ارزشیبثی درونی گروه ثهداشت عمومی
دانشكده ثهداشت دانشگبه علوم پسشكی شهرکرد
سبل تحصیلی 3161- 3169

ثیوگرافی

 ) 1ثيَگشافي :
گشٍُ آهَصؿي ثْذاؿت ػوَهي داًـگبُ ػلَم پضؿىي ؿْشوشد اص ثذٍ تبػيغ داًـگبُ ( ػبل  ) 1365آغبص ثِ
وبس ًوَدُ ٍ هذت 31ػبل اػت وِ ثِ اهش آهَصؽ داًـدَيبى وبسداًي هجبسصُ ثب ثيوبسيْب  ،ثْذاؿت خبًَادُ ،
وبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ ًبپيَػتِ ثْذاؿت ػوَهي اؿتغبل داسد  .هحل اػتمشاس گشٍُ دس داًـىذُ ثْذاؿت هي
ثبؿذ .
تؼذاد اػضبي ّيئت ػلوي ايي گشٍُ ً 3فش اػت وِ ّش ػِ ثب ػٌَاى اػتبديبسثِ اهش تذسيغ ٍپظٍّؾ اؿتغبل
داسًذ .
 . 1آلبي دوتش هؼؼَد لغفي صادُ (اػتبديبس،ػضَ ّيبت ػلوي اص ػبل  69تبوٌَى)
 . 2خبًن دوتش الِْ تَػلي (اػتبديبس ػضَ ّيبت ػلوي اص ػبل 94تب وٌَى)
 . 3خبًن دوتش ليلي سثيؼي (ػضَ ّيبت ػلوي اص ػبل  95تب وٌَى)
لبثل روش اػت اص ػبيش گشٍّْبي آهَصؿي پضؿىي ٍ ثْذاؿتي ًيض،دس اهش آهَصؽ ثب ايي گشٍُ ّوىبسي داسًذ .
ايي گشٍُ دس هدوَع ّش تشم حذٍدٍ35احذ ًظشي ٍ 5-7 ،احذ ػولي ٍ ٍ12احذ وبسآهَصي ثشاي داًـدَيبى
وبسؿٌبػي پيَػتِ ٍ ًبپيَػتِ ثْذاؿت ػوَهي دسهحل داًـىذُ  ،هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػتبئي ٍ
خبًِ ثْذاؿت اسائِ هي ًوبيذ  .ػالٍُ ثشايي هـبٍسُ ٍساٌّوبيي پبيبى ًبهِ ّبي داًـدَيبى ػبيش گشٍّْبي
پضؿىي ٍپيشاپضؿىي  ،تَػظ اػضبي گشٍُ اًدبم هي پزيشدّ .وچٌيي تؼذاد  82همبلِ دس هدالت داخلي45 ،
همبلِ دس هدالت خبسخي ( 56 ٍ ، )ISI,Pub med,Scopusعشح تحميمبتي هلَة تَػظ اػضبي گشٍُ اسائِ
ؿذُ اػت .

سبختبر اداری آموزشی
گروه در حبل حبضر

ساختار اداري آهوزضي گروه در حال حاضر
الف ) مدير گروه :
هذيشيت گشٍُ آهَصؿي دس حبل حبضش ثش ػْذُ ػشوبس خبًن دوتش الِْ تَػلي ثب ستجِ اػتبد يبسي هي ثبؿذ.
اًتخبة هذيش گشٍُ اص عشيك پيـٌْبد سيبػت داًـىذُ ٍثب ًظش هَافك سيبػت داًـگبُ كَست هي گيشد.
خلؼبت هبّبًِ گشٍُ سٍصّبي دٍؿٌجِ اٍل ّش هبُ ثب ًظش هذيش گشٍُ ٍ ثب ّوبٌّگي اػضبي گشٍُ ثشگضاس هي گشدد
ٍ هتَػظ آى  4تب  5خلؼِ دس ّش تشم هي ثبؿذ ّ.وچٌيي ،هذيش گشٍُ دس خلؼبت ؿَساي آهَصؿي ٍ ؿَساي
پظٍّـي وِ ثبحضَس هؼئَليي داًـىذُ ثشگضاس هيـَد حضَس هٌظن ٍ فؼبل داسد.
هذيش گشٍُ دس ثشًبهِ سيضي ٍ ػبصهبًذّي فؼبليت ّبي گشٍُ ،ثش هجٌبي آييي ًبهِ ّب ثب ػبيش اػضب هـبسوت
ٍّوفىشي داسد.
آئيي ًبهِ ٍ همشسات دسٍى گشٍّي اختلبكي گشٍُ ًيضثب دلت اخشا هي ؿَد.
دس خلَف اختيبسات ٍ ٍظبيف هذيش گشٍُ دس حيغِ آهَصؿي  ،ثشًبهِ سيضي وليِ فؼبليت ّبي آهَصؿي اػضبي
گشٍُ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍػولي وبسآهَصاى كَست هي گيشد  ،دس حيغِ پظٍّـي ًيض ثش حؼت ػاللِ
ٍاٍلَيتْب  ،فؼبليت ّبي پظٍّـي تَػظ اػبتيذ ثغَس هؼتمل يب هـتشن اًدبم هي ؿَد  ،دس حيغِ اداسي،
ؿشوت دس خلؼبت هذيشاى گشٍّْب ٍ ؿَساي آهَصؿي ٍپظٍّـي داًـىذُ ثْذاؿت ،اص ٍظبيف هذيش گشٍُ هي
ثبؿذ .
اسصؿيبثي اػضبي ّيبت ػلوي اص عشيك پشػـٌبهِ اػتبًذاسد وِ اص هشوض هغبلؼبت ثِ گشٍُ ٍاكل هي گشدد تَػظ
هذيش گشٍُ ،هؼبًٍت آهَصؿي ،سيبػت داًـىذُ ٍداًـدَيبى كَست هي گيشد  .دس هَاسد استمبء اػبتيذ ًؼجت ثِ
اسصؿيبثي لجلي  ،ايي اهش ثِ هؼبًٍت آهَصؿي هٌتمل هي گشدد ٍ هَاسدي وِ اص اسصؿيبثي پبييي ثشخَسداسهيـًَذ
اثتذا تزوش ؿفبّي ٍ دس كَست تىشاس اص تزوش وتجي اػتفبدُ هي گشدد .
ة ) اعضبی هیئت علمی :
تؼذاد اػضبي ّيئت ػلوي گشٍُ ً 3فش اػتبد يبس هي ثبؿٌذ وِ هيبًگيي ػبثمِ آهَصؿي اػبتيذّيئت ػلوي گشٍُ
 12ػبل ٍٍضؼيت اػتخذاهيً 1فشاص اػبتيذ گشٍُ سػوي لغؼي ٍ دٍ ًفش ديگشعشح تؼْذات خذهت هي ثبؿٌذ .
پؼتْبي اخشايي اػضبي گشٍُ ًيض ثِ تشتيت ،خبًن دوتش الِْ تَػلي  ،هذيش گشٍُ  ،خبًن دوتش ليلي سثيؼي

