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 سالم!
 یک سال گذشت و...

 39-39و آخرین برنامۀ رسمی مدرسه در سال تحصیلی 
 !کارآزمونو باز هم 

 گوئیم. آمد می خوش“  کارناک”ورود شما را به کارآزمون 
امیدواریم بتوانید امروز از آن چیزهایی که در این سال تحصیلی گذشتهه یهاد 

اید، به خوبی استفاده کنید و همچنین در کنار هم کلی چیز یاد بگیریم. با گرفته
توجه به گستردگی کار آزمون، الزم دیدیم که نکاتی رو به شما دوستهان زهزیهز 

 یادآوری کنیم:
( خوب است، تا با هم مرور کنیم که نظم کارآزمون فقط و فقط زمانی به درستی 1

گیرد که هر کس خودش حواسش به خودش باشد و نظم را رزایت کند.  شکل می
درست است که سعی شده فضای کار شاد و مفرح باشد، اما حفظ نظم در کنهار 

ها  معلوم است ها و شلوغ بازیها و خندهشادی هم امر مهمی است. جای شوخی
شود، اما باید یادتان باشد که سهریه  ی این کارا انجام میو به جای خودش همه

 بعد از آن، به حالت جدی خود باز گردید.
(در مورد نظم کارآزمون این را باید بدانید که به شدّت با هر گروهی و فردی که 2

زنندۀ نظم و اجهرای درسهت بی نظمی کند و به نظر مسئولین کارآزمون، برهم
کارآزمون بشود، برخورد خواهد شد. این نکته را همین اوّل کار گفتیم، که اگهر 
خدای ناکرده برای گروهی مشکلی پیش آمد، نگوئید که اطالع نداشتیم و نهمهی 

 ها.دانستیم و از این حرف
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هایی  ها و برگهی توضیحات الزم برای کارهایتان داخل دفترچه و دیگر ازالمیه(همه9
که در دسترستان قرار می گیرد، وجود دارد. پس این دفترچه را درست و با دقّهت 

 بخوانید، و بدانید که از توضیحات اضافه خبری نیست. 
(حواستان باشد که یاد گرفتن و فکر کردن خیلی در کارها مهم است، از طهرفهی 9

 همیشه باید یک نگاهی به زمان و حجم کارهایتان داشته باشید.
های شماست، سعی کنید کهه ( از آن جایی که این کارآزمون برای سنجش دانسته5

تمام کارهایتان را به درستی و با دقت زیاد انجام بدهید. اگر فکر کردید که با انجام 
سرسری کارها و سمبل کردن آنها می توانید امتیاز بیشتری رو کسب کنید، بهایهد 

 بدانید که سخت در اشتباهید!!!
-(با توجّه به این که شما زالوه بر سنجش گروهی، مورد سنجش فردی هم قرار می6

 گیرید، باید برای تمام کارهای گروهتان، خودتان هم تالش کنید. 
( حواستان باشد که وقتی قرار است در یک گروه کارکنید، باید بها بهبهوری و 7

همدلی پیش بروید. نگذارید که اختالفات کوچک در گروه شما به دردسرهای بزرگ 
 تبدیل شود. 

( در جاهایی که نظرهای ازضای گروه متفاوت است، بد نیست که شیوۀ رای گیری 8
 را در پیش بگیرید.

ای دوری کنید. یکی از اهداف این کنیم که از کارهای کلیشه( به شدت توبیه می3
کارآزمون، سنجش خلّاقیت شما است. پس خوب فکر کنید و به دنبهال کهارههای 

 خلّاقانه و متفاوت باشید.
( 2( منظم باشیهد. 1ی خیلی اساسی باز هم اشاره می کنیم: ( در آخر به دو نکته11

 هایی که روی هر کار می گذارید باشد.حواستان به زمان
 خب دیگر....

 کم کم آماده بشوید برای کار. با توکّل بر خدا...
 یا حق.....                                                     !تان هستیممنتظر موفّقیّت
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 روز زمان برنامه

 0377تا  03:7 نشست توجیهی

دوشنبه
 

 03:7تا  0377 آزمون اجتماعیا

 03:7تا  03:7 استراحت و هواگیری

 00377تا  03:7 کشورگشائی

 03:7تا  0377 صبحانه

سه شنبه
 

 03:7تا  03:7 خوانیشاهنامه -آزمون پویش

 و 2-نشست توجیهی

 اعالم وضعیت ابتدائی کشورها
 0377تا  03:7

 07377تا  0377 نویسی سال اولبودجه

 0:377تا  07377 سال اول

 0:377تا  0:377 نماز و ناهار

 033:7تا  0:377 0-نشست عمومی سازمان

 01303تا  033:7 نویسی سال دومبودجه

 013:3تا  01303 رسانیهواگیری و سوخت

 جدول زمان برنامه ها
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 روز زمان برنامه

