پایینی دارید. از آنجایی که همۀ چیهیار    

های پایین رادر خیود     مولفۀ رفتاری دیسک مطلوب هستند ما باید سعی کنیم به تعادل نزدیک بشیم یعنی مولفه

 .تر کنیم پررنگ
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 همانطور که در نمودار باال مشاهده میکنید 

  DISK .به معنی تسلط، تاثیرگذاری، ثبات و وظیفه شناسی است ، 

 هم اکنون به بررسی ویژگی های شخصیتی طبق تست ریسک می پردازیم.

باالتری دارند، افرادی مسلط، تصمیم گیرنده و کنترل  Dپس از انجام تست دیسک افرادی که تیپ 

گر هستند و نسبت به بقیه افراد از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند. این افراد پرجرات و قاطیع   

 بوده و مناسب برای شغل های مدیریتی هستند.

باالتری دارند از قدرت فن بیان باالیی برخوردارند هم چنیین افیرادی      Iافرادی که در تست تیپ 

 تاثیرگذار و اجتماعی هستند. این افراد پرانرژی، از حذف شدن بیزارند.

باالتر، قابل اعتماد و مطمئن هستند. این افراد آرام و متواضع تیمیاییل      Sافرادی با تیپ شخصیتی 

دارند از طریق همکاری و مشارکت با دیگران کار خود را جلو ببرند و همچنین افرادی خدمتیگیزار   

 هستند.

فعال تر طبق استاندارها و قوانین عمل میکنند تا کیفیت و دقت کار تضمین شود.  Cافرادی با تیپ 

 آنها منطقی، دقیق، تحلیلگر و کمال گرا هستند و هم چنین از اشتباه کردن میترسند.

 تیپ شخصیتی باال به نسبت های متفاوت در همه ی افراد وجود دارد 4هر 

تیپ شخصیتی میتوان به یک تعامل ارتباطی با  4که با شناخت آنها و همچنین ایجاد تعادل بین هر 

  افراد رسید.
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تفاوت تست رفتارشناسی با تست 

 شخصیت شناسی در چیست؟

یک مفهوم انتزاعی و ترکیبی است از هر آنچه ما هستیم شامل رفتار، افکار، هییجیانیات،     «شخصیت»

 ها و... ها، ارزش انگیزش

ای    های بسیاری دارد و درک شخصیت و استفاده از آن در بهبود زندگیی، پیروسیه      شخصیت تعریف 

بوده و در صیورت        مشاهده تراست، چون رفتار قابل براست ولی درک و تحلیل رفتارهای ما ساده زمان

 نیاز، قابل تطبیق با محیط است.

های مناسبی دارند و با وجود شینیاخیت     شناسی برای استفاده، نیاز به تحلیل های شخصیت نتایج تست

  کنند، به راحتی کاربردی نمیشوند. تری که نسبت به شخصیت فرد ایجاد می عمیق

در حین انجام تست باید گزینه هایی را انتخاب کنید کیه    

ویژگی های واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگی هایی که 

 میخواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند 

برای اطمینان از نتیجه آزمون دیسک میتوان این تست را 

 در سایتهای مختلف انجام داد.



 9001:2015ISOاخذ گواهینامه ی سیستم مدیریت کیفیت 

 برای شرکت های :

 صنایع فلزی و میخسازی پارس

 تولیدی الکترود نورین میکا

 تولیدی آریان نورین جوش

 نورد فوالدکاران افق
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 رویداد های بهمن ماه

 برگزاری دوره آموزشی مدیریت جامع انرژی برای شرکت سیمان ساوه



 آدرس دفتر مرکزی شرکت :
تهران , خیابان آزادی , خیابان کارون , 

نرسیده به خیابان هاشمی ,ساختمان 

22, واحد  823راهپیما , پالک   

 شماره تماس :
33212186 

33832236 
www.map-co.org 

info@map-co.org 

 با ما همراه باشید ...

اغلب افراد بزرگ، عظیم ترین موفقیت های خود را بالفاصله   سخن ماه :

 بعد از عظیم ترین شکست های خود به دست میاورند.   

                                  ناپلئون هیل                                                                                                                     
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 در کانال تلگرامی ما همراه باشید... MAPبا خیریه مهر 

https://web.telegram.org/#/im?p=s1060401575_383497468150200251
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