هؼئَل دفتش Edoداًـىذُ ٍآلبي دوتش هؼؼَد لغفي صادُ هؼئَل هشوض ػَاهل اختوبػي هَثشثش ػالهت
ّؼتٌذ.
ّش ً 3فش اػضبي گشٍُ وبسگبّْبي اكَل ٍفٌَى تذسيغ ٍّوچٌيي ػبيش وبسگبّْبي هشتجظ ثب اكَل سٍؽ ّبي
آهَصؿي ٍپظٍّـي سا گزساًذُ اًذ .
سٍؿْبي تذسيغ هَسد اػتفبدُ تَػظ اػضبي گشٍُ ،اػتفبدُ اص اػاليذ،پبٍس پَيٌت،سٍؽ ػخٌشاًي ،اسائِ
ػويٌبستَػظ داًـدٍَثحث گشٍّي اػت ٍ ًحَُ ي اسصؿيبثي اص پيـشفت تحليلي داًـدَيبى ثلَست تؼتي،
تـشيحي ٍ وبسآهَصي دس فيلذ ثْذاؿت هي ثبؿذ.
اػضبي گشٍُ اص اهىبًبت ٍ ٍضؼيت گشٍُ سضبيت داسًذ ٍ اص ًظش آًبى اهىبًبت سفبّي ٍ خذهبتي داًـگبُ ًؼجتبً
هغلَة اػت.
ج) اهكانات و تجهيسات هوجود در گروه :
ايي گشٍُ داساي  3ػذد وبهپيَتش  ،پشيٌتش ٍ اػىٌش ثَدُ ٍ  3خظ ايٌتشًت داسد  .ػبيش اهىبًبت ّوچَى اٍسّذ ،
اٍپه ٍ ،يذئَ پشٍطوتَس  ،اػاليذ ٍ  CDپشٍطوتَس،ساثلَست هـتشن اػتفبدُ هي ًوبيذ  .وتبثخبًِ ي اختلبكي
اػضبء ّيئت ػلوي ًيض دس داًـىذُ هَخَد اػت ّ.وچٌيي  230وتبة دسوتبثخبًِ اتبق گشٍُ ثْذاؿت ػوَهي
ٍخَد داسد.
فضبي آهَصؿي :
ػوذُ فضبي آهَصؿي گشٍُ ثْذاؿت ػوَهي والع ّبي آهَصؿي ٍ ػبيش تدْيضات داًـىذُ هي ثبؿذ  .ػالٍُ ثش
ايي اص هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ؿْشي  ،سٍػتبئي  ،خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ پبيگبُ ثْذاؿتي ثشاي وبسآهَصي
داًـدَيبى ثْذاؿت اػتفبدُ هي ؿَد .

اهداف و رسالت
گروه بهداضت عووهي

گروه ثهداشت عمومی public health group :
ثْذاؿت ػوَهي ؿبخِ ي اػبػي ػلَم ثْذاؿتي اػت ٍ داًؾ آهَختگبى ايي گشٍُ دس خْت حفبظت ،استمبء ٍ
ثبصػبصي ػالهت افشاد خبهؼِ فؼبليت هي وٌٌذ .داًؾ آهَختگبى ايي سؿتِ ثبيذ هدْض ثِ هدوَػِ اي اص ػلَم،
هْبستْب ٍ اػتمبداتي گشدًذ وِ دس خْت حفظ ،تَػؼِ ٍ استمبء ػالهت خبهؼِ وبسثشد داسد.
هقدهه :
اًؼبى دس عَل صهبى دس تالؽ ثَدُ ثب ثِ دػت آٍسدى تدبسة هختلف اص ًؼلْب ٍ خَاهغ گًَبگَى ثـشي ثِ
تذسيح ثِ ػَي چگًَگي تبهيي « ػالهت» ٍ وٌتشل ثيوبسيْب گبم ثشداسد.
گؼتشؽ خَاهغ ٍ كٌؼتي ؿذى ثب پيذايؾ هؼبئل خذيذي اص لجيل :ؿيَع ثيوبسيْب ،ثشٍص اپيذهي ّبي هختلف،
پيذايؾ هؼبئل هشثَط ثِ هحيظ صيؼت ٍ هحيظ وبس ،هْبخشت ّب ،هؼبئل خوؼيتي ٍ هؼبئل هشثَط ثِ ثْذاؿت
سٍاى هَاخِ ؿذُ ٍ ثِ هشٍس صهبى حيغِ ي« پضؿىي پيـگيشي» اص حيغِ پضؿىي هجتٌي ثش دسهبى ،اػتمالل
ثيـتشي يبفتِ اػت .پضؿىي پيـگيشي دس هؼيش تىبهلي خَد ثب ػٌَاى ولي ثْذاؿت ػوَهي دس حيغِ ّبي
« وٌتشل ثيوبسيْب»  « ،هٌْذػي اختوبػي» ٍ ًْبيتبً « ثْذاؿت ثشاي ّوِ » تىبهل يبفتِ اػت.
( گشٍُ ثْذاؿت ػوَهي دس ػبل  1365ثب ايدبد وبسداًي ػلَم ثْذاؿتي ثب گشايؾ ّبي ثْذاؿت خبًَادُ ٍ
هجبسصُ ثب ثيوبسيْب دس دٍسُ ّبي سٍصاًِ ٍؿجبًِ آغبص ثىبس وشد  .اص ػبل  1386سؿتِ ي وبسؿٌبػي ًبپيَػتِ
ثْذاؿت ػوَهي ٍاص ػبل ً1389يضدٍسُ وبسؿٌبػي پيَػتِ ًٍب پيَػتِ ثْذاؿت ػوَهي اثدبد ؿذ ٍدٍسُ ّبي
وبسداًي حزف گشديذ.
ارزش ها: Value s
ثبٍسّب ٍ اسصؽ ّبي گشٍُ ثْذاؿت ػوَهي  :هب هؼتمذين وِ ثشخَسداسي اص « ػالهت» حك ّوِ ي اًؼبًْباػت .داًؾ آهَختگبى ايي سؿتِ ٍ گشايؾ ّبي هشتجظ ثبيؼتي ثب ثيٌؾ « ػالهت ًگش»  « ،خبهؼِ ًگش»،
« آيٌذُ ًگش» ٍثب اػتفبدُ اص اػتشاتظي ّب ٍ تىٌَلَطي هٌبػت ،خلت هـبسوت هشدم دساهَسّ،وىبسيْبي
ثيي ثخـي ٍ دس ًظش گشفتي ػذالت اختوبػي ٍ اكل ثشاثشي اًؼبًْب ٍ ثب دس ًظش گشفتي اٍلَيتْبي هلي ٍ
هٌغمِ اي  ،ثِ اسائِ خذهبت هَسد ًظش ثپشداصًذ .هب اػتمبد داسين وِ خذهبت ثْذاؿتي هي تَاًذ ثِ كَست
ادغبم يبفتِ اسائِ ؿَد .لزا داًؾ آهَختگبى ايي سؿتِ ثبيؼتي اعالػبت ٍ تَاًوٌذيْبي الصم سا ثِ كَست
چٌذ پيـِ اي «  » Multidisciplinaryوؼت ًوبيٌذ.
رسبلت : Mission
سػبلت گشٍُ ،ثْذاؿت ػوَهي آهَصؽ ٍ تشثيت ًيشٍّبي آؿٌب ،هؼتمذ ٍ ػبهل ثِ هفبّين ،هجبًي ٍ ساّىبسّبي
تبهيي ،حفظ ٍ استمبء ػالهت ثشاي خبهؼِ ،خبًَادُ ٍ فشد اػت.