 003:3تا  013:3 سال دوم

سه شنبه
 27303تا  003:3 بودجه نویسی سال سوم 

 20303تا  27303 نماز و شام

 2:377تا  20303 یادبود سال هفتم دورۀ شش

 2:377 خاموشی

 1377تا  33:7 نماز صبح

شنبه
چهار

 

 03:7تا  0377 بیدار باش و نرمش

 0377تا  03:7 صبحانه

 03:7تا  0377 2-نشست عمومی سازمان

 07377تا  03:7 هواگیری

 0:377تا  07377  سال سوم

 0:377تا  0:377 نماز و اختتامیه

 جدول زمان برنامه ها
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 گروه محلّ استقرار

101کالس   یک 

101کالس   دو 

101کالس   سه 

101کالس   چهار 

101کالس   پنج 

101کالس   شش 

102کالس   هفت 

 هشت اتاق ورزش

 نه اتااق دبیران سابق!

 ده آزمایشگاه زیست

 یازده آزمایشگاه شیمی

 دوازده آزمایشگاه فیزیک

 جدول محلّ استقرار کشورها
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 های مخصوص به خود است.: واحدی مستقل و دارای سیاستکشور .1

سازمانی جهانی که هدف از تشکیل آن کمکک  سازمان عدالت جهانی:  .2

به بهبود اوضاع کشورهای جهان و حمایت از کشورهای مظکوکوا اسکت. 
انکد. تمامی کشورها در این سازمان عضویت دارند و قوانین آن را پذیرفتکه

 چنین قدرت اعمال تحریم در مواقع الزا را دارد. این سازمان هم
: در پایان هر سال نشست نشست شورای عمومی سازمان عدالت جهانی .3

شکود. در ایکن شورای عمومی سازمان، با حضور تمامی اعضا برگزار می
پردازند. نشست، اعضا در مورد مسائل جهانی سال گذشته، به تبادل نظر می

این شورای عمومی، در صورت صالحدید تکوانکایکی اعکمکال تکحکریکم 
اند، دارا هسکتکنکد. کشکورهکا    کشورهایی را که عمل خالفی مرتکب شده

ای را تنظیم و در شورای توانند قبل از حضور در نشست سالیانه، الیحهمی
 عمومی ارائه دهند، تا به تصویب برسد.

 اند. واحد مشترک پول جهانی، که تمامی کشورها آن را پذیرفتهپشیز:  .4

-هایی که وضعیت هر کشور را مشخّص میشاخصهای جهانی: شاخص .5
ها، هر ساله توسط سازمکان عکدالکت کند. آمارهای مربوط به این شاخص

 شود. جهانی، ارائه می
: ی  قرارداد رسمی است که بین نمایندگان معاهده یا پیمان همکاری .6

رسد. طرفین در امضای معاهده، بکه رسمی دو یا چند کشور به امضا می
مدت اعتبار معاهده باید به شوند. انجاا کار یا پرداخت مبوغی،  موزا می

 طور دقیق، در یکی از بندهای آن ذکر شود. 

 چند تعریف کلیدی
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های کوّی کشکورشکان را انکتکخکا     در روز اول اعضای هر گروه، سیاست
های انتخابی توسط شما، وضعیت ابکتکدایکی کشکورتکان در کنند. سیاستمی

کند. در طول کارآزمون شما بایکد بکا انکجکاا دادن کارآزمون را مشخص می
هایی، وضعیت کشورتان را بهبود ببخشید. در پایان سه روز تالکشکتکان، فعالیت

بر اساس میزان پیشرفت کشورتان،  مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  کار گروه
 پس هدف اصوی کارهای شما در این کارآزمون بهبود وضعیت کشورتان است. 

های کشور شما در شش حوزۀ مختوف طراحی شده است، که ایکن فعالیت
  :اند ازها عبارتحوزه

 اقتصادی .1
 فرهنگی .2
 دانش .3
 سالمت .4
 صنعت .5
 نظامی .6

همانطور که گفتیم وضعیت ابتدایی کشور شما در این شش حوزه، بر اساس 
شود. یعنی مکمکککن اسکت های کوی کشورتان، مشخص میانتخا  سیاست

آنچه برای ما مهکم  صنعت کشوری پیشرفته و صنعت کشوری ضعیف باشد.
 است میزان پیشرفت کشور شما است، نه وضعیت نهایی کشورتان.

ها چند فعالیت مختوف طراحی و تنظکیکم شکده در هر کداا از این حوزه
 ها را انجاا دهید، بوکه شما در است. لزومی ندارد شما تمامی این فعالیت

 کارناک چیست؟
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مدت کارآزمون، باید بر اساس صالحدید و نحوۀ مدیریت خودتان، بکرخکی 
ها را از سازمان عکدالکت از این کارها را انجاا دهید.  برای آن که این فعالیت

جهانی تحویل بگیرید، باید کمی سر کیسه را شل و از پولهای نازنین کشورتان 
ها مقداری پشیز را به سازمان خرج کنید. هر کشور باید برای هر ی  از فعالیت

عدالت جهانی تحویل و اجازۀ انجاا آن کار را دریافت نماید. همچنین  بعد از 
دهد و دهنده، کار نهایی را به سازمان تحویل میانجاا هر فعالیت، کشور انجاا

بر اساس میزان موفقیتش، در حوزۀ مربوط آن فعالیت، پیشرفت خواهد ککرد. 
فرصت دارید، تا در شش حوزۀ اصکوکی، سه سال در کل زمان کارآزمون، شما 

 وضعیت کشور خود را بهبود ببخشید. 
هایی جهانی وجود دارند، که وضعیت کشکور همان طور که گفتیم شاخص

ها را منکتکشکر کنند. سازمان در پایان هر سال نتایج این شاخصشما را بیان می
هکای در پایان سه سال کشور شما بر اساس پیشرفت در این شکاخکصکند. می

ها بر اساس یک  هر کداا از این شاخصگیرد.  جهانی، مورد ارزیابی قرار می
شود. های اصوی، معووا میهای شش حوزهفرمولی از ترکیب برخی از وضعیت

تکوانکیکد در واقع شما با پیشرفت دادن شش حوزۀ اصوی کشورتکان، مکیپس 
 های جهانی کشورتان را بهبود ببخشید. آمارهای شاخص

 

 اند. ها در صفحۀ سیزده جزوه بیان شدهاین شاخص
 

 کارناک چیست؟
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 شما در آغاز هر سال باید بودجۀ ساالنۀ کشورتان را نوشته و تصویب کنید. 
در بودجۀ ساالنه باید مقدار پشیزی که در آن سال برای ارتقای شش حکوزۀ 

خواهید خرج کنید، دقیق مشخّص کنید. در پایان هر سکال اصوی کشورتان می
شود. در صورت تخطی دولتی بودجه تمامی کشورها توسط سازمان ارزیابی می

از بودجۀ مصوّبش، آن دولت با برخورد متقابل سازمان روبرو خواهد شد. پس 
 نویسی حسابی باید فکر و تعمّق داشته باشید. در فصل بودجه

مگر قرار است برای ارتقای شش حوزه، مبوغی هزینه کنید که در بکودجکه 
کشورتان باید آن را در نظر بگیرید؟ بوه، قطعاً. همانطور که خوانکدیکد، بکرای 

ها از سازمان باید مقداری پشیز پرداخکت ککنکیکد.گرفتن مجوز انجاا فعالیت
اند. یعنی برای هر کار، ها به طور دقیق معین نشده)جدول صفحۀ (  البته قیمت

نویسی کشورتان، برای فقط ی  قیمت پایه مشخص شده است. در زمان بودجه
 دهید. گرفتن کارها ی  قیمت پیشنهادی به سازمان ارائه می

های اول و دوا، هفت فعالیت و در ابتدای سال سوا، چکهکار در ابتدای سال
توانکیکد بکر شود. لزومی به انجاا همۀ کارها وجود ندارد. شما میکار ارائه می
های کشورتان، برخی از کارها را انتخا  کنید و از خیر انکجکاا اساس توانایی

ای که باید به آن توجه کنید، ایکن اسکت ککه دادن برخی دیگر بگذرید. نکته
دهنکده، بکا ها، در ی  سال از لحاظ تعداد کشورهای انجاابعضی از فعالیت

محدودیت روبرو هستند. یعنی فقط تعداد مشخصی کشور در آن سال قکادر 
. شما بکایکد نقش قیمت پیشنهادی همین جا استبه انجاا دادن آن هستند.  

قیمتی به سازمان ارائه بدهید که از به دست گرفتن آن فعالیت، اطکمکیکنکان 
 حاصل بیاورید. 