چطن انداز (: ) Vision
فشاگيشًذگبى سؿتِ ّب ٍ گشايؾ ّبي ثْذاؿت ػوَهي ضوي تثجيت خبيگبُ خَد دس ثخؾ ثْذاؿت ٍ آهَصؽ ثش
اػبع اعالػبت سٍص،ثبيذ اصاهىبى خزة دس ثبصاس وبس ٍ سفغ ًيبص خبهغ ثشخَسداس گشدًذ.
اهداف : Objectives
آهَصؽ ٍ تشثيت ًيشٍّبيي وِ : )1ثب آگبّي ٍ ػولىشد ّوؼَ ثب ًيبصّبي هحيظ ،خبهؼِ ،خبًَادُ ،فشد ٍ ثب اسصيبثي ٍ اسصؿيبثي ػَاهل
خغش ٍ هذاخلِ ٍ تغييش دس ػغح ثْذاؿت هحيظ ،خبهؼِ ،خبًَادُ ٍ فشد آؿٌب ثبؿٌذ.
 )2اص چگًَگي اثشگزاسي ػَاهل اًؼبًي ،هحيغي ،التلبدي ٍ اختوبػي ثش چگًَگي تبهيي  ،حفظ ٍ
استمبء ػالهتي دس ػغح هختلف آؿٌب ثبؿٌذ.
 )3اص چگًَگي هذاخلِ اص عشيك ًيبصػٌدي ّب ،آهَصؽ ثْذاؿت ،وٌتشل اپيذهي ّب ،هشالجت اص
چگًَگي تغزيِ ٍ تغييش دس ؿبخق ّبي ػالهتي دساستجبط ثب ػالهت خبهؼِ آگبّي داؿتِ ثبؿٌذ.
نقص ها : Roles
داًؾ آهَختگبى گشٍُ ثْذاؿت ػوَهي دس حشفِ آيٌذُ خَد دس خبهؼِ ًمـْبي صيش سا ثش ػْذُ خَاٌّذداؿت:
ًمؾ آهَصؿي :آهَصؽ ثش افشاد تحت پَؿؾًمؾ پظٍّـي  :ووه ثِ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي ( )HSRدس ػشكِ ّبي ثْذاؿتي وـَسًمؾ هشالجتي  :ؿشوت دس ثشًبهِ ّبي هلَة ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي دس ػغح ولخبهؼِ هبًٌذ هشالجت اص سؿذ ٍ تىبهل وَدوبى ،هشالجت اص هبدساى ثبسداسٍ ...ثب ػٌبيت ثِ ػغَح ػِ گبُ
پيـگيشي
ًمؾ اخشاييوظبيف حرفه ای : occupational Tasks
ً )-1مؾ آهَصؿي ٍ :ظبيف آهَصؽ داًؾ آهَختگبى ايي سؿتِ ٍ گشايؾ ّبي هشتجظ ػجبستٌذ اص :
آهَصؽ ثِ وليِ افشاد تحت پَؿؾ هشاوض هحل خذهت داًؾ آهَختِ( ووه دس آهَصؽ ثْذاؿت ثِوبسداًْب ٍ ثَْسصاى هبهَس ثِ خذهت دس هشاوض هَسد ًظش)
آهَصؽ ثِ هبدساى دس دٍساى ثبسداسي ،ؿيشدّي ،يبئؼگيآهَصؽ ٍ هـبٍسُ پيؾ اص اصدٍاج ثِ افشاد تحت پَؿؾً )-2مؾ پظٍّـي
ووه ثِ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي ( )HSRدس ػشكِ ّبي ثْذاؿتي وـَساسائِ عشحْبي پظٍّـي دس صهيٌِ پظٍّـْبي وبسثشدي-ووه دس هلبحجِ ّبي پظٍّـي ٍ گشدآٍسي دادُ ّبي هَسد ًيبص ٍ تدضيِ ٍ تحليل ًتبيح

ً )-3مؾ هشالجتي :
هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص صايوبى هبدساىهشالجت وَدوبى دس دٍساى ًَصادي ،ؿيشخَاسي ٍ لجل اص هذسػِپبيؾ ػالهت وَدوبى هذسػِ اي ثش حؼت لضٍمووه ٍ ًظبست دس اخشاي ثشًبهِ EPI ، CDD ، ARI ، MANAً )-4مؾ اخشائي :
ؿشوت دس ثشًبهِ ّبي ثْذاؿت هذاسعًظبست ثش چگًَگي تـىيل ٍ تىويل پشًٍذُ ثشاي خبًَاسّبي تحت پَؿؾًظبست ثش اخشاي اسخبع هَاسدووه ثِ اًدبم ػبيش ٍظبيف ٍاحذّبي هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي دس هَاسد ضشٍسياسائِ خذهبت پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسيْبثشسػي ٍ ًظبست ثش ًيبصّبي تذاسوبتي هشاوض اسائِ خذهبتاستراتژي هاي آهوزضي : Teaching-strategy
ثْشُ گيشي اص اػتشاتظي ّبي آهَصؽ تلفيمي ( اػتفبدُ اص اػتشاتظي اػتبد هحَسي يب ؿبگشد هحَسي ثشحؼت ًيبص)
ثْشُ گيشي اص ػشكِ ّبي ػولي ٍ ٍالؼتي وبس ٍ ػشكِ ّبي ؿجيِ ػبصي ؿذُاػتفبدُ اص ؿيَُ ّبي هجتٌي ثش هؼبلِ (  ) Problem Orientedثش حؼت هَسد ٍ ثب تبويذ ثشپيـگيشي