 بودجه نویسی
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امّا هزینۀ شما فقط در این زمینه نیست، بوکه وقتی شما به سراغ انجاا کاری 
شوید که برای انجاا هر فعالیتی باید منابعی را تهیکه روید، ناگهان متوجه میمی

کنید که ممکن است در کشور شما موجود نباشد. در این صورت نکمکایکنکده 
رود. بکعکد از کشورتان به سراغ کشوری که آن منابعی را در اختیار دارد، مکی
پذیرد و در این انجاا مذاکرات و رسیدن به توافق بر سر قیمت، مبادله انجاا می

هایی را که انتکخکا    توانید فعالیتزمان، شما با به دست آوردن منابع الزا، می
اید، به انجاا برسانید. شما در تمامی این مراحل باید به بودجکۀ مصکوّ  کرده

کشورتان، پایبند بمانید. یعنی در هنگاا خرید منابع از کشورهای دیگر، و در 
گذاری باید دائماً حواستان به عدا عبور از بودجکه، بکاشکد. ا ن فرایند قیمت

 اید، نه؟!!نویسی پی بردهحتماً به اهمیت فرایند بودجه
 شما تخمین میزان درآمد ساالنۀ کشورتان را هم باید در بودجه ذکر کنید. 

هکایکی، کشور شما هم منابعی خاص در اختیار دارد، که برای انجاا فعالیکت
کنند. درآمد ساالنۀ هر کشکور از مکیکزان دیگر کشورها به آن احتیاج پیدا می

فروش منابع، حاصل خواهد شد. پس شما باید بتوانید بین درآمکدی ککه در 
 بودجه ذکر کردید و فروش واقعی منابعتان در سال، موازنه برقرار کنید.

 : یک نکته مهم
   از آنها را باید در  گرفتن مالیاتبه مردا و میزان  پرداخت یارانهمیزان

-بودجه ذکر کنید. این دو ویژگی، در باال و پائین رفتن برخی از شکاخکص
های جهانی کشورتان، تاثیرگذار خواهد بود.)راهنمایی: از مطالبی ککه در 

 کالس اجتماعی آموختید، بهره ببرید.(

 بودجه نویسی
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بکا در هکا همانطور که مختصراً گفتیم، کشور شما باید برای گرفتن فعالیت
، بعد از پکایکان دست داشتن پشیز الزا و فهرست کارهای انتخابی هر سالتان

نویسی، به مقر سازمان عدالت جهانی رفکتکه و مکجکوز انکجکاا     زمان بودجه
تان را تحویل بگیرد. بعد هم به سراغ تهیه منابعی بروید که  های انتخابیفعالیت

برای انجاا دادن آن کارها الزا دارید و در کشور شما موجود نیستند. منابع را 
باید از کشورهای که آنها را دارا هستند، بخرید. قیمت مصوّبی وجود ندارد و  

هر کداا از دو طرف معاموه، باید بر سر ی  قیمتی با یکدیگر به توافق برسند. 
منابع لزوماً فقط در اختیار ی  کشور نیست، بوکه ممکن است دو یکا چکنکد 
کشور آن منبع مورد نیاز شما را داشته باشند. پس اگر بر سر قیمکت بکا یک  

توانید به سراغ کشور بعدی بکرویکد. اگکر هکم کشور به توافق نرسیدید، می
کشورها قیمت منبعی را بیش از حد باال ببرند، طوری که دیگر کشورها بکرای 

ای را تنظیم و در نشست شورای توانند الیحهخرید آن دچار مشکل بشوند، می
 عمومی سازمان عدالت جهانی ارائه دهند. 

، به فرایند مذاکرات اختصاص دارد. در این زمان نیم ساعت آغازین هر سال
فروش منابع کشورتان مانند تا برای دو نفر از اعضای گروه در محل استقرار می

مذاکره کنند. چهار نفر بقیه هم به صورت جدا جدا به محل استقرار کشورهای 
، با آنها وارد مذاکره شونکد. در خرید منابع مورد نیازتانروند تا برای دگیر می

تواند کاری را آغاز کند. یادتان باشد که شکمکا بکرای این مدت گروهی نمی
ادامۀ حیات کشورتان به فروش منابعتان محتاج هستید، پس سعی کنید تا بکا  
گرفتن تدابیر الزا، بیشترین سود حاصوه را برای کشکورتکان بکه ارمکغکان 

 بیاورید. 