امتیبزات کست شده مرثوط ثه ارزشیبثی درونی دانشكده ثهداشت گروه ثهداشت عمومی
سديف

ػبهل

1

سػبلت اّذاف ٍ خبيگبُ ػبصهبًي

2

دٍسُ ّبي آهَصؿي ٍ
ثشًبهِ ّبي دسػي ٍ
غيشدسػي

3

ػبهل ّيئت ػلوي

4

ػبهل داًـدَ

اهتيبص

اهتيبص وؼت

هالن

هالن

ؿذُ

 -هالن سػبلت ٍ اّذاف گشٍُ

16

11

 -هالن هذيشيت گشٍُ

30

20

 -هالن ثشًبهِ تَػؼِ ٍ گؼتشؽ سؿتِ ّب ٍ همبعغ دس گشٍُ

9

4

 -هالن سًٍذ تَػؼِ هٌبثغ گشٍُ

10

5

 -هالن آئيي ًبهِ ّب ٍ هلَثبت

(6)8

6

 -هالن هـبسوت اػضبء ّيئت ػلوي دس ثشًبهِ سيضي

8

6

 -هالن اهىبًبت هبلي هَسد ًيبص گشٍُ

10

6

 -هالن فؼبليت ثشٍى داًـگبُ

14

8

 -هالن دٍسُ ّبي آهَصؿي ٍ اّذاف

12

10

 هالن تٌبػت سؿتِ ّبي تحليلي ثب تخللي اػضبء ّيئتػلوي

14

11

 -هالن ضشٍست ثبصًگشي ثشًبهِ دسػي ٍ دٍسُ آهَصؿي

10

6

 -هالن تشويت اػضبء ّيئت ػلوي

10

10

 -هالن فؼبليت ّبي آهَصؿي

10

10

 -هالن فؼبليت ّبي پظٍّـي ّيئت ػلوي

12

9

 -هالن فؼبليت اخشائي ّيئت ػلوي

8

4

 -هالن ٍيظگي ّبي ػضَ ّيئت ػلوي

10

6

 -هالن پزيشؽ ٍ پيـشفت تحليلي

16

8

 -هالن تشويت ٍ تَصيغ داًـدَيبى

9

4

 -هالن هـبسوت داًـدَ دس ثشًبهِ ّبي آهَصؿي گشٍُ

10

6225

 -هالن تؼبهل داًـدَيبى ثب اػضبء ّيئت ػلوي

12

12

 هالن ػاللِ ٍ آگبّي داًـدَيبى ثِ سؿتِ تحليلي ٍ ثبصاسوبس

9

4/5

 -هالن ًظش داًـدَيبى دسثبسُ گشٍُ

24

16

 -هالن فؼبليت پظٍّـي داًـدَيبى

10

3275

5

ساّجشدّبي يبدگيشي
ٍ يبددّي

 -هالن الگَّب ٍ سٍؽ تذسيغ

20

20

 -هالن اػتفبدُ اص هٌبثغ ٍ ٍػبيل آهَصؿي

15

15

 -هالن چگًَگي اسصؿيبثي پيـشفت تحليلي

15

9

 -هالن اػتفبدُ اص ثبصخَسد ًتبيح اسصؿيبثي

15

1025

 -هالن فضبّبي آهَصؿي ٍ اداسي گشٍُ يب دٍسُ ٍ سؿتِ

10

7

6

اهىبًبت ٍ تدْيضات آهَصؿي

ّب
وتبثخبًِ ٍػيؼتن اعالع سػبًي

12

8

 -هالن اهىبًبت ٍ خذهبت سايبًِ اي

12

9

 -هالن وبسگبّْب ٍ آصهبيـگبّْب

15

13/5

 -هالن اهىبًبت ػوؼي ٍ ثلشي

15

15

 -هالن ويفيت پبيبى ًبهِ ّب

7

ػويٌبسّب

هغبلؼبتي ٍ

فشكت ّبي

پبيبى ًبهِ ّب ،

0

 -ػويٌبسّب ٍ ّوبيؾ ّبي ثشگضاس ؿذُ تَػظ گشٍُ

15

0

 -هالن لشاسدادّبي پظٍّـي

12

6

 -هالن اداهِ تحليل داًؾ آهَختگبى

12

6

 -هالن استجبط گشٍُ ثب داًؾ آهَختگبى پغ اص فبسؽ

18

9

8

داًؾ آهَختگبى

التحليلي
 -هالن همبلِ ٍ آثبس ػلوي داًؾ آهَختگبى

12

0

 -هالن ػشًَؿت ؿغلي داًؾ آهَختگبى

9

3

 -هالن ًظش هذيشاى دسثبسُ تَاًبئي ّبي داًؾ آهَختگبى

9

6

ً -ظشات داًؾ آهَختگبى دسثبسُ ثشًبهِ ّبي آهَصؿي

13

0

هقدهه :
دگشگًَي ّبي خوؼيتي ،افشايؾ ؿيَع ثيوبسيْبي غيشٍاگيش ٍ هـىالت ثْذاؿتي ٍ تغييش ػجه صًذگي،
اًفدبس اعالػبتي دس صهيٌِ ّبي هختلف پضؿىي ٍ ثْذاؿتي ٍ ...اص خولِ تحَالتي ّؼتٌذ وِ هٌدش ثِ تغييش
دس ٍظبيف ًيشٍّبي ثْذاؿتي هي گشدًذ .تغبثك ثب ؿشايظ خذيذ اص الضاهبت تغييش ٍ تحَل دس آهَصؽ ًيشٍي
اًؼبًي هَظف ثَدُ ٍ يىي اص اّشم ّبي ايي تحَل ،اسصؿيبثي ٍ اػتجبس ثخـي اػت  .اسصؿيبثي دسًٍي ثب
ّذف استمبء ويفيت آهَصؽ،كَست گشفتِ ٍ دس ًْبيت هٌدش ثِ لضبٍت ٍ يب تَكيِ ّب ٍ پيـٌْبداتي دس
خلَف ويفيت آهَصؽ دس گشٍُ هشثَعِ هي گشدد.

دستورالعمل امتیبزدهی و تعیین سطح مطلوثیت نشبنگرهب
پغ اص تؼييي ػَاهل  ،هالن ٍ ًـبًگشّب ثشاي ّش يه اص آًْب ثش اػبع هيضاى اّويت آى اهتيبص دس ًظش گشفتِ
هي ؿَد ثشاي ّشػبهل سٍؽ اسصيبثي هالوْب ٍ ًـبًگشّب تؼييي ؿذُ وِ ثش اػبع هَاسد صيش اهتيبص ثٌذي ؿذُ
اػت .
ػبهل  1سػبلت  ،اّذاف ٍ خبيگبُ ػبصهبًي  ،وِ داساي  8هالن ٍ  105اهتيبص هي ثبؿذ ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل  16اهتيبص (ٍ ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن دٍم  3اهتيبص ( ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن ػَم  9اهتيبص ( ٍ
ّش ًـبًگش  3اهتيبص ) هالن چْبسم  10اهتيبص (ٍ ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن پٌدن  8اهتيبص ( ٍ ّش ًـبًگش
 2اهتيبص )  ،هالن ؿـن  8اهتيبص ( ٍ ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن ّفتن  10اهتيبص ( ٍ ّش ًـبًگش  2اهتيبص ) ،
هالن ّـتن  14اهتيبص ( ٍ ّش ًـبًگش  2اهتيبص ) .
ػبهل  2ثشًبهِ ّبي آهَصؿي  3هالن وِ  34اهتيبص دس ًظش گشفتِ ؿذُ ايي اهتيبص ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل 12اهتيبص (ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن دٍم  14اهتيبص ( ّشًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن ػَم  10اهتيبص
(ّش ًـبًگش  2اهتيبص )
ػبهل ّ 3يئت ػلوي داساي  5هالن وِ  50اهتيبص ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل 0اهتيبص(ّشًـبًگش 2اهتيبص )  ،هالن دٍم  10اهتيبص ( ّشًـبًگش  2/5اهتيبص )  ،هالن ػَم  12اهتيبص
(ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن چْبسم  8اهتيبص (ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن پٌدن  10اهتيبص (ّش ًـبًگش 2
اهتيبص )