 هانحوۀ گرفتن فعالیت
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به جز خرید و فروش منابع شما به دالیل دیگری هم باید بکه مکذاککره بکا 

ها نیاز به تعامل بکا کشکور)هکا(ی برخی از فعالیتکشورهای دیگر بپردازید.  
. در این صورت، باز هم باید وارد مذاکره بشوید. در برخی از ایکن دیگر دارد
تکر ها، همکاری برای دو طرف سود دارد، که این اتفاق باعک  راحکتفعالیت

هایی هم که همکاری سود خاصّی برای شود. در فعالیتشدن تعامالت شما می
توانید با ی  پیمان همکاری دوجانبه یا حتّی کشور طرف مقابل شما ندارد، می

 دادن پشیز، آنها را راضی به همکاری بکنید.
دست آخر، باید بگوئیم که مدیریت زمان در کل سه سال!! در اختیار خکود 
شما است. پس سعی کنید تا با ی  مدیریت مکنکاسکب در مکورد زمکان و 

 پشیزهایتان، بتوانید بهترین پیشرفت را با کمترین هزینه به ثبت برسانید. 
 نکتۀ آخر: 

توانید در سال بعد آن پکروهه را اگر کاری را در سالی به پایان نرسید، می
کارۀ کشورتان زیاد شود، قطعاً در سکال های نیمهتکمیل نمائید. اگر هم پروهه

 دوا و سوا به مشکل جدّی بر خواهید خورد.

 هانحوۀ گرفتن فعالیت
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 شود. های زیر ارزیابی میدر پایان سه سال، کار هر کشوری بر اساس، شاخص
  . عدالت اجتماعی:1

سکالمکت( +                ×    3دانکش( + )×    1فکرهکنک+( + )×    4اقتصاد( + )×    4) 
 صنعتی(×  1نظامی( + )×  1)
  . محبوبیت جهانی: 2
سکالمکت(                  ×    1دانکش( + )×    2فکرهکنک+( + )×    5اقتکصکاد( + )×    2) 

 صنعتی(×  2نظامی( + )×  1+ )
 . رضایتمندی:3
سکالمکت( +                ×    3دانکش( + )×    2فکرهکنک+( + )×    4اقتصاد( + )×    3) 
 صنعتی(×  2نظامی( + )×  2)
 . امنیت:4
سکالمکت( +                 ×    3دانکش( + )×    1فکرهکنک+( + )×    1اقتصاد( + )×    2) 
 صنعتی(×  2نظامی( + )×  5)
 . توسعه یافتگی:5
سکالمکت( +                ×    3دانکش( + )×    4فکرهکنک+( + )×    3اقتصاد( + )×    3) 
 صنعتی(×  4نظامی( + )×  2)
 . رفاه عمومی:6
سکالمکت( +             ×    4دانکش( + )×    2فرهکنک+( + )×    5اقتصاد( + )×    3) 
 صنعتی(×  2نظامی( + )×  1)

 . میزان نقدینگی 7

 های جهانیشاخص
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 ها:چند نکته دربارۀ فعالیت
ها، قبل از شروع سال توسط سازمان بکه کشکورهکا توضیحات فعالیت.1

 تحویل داده خواهد شد. 
نویسی، دقیق فرایند انجاا هر کار را بخوانید و با دقکت در زمان بودجه.2

 های انتخابی کشورتان را برگزینید.های خودتان، فعالیتو بر اساس توانایی
واحد، اقکتکصکاد هکر  25توانند در هر سال، تا نویسی میفرایند بودجه.3

 15واحد برای نوشتن بودجه و  11واحد،  25کشور را بهبود ببخشد. از این 
 واحد برای اجرای صحیح بودجه در نظر گرفته شده است.

موزش الکترونیکی، طراحی و اجرای پرسش نامکه و  آدر مورد کارهای .2
ارائه دانش با اینفوگرافی، باید این نکته را بیان کنیم که این کارها با انتخا  
موضوعی برای ارائه همراه است. اگر موضوع ارائه کشورتان، به یکککی از 
شش حوزۀ اصوی مرتبط باشد، با انجاا این فعالیت در آن حکوزه هکم، تکا 

 هفت واحد، ارتقا خواهید داشت.

طکرح یکی و طرح سنجش بینکا، های طرح سنجش فشارخونفعالیت .1
، ی  فرایند چند کشوره است. یعنی ی  کشور به طکور  BMIاندازه گیری 

کند. امتیاز جکدول مکربکوط بکه مثال بینایی دو تا سه کشور را سنجش می
شوند، دهنده است. کشورهایی هم که مورد سنجش واقع میکشورهای انجاا

 کنند.واحد در حوزۀ سالمت پیشرفت می 7به مقدار 
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