ػبهل  4داًـدَ داساي  7هالن ٍ  90اهتيبص هي ثبؿذ ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل  16اهتيبص (ٍ ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن دٍم  9اهتيبص ( ّشًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن ػَم 10
اهتيبص (ّش ًـبًگش  2/5اهتيبص )  ،هالن چْبسم  12اهتيبص (ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن پٌدن  9اهتيبص (ّش
ًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن ؿـن داساي  24اهتيبص

( ّش ًـبًگش داساي  4اهتيبص )  ،هالن ّفتن  10اهتيبص ( ٍ

ّش ًـبًگش  2/5اهتيبص )
ػبهل  5ساّجشدّبي يبدگيشي  /ثبصدّي /داساي  4هالن ٍ  65اهتيبص هي ثبؿذ ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل  20اهتيبص(ّش ًـبًگش  2اهتيبص) ،هالن دٍم  15اهتيبص( ٍّشًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن ػَم  15اهتيبص
(ّش ًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن چْبسم  15اهتيبص (ّش ًـبًگش  3اهتيبص )
ػبهل  6اهىبًبت ٍ تدْيضات آهَصؿي داساي  5هالن ٍ  64اهتيبص هي ثبؿذ ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل  10اهتيبص (ّشًـبًگش 2اهتيبص) ،هالن دٍم  12اهتيبص( ٍّشًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن ػَم  12اهتيبص
(ّش ًـبًگش  2اهتيبص )  ،هالن چْبسم  15اهتيبص (ّش ًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن پٌدن  15اهتيبص ( ّش ًـبًگش
 3اهتيبص )
ػبهل  7پبيبى ًبهِ ّب داساي ػِ هالن ٍ  45اهتيبص هي ثبؿذ ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل  18اهتيبص(ٍّش ًـبًگش  3اهتيبص)  ،هالن دٍم  15اهتيبص (ّشًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن ػَم 12
اهتيبص (ّش ًـبًگش  3اهتيبص )
ػبهل  8داًؾ آهَختگبى وِ داساي  6هالن ٍ  70اهتيبص هي ثبؿذ ثِ ؿشح صيش :
هالن اٍل  12اهتيبص (ٍّش ًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن دٍم  18اهتيبص (ّشًـبًگش  3اهتيبص)  ،هالن ػَم 9
اهتيبص (ّش ًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن چْبسم  9اهتيبص (ّش ًـبًگش  3اهتيبص )  ،هالن پٌدن  9اهتيبص ( ّش
ًـبًگش  3اهتيبص ) ٍ هالن ؿـن داساي  13اهتيبص هي ثبؿذ .

ضاخع هاي توسعه انساني وتسهيالت دانطكده بهداضت تا پایاى سال 59
ؿبخلْبي تَػؼِ اًؼبًي ٍ تؼْيالت داًـىذُ ثْذاؿت تب پبيبى ؿؾ هبِّ

ٍضؼيت هَخَد

دٍم ػبل95
تؼذاد ول اػضب ي ّيئت ػلوي توبم ٍلت خغشافيبيي

15

تؼذاد ول اػضبي ّيئت ػلوي توبم ٍلت خغشافيبيي (سػوي ٍ پيوبًي )

13

تؼذاد ول اػضبي ّيئت ػلوي ( عشح تؼْذات)

2

تؼذاد ول اػضبي ّيئت ػلوي غيش خغشافيبيي ( سػوي ٍ پيوبًي )

-

تؼذاد گشٍُ ّبي آهَصؿي

3

تؼذاد هشثي

1

تؼذاد اػتبد يبس

9

تؼذاد داًـيبس

5

تؼذاد اػتبد

-

تؼذاد سؿتِ ّبي تحليلي هَخَد

7

تؼذاد هشاوض تحميمبتي هَخَد

1

ًؼجت اػتبد ثِ ول اػضبء ّيئت ػلوي

-

ًؼجت داًـيبس ثِ ول اػضبء ّيئت ػلوي

0226

ًؼجت اػتبديبس ثِ ول اػضبء ّيئت ػلوي

0266

ًؼجت اػضبء ّيئت ػلوي توبم ٍلت خغشافيبيي

%100

ًؼجت اػضبء ّيئت ػلوي وِ اصفشكت هغبلؼبتي اػتفبدُ ًوَدُ اًذ ثِ ول

-

اػضبي ّيبت ػلوي
تؼذاد سؿتِ هحل خذيذ ايدبد ؿذُ عي ػِ ػبل اخيش
ػشاًِ فضبي آهَصؿي

 1سؿتِ
 4/71هتش هشثغ

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

 سسبلز  ،اّذاف  ،خبيگبُ سبصهبًي.
سديف

هالن

ًشبًگش

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

 ٍخَد سٌذ سسبلز ٍ اّذاف دس هغلَةگشٍُ
 سؼذاد خلسبر اػضابي ّيا ر هغلَةػلوي دس سذٍيي اّذاف گشٍُ
 ششوز ًوبيٌذُ داًشدَيبى دس ثشسسااي خلساابر ثاابحضااااَس ًوبيٌااااذُ
خلسِ شَساي آهَصشي گشٍُ
داًشدَيبى
 دسشَسالؼول ّبي سذٍيي شذُ ثشسسي هيضاى ديششفزدس گشٍُ ثِ هٌظَس ثشسسي هيضاى ٍ ًيل ثِ اّذاف هٌغجك
ثب ثشًبهِ ػوليبسي گشٍُ
سحمك اّذاف گشٍُ
 خلسبر سشىيل شذُ ثب حضَس ثشسسي طَسسدلسبراػضبي ّي ر ػلوي داًشدَيبى
دس خظَص آشاٌبيي ثاب اّاذاف
گشٍُ

1-1

فؼبليز

صهبى ششٍع

هسئَل اخشاء

صهبى خبسوِ

دػَر اص ًوبيٌذُ
داًشدَيبى

هذيش گشٍُ

دس عَل سشم

ثشسسي هيضاى
دسشيبثي ثِ اّذاف

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء
گشٍُ

دس عَل سبل
سحظيلي

ثشگاااضاسي هاااٌظن هذيش گشٍُ
خلسبر ثاب حضاَس
اػضبء ّيئز ػلواي
ٍ ًوبيٌاااااااااذُ
داًشدَيبى
 سْيِ ساٌّوبي آهاَص ثاشاي ثشسساااي ساٌّوااابي سْياااِ ساٌّوااابي هذيش گشٍُ ثب ّوبٌّگي هؼبًٍزآهَصشي ثاشاي ّاش آهَصشي ٍ هذيشول آهَصشي
هالن سسبلز ّااش يااه اص هماابعغ ٍ سشااشِ آهَصشي هَخَد
همغغ ٍ سششِ
سحظيلي دس گشٍُ
ثاِ
اعالػابسي
اسائِ
ًظااااشار
ثشسسااااي
طاالحيز
ٍ
ّب
ٍ اّذاف گشٍُ  -سظشيح لبثليز
( هذيش گشٍُ ٍ اػضبء ّيئز
داًشدَيبى اص ششٍع
داًشاادَيبى ٍ داًاا
ّاابي هااَسد اًشظاابس اص داًاا
دس سشم دس ساثغِ ثاب ػلوي )
آهَخشگبى
آهَخشگبى
هْبسر ّبيي وِ ثبيذ
وست وٌذ .
ليسز
چه
 ٍخَد ًظبم هذٍى ثشًبهِ ثاشاي چه ليسز ثشًبهِ ّبي سىويلآهَص  ،اهَسفبسؽ الشحظيالى
داابي ثشًبهااِ ّاابي آهَصشااي آهَصشي
گشٍّْبي آهَصشي(سَضيحبً دسحبل
هجشٌي ثش اّذاف ٍ سسبلز
حبضش چه ليسز ٍخَد ًذاسد).
ٍليىي

ثغَس

هٌظن

ديششفز

داًشدَيبى ثشاسبس ًوشار وست
شذًُ،سجز

هششٍعي

ً،سجز

اخشاخي،دزيشفشِ شذگبى دسهمبعغ
ثبالسش اًدبم هي دزيشد .

-

اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  11اهشيبص اص  16هي ثبشذ .

دس عَل سشم

دس عَل سبل
دس عَل دٍسُ
آهَصشي
دس عَل سبل

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 سسبلز  ،اّذاف  ،خبيگبُ سبصهبًيسديف
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هالن
هالن  ،هذيشيز گشٍُ

ًشبًگش

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

 -هشسجِ ػلوي هذيش گشٍُ

ثشسسي C.V

 حضَس هذيش گشٍُ سػبيااز همااشسار ٍ آئاايي ًبهااِ ّاابيآهَصشي
 سشىيل ثِ هَلغ والس ّبي دسسي ثاشاسبس ثشًبهاِ دسساي هاذٍى ٍ سماَين
داًشگبّي
 سػبيز آئيي ًبهاِ دس خظاَص اسائاِدسٍس اػضبي ّي ر ػلوي
 ثشلشاسي ًظان ٍ ّوابٌّگي دس گاشٍُثشاي حضَس ثِ هَلغ ٍ وبهل ّي ر ػلوي
ٍ وبسوٌبى دس هحل
 سشااىيل هااٌظن خلساابر شااَسايآهَصشي گشٍُ
ً -ظبسر ثش سيسشن هذيشيز اعالػبر

هغلَة

فؼبليز
ٍخَد يه ًفش داًشيبس
دس گشٍُ

هسئَل اخشاء
ًذاسد

صهبى ششٍع
__

صهبى خبسوِ

هغلَة
هغلَة

هغلَة
هغلَة

طَسسدلسبر گشٍُ
ثشسسي سيسشن
هذيشيز اعالػبر

اًدبم هٌظن خلسبر
گشٍُ
ساُ اًذاصي سيسشن
هذيشيز اعالػبر
الىششًٍي

 هيضاى سضبيز ّي ر ػلوي اص ثشًبهِ ّب هغلَةٍ فؼبليز ّبي هذيشيز گشٍُ
اخشاء دشسشٌبهِ
 هيضاى سضبيز داًشدَيبى اص ثشًبهِ ّب ثشسسي سضبيز هٌذيسضبيز سٌدي
داًشدَيبى
ٍ فؼبليز ّبي هذيشيز گشٍُ
هغلَة
 هسشٌذار ششح ٍظبيف ّي ر ػلويثشسسي اسصشيبثي دسًٍي اًدبم اسصشيبثي دسًٍي
 اًدبم هسشوش اسصيبثي دسًٍي گشٍُ گااضاس ػولىااشد ٍ فؼبليااز ّاابي ثشسسي ػولىشدآهَصشي دس گشٍُ
 داسا ثَدى ثشًبهِ هذٍى خْز هشبسوز هغلَةّي ر ػلوي دس ثشًبهِ سيضي آهَصشي
 داسا ثَدى ثشًبهِ هذٍى خْز هشبسوز ثشسسي ثشًبهِداًشدَ دس ثشًبهِ سيضي آهَصشي
ول اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن 20اهشيبص اص  30اهشيبص هي ثبشذ .

سْيِ ػولىشد

سْيِ ثشًبهِ هذٍى

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء
ّيئز ػلوي
هؼبٍى آهَصشي – هذيش
گشٍُ

دس عَل سشم
دس عَل سبل

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء
ّيئز ػلوي

دس عَل سشم

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء
ّيئز ػلوي
هذيش گشٍُ ٍ اػضبء
ّيئز ػلوي

دس عَل سبل سحظيلي
دس دبيبى ّش سبل
سحظيلي

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس عَل سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسٍى
سسبلز  ،اّذاف  ،خبيگبُ سبصهبًي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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هااالن  ،سًٍااذ سَسااؼِ  -سًٍذ سَسؼِ سؼذاد اػضابي ثشسسي دسز ّبي گشٍُ دس
هٌبثغ گشٍُ

ّي ر ػلوي

چبسر داًشىذُ

 سًٍذ سجذيل ٍضؼيز اػضبي ثشسسي دشًٍذُ اػضبء ّيئزّي ر ػلوي دس  5سبل اخيش

سشهين چبسر

هؼبٍى آهَصشي ٍ
هذيش گشٍُ

ثشسسي ٍضؼيز اسسمبء

ػلوي

هؼبٍى آهَصشي ٍ

 -سذٍيي ثشًبهِ سَسؼِ ًيشٍي ثشسسي ثشًبهِ سَسؼِ ًيشٍي

سذٍيي ثشًبهِ سَسغؼِ ( دس حبل حبضش ثش

اًسبًي هشخظض هاَسد ًيابص اًسبًي

اسبس خذاٍل ٍثب احشسبة سشاًِ داًشدَيي

هذيش گشٍُ

گشٍُ دس  5سبل آيٌذُ

الذام گشديذُ اسز .

 -سذٍيي ثشًبهِ هاذٍى ثاشاي ثشسسي ثشًبهِ هذٍى سَسؼِ

سذٍيي ثشًبهِ هذٍى سَسؼِ فؼبليز ّبي

سَسؼِ فؼبليشْبي آهَصشاي ٍ فؼبليز ّبي آهَصشي ٍ

آهَصشي ٍ دژٍّشي ( دس حبل حبضش عجك

دژٍّشي گشٍُ

دس عَل سبل

هذيش گشٍُ
هؼبٍى آهَصشي ٍ

دژٍّشي

دس عَل سبل

هذيش گشٍُ

دس عَل سبل

دس عَل سبل

ثشًبهِ ػوليبسي حَصُ دژٍّشي داًشىذُ الذام
هي شَد .

 -سًٍذ سَسؼِ هٌبثغ فيضيىي  ،ثشسسي ثشًبهِ ػوليبسي دس

سَسؼِ هٌبثغ فيضيىي ٍ سدْيضار ثش عجك

هذيش گشٍُ هؼبًٍز

اهىبًبر ٍ سدْيضار دس  5سبل حَصُ سَسؼِ فضبي فيضيىي ٍ

ثشًبهِ ػوليبسي

آهَصشي

اخيش
ول اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  5اص  10اهشيبص هي ثبشذ

سدْيضار

دس عَل سبل

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
سسبلز  ،اّذاف  ،خبيگبُ سبصهبًي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

صهبى ششٍع

هسئَل اخشاء

صهبى خبسوِ
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آئيي ًبهِ ّاب ٍ هظاَثبر ٍ -خَد آئيي ًبهِ ّاب ٍ ضاَاثظ هاذٍى دس ثشسسي فبيل اص سٍي
گشٍُ

طفحِ ٍة داًشىذُ

گشٍُ ثشاي دسٍس ٍ دبيبى ًبهِ ّب

 اخشاي آئيي ًبهِ ّاب ٍ هفابد آى سَساظ ًظبسر ثش وبس هذيشاىگشٍُ ٍ اػضبء ّيئز

هذيش گشٍُ

سْيِ ٍ ًگْذاسي آئيي

هذيش گشٍُ

دس عَل سبل

ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ
ثشسسي ػولىشد ٍ هذيش

هؼبٍى آهَصشي

دس عَل سبل

گشٍُ آهَصشي

ػلوي گشٍُ
ٍ -خَد دسشَسالؼول ًحَُ ًگابس

دبيابى گشٍُ داًشدَي

ًبهِ ّبي داًشدَيبى

__

__

__

سحظيالر سىويلي
ًذاسد .

 سػبيز ٍ دبيجٌذي اػضبي ّي ر ػلواي ٍ ًظبسر ثش اػضبء ّيئزوبسوٌبى ثِ آئيي ًبهِ ّب ٍ ضَاثظ هَخَد

ػلوي ٍ وبسوٌبى

ثشسسي ػولىشد اػضبء

هؼبٍى آهَصشي

ّيئز ػلوي ٍ وبسوٌبى

هذيش گشٍُ

 6اهشيبص اص  6اهشيبص وست شذُ اسز ( ايي هالن  8اهشيبص داسد وِ ثِ دليل ًذاششي داًشدَ  ،سحظيالر سىويلي ثِ  6اهشيبص سؼذيل شذ ) .

دس عَل سبل

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 سسبلز  ،اّذاف  ،خبيگبُ سبصهبًيسديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

صهبى ششٍع

هسئَل اخشاء

صهبى خبسوِ
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هشاابسوز اػضاابي ّيا ر ً -حَُ هشبسوز اػضابي ّيا ر ػلواي دس هغلَة ٍ هٌغجك ثب
ػلوااي دس ثشًبهااِ سيااضي سٌظين ثشًبهِ ّبي آهَصشي
آهَص

سمَين داًشىذُ

 هيضاى هشبسوز اػضبي ّيا ر ػلواي دس هغلَةسٌظين ثشًبهِ ّبي آهَصشي ٍ سشفظل دسٍس

سشىيل خلسبر گشٍُ

هذيش گشٍُ اػضبء

دس عَل سشم سحظيلي

سشىيل خلسبر گشٍُ

ثب ّوبٌّگي اػضبء گشٍُ

دس عَل سشم سحظيلي

ثشًبهِ آهَصشي ثب ًظش
اػضبء ٍ دس گشٍُ سٌظين
هي شَد عجك سشفظل
ًظبسر

ً -ظبسر شَساي گشٍُ ثش ًحَُ ي اسائِ دسٍس هغلَة

هذيش گشٍُ

دس عَل سشم سحظيلي

ٍ سشىيل هٌظن والسْب ٍ هسابئل آهَصشاي ٍ ثب ّوبٌّگي هذيش گشٍُ
سشم خبسي

ٍ آهَص

داًشىذُ

 -هؼيبسّبي ويفيز دبيبى ًبهاِ ٍ عشحْابي ثشسسي آئيي ًبهِ

سْيِ آئيي ًبهِ ٍ هؼيبس

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دژٍّشي

ّبي دژٍّشي

ّيئز ػلوي

دس ايي هالن  6اهشيبص اص  8اهشيبص هالن وست گشديذُ اسز (گشٍُ ثْذاشز ػوَهي دس ايي هالن ثِ دليل ًذاششي داًشدَ سحظيالر سىويلي ثي

دس عَل سبل سحظيلي

اص  6اهشيبص ًوي سَاًذ اخز وٌذ

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
سسبلز  ،اّذاف  ،خبيگبُ سبصهبًي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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اهىبًبر هبلي هاَسد ًيابص  -اػشجاابس هاابلي هشااخض گااشٍُ اص عشيااك هغلَة
گشٍُ

ّوبٌّگي هذيش گشٍُ ٍ

هذيش گشٍُ ٍ هسئَليي

داًشىذُ ٍ داًشگبُ

سيبسز داًشىذُ

داًشىذُ

 -خزة هٌبثغ هبلي خبسج اص داًشگبُ سَسظ ثشسسي ثشًبهِ ّب ثشاي

خزة هٌبثغ ٍ اسسجبط ثب

هذيش گشٍُ اػضبء

گشٍُ

خزة هٌبثغ

 ٍخَد ثشًبهِ هبلي گشٍُ دس خْاز ّضيٌاِ ثشسسي ثشًبهِ هبلي (وشدى ثَدخِ گشٍُ

سبيش ثخ

دس عَل سشم

دس عَل سبل

ّب

سْيِ ثشًبهِ هبلي گشٍُ

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس عَل سبل

ثَدخِ گشٍّْبي
آهَصشي هشوشوض دس
ثَدخِ داًشىذُ اسز .

 وفبيز ثَدخِ گشٍُ ثشاي سبهيي اهىبًبر ٍ هغلَةسدْيضار هَسد ًيبص
 سشاًِ ّضيٌِ ّبي آهَصشاي ثاِ سفىياه ثشسسي سشاًِ ّبيداًشدَ  ،دٍسُ ّب ٍ سششِ ّب

اهشيبصوست شذُ دس ايي هالن 6اهشيبص اص  10اهشيبص هيجبشذ

ّضيٌِ

سذٍيي سشاًِ ّبي

هذيش گشٍُ ٍ هؼبٍى

داًشدَيي دٍ گشٍُ

آهَصشي

دس عَل سبل

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
سسبلز  ،اّذاف  ،خبيگبُ سبصهبًي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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هالن  ،فؼبليز ّبي ثاشٍى  -سؼذاد اػضبي ّي ر ػلوي وِ دس هشابٍسُ ثشسسي هيضاى هشبسوز
داًشگبّي

ٍ ساٌّوبيي دبيبى ًبهِ ّب ثب سبيش گشٍّْابي اػضبء ّيئز ػلوي

ثشسسي هيضاى ػولىشد ٍ

هذيش گشٍُ ٍ هؼبٍى

سَاثك

آهَصشي

دس عَل سشم

داًشىذُ ٍ داًشگبُ ّوىبسي داسًذ .
 -سؼذاد اػضبي ّي ر ػلواي واِ دس اسائاِ هغلَة

__

__

__

دسٍس ثب سابيش داًشاىذُ ّاب ٍداًشاگبُ ٍ
سبصهبًْبي ريشثظ ّوىبسي داسًذ .
 -هيضاى ّوسَيي فؼبليشْبي ثشٍى گشٍّاي هغلَة

__

__

__

اػضبء ثب سسبلز ٍ اّاذاف گاشٍُ ٍ سخظاض
آًْب
 -سؼذاد اػضبي گشٍُ وِ دس خلسبر هشبٍسُ ثشسسي خلسبر

ثشسسي ػولىشد

هذيش گشٍُ

دس عَل سبل

اي سبصهبًْبي ريشثظ ٍاًدواي ّاب شاشوز
هيٌوبيٌذ .
 -هيااضاى اػشجاابس خاازة شااذُ سَسااظ ثشسسي اػشجبسار خزة

سؼييي هيضاى اػشجبسار

دسااشگبّْبي ريااشثظ اص عشيااك ّوىاابسي شذُ

خزة شذُ

هذيش گشٍُ

دس عَل سبل

اػضبي ّي ر ػلوي
 سؼذاد سبػبسي وِ اػضبي گشٍُ دس خلسبر ثشسسي هيضاى ّوىبسيسبيش سبصهبًْب ٍ اًدوي ّب ثوٌظَس خاذهبر
هشبٍسُ اي ششوز هي وٌٌذ .
 سؼذاد سبػبسي وِ اػضبي گاشٍُ دس سابيش هغلَةدسشگبّْب ٍ سبصهبًْب ثِ فؼبليز ّبي خابسج
اص سخظض خَد هي دشداصًذ .
اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  8اهشيبص اص  14هي ثبشذ .

سؼييي سؼذاد سبػبر

هذيش گشٍُ

دس عَل سبل

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
دٍسُ ّبي آهَصشي ٍ ثشًبهِ ّبي دسسي ٍ غيشدسسي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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دٍسُ ّبي آهَصشاي ٍ -خَد ثشًبهِ ّب ٍ دٍسُ ّبي خذيذ آهَصشي ٍ ًسجشبً هغلَة
ٍ اّذاف آى

ثبصآهَصي ثش اسبس ًيبصّب

هظبحجِ ًظشسٌدي

 -اًغجبق دٍسُ ّب ثب اّذاف ٍ سسبلز گشٍُ

ًسجشبً هغلَة

هظبحجِ ثب هذيش گشٍُ ٍ

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

اخشاء ًظشسٌدي دس

ّيئز ػلوي

دس عَل سشم

هَسد هْبسر ّب

ثشسسي سسبلز ٍ

گشٍُ دس هَسد اًغجبق

اّذاف گشٍُ

دٍسُ ّب

 وفبيز ثشًبهِ دسسي دس ايدبد دبيِ ػلوي لبثل ًسجشبً هغلَةلجَل ( اسسمبء داً

) دس داًشدَيبى

ثشسسي سسبلز ٍ اّذاف هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

ًظشسٌدي ٍ اسصشيبثي

اخشاء آصهَى ّبي دٍسُ
اي ٍ وبسآهَصي ٍ

دس عَل سشم

ّيئز ػلوي

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس دبيبى ّش دٍسُ

ّيئز ػلوي

ًظشسٌدي
 وفبيز ثشًبهِ دسسي دس اسسمبء هْبسر ّباًدبم لبثليز ّبي وبس )

( ًسجشبً هغلَة
ًظشسٌدي ٍ اسصشيبثي

اخشاء آصهَى ّب ٍ يب
 Log bookهْبسر

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس دبيبى ّش دٍسُ

ّيئز ػلوي

ػولي ٍ وبسآهَصي
 وفبيز ثشًبهِ دس ايدبد سؼْذ  ،اخالقاي ٍ هسئَليز دزيشي

حشفِ ًسجشبً هغلَة
هظبحجِ ًظشسٌدي

اًدبم هظبحجِ ٍ
ًظشسٌدي داًشدَيبى
دس حيغِ ًگش

اسصشيبثي دسًٍي ايي هالن ًيبص ثِ اخشاء آصهَى ّبي دٍسُ اي ٍ اخشاء چه ليسز ٍ يب  Look bookهْبسر ػولي داسد .
دس ايي هالن اص ول  12اهشيبص  10اهشيبص اخز گشديذ

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء
ّيئز ػلوي

دس دبيبى ّش سشم يب دٍسُ

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
دٍسُ ّبي آهَصشي ٍ ثشًبهِ ّبي دسسي ٍ غيشدسسي
سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

__

__

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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سٌبست سشاشِ ّابي  -سٌبست سششِ ّبي سحظيلي گشٍُ ثب سخظاض هغلَة
سحظيلي ثب سخظاض اػضبي ّي ر ػلوي

ثشسسي هظبحجِ ٍ

اػضبي ّي ر ػلوي

هشبّذُ
__

 سٌبست سششِ ّبي سحظيلي ثب سؼذاد اػضابء هغلَةّي ر ػلوي

__

__

__

ثشسسي هظبحجِ ٍ
هشبّذُ

 -سٌبست سششِ ّبي سحظيلي ثب ثَدخِ ٍ هٌبثغ ًسجشبً هغلَة

ثشسسي ٍضؼيز هَخَد ٍ

هذيش گشٍُ ٍ هؼبًٍز

هاابلي اخشظاابص دادُ شااذُ ثااِ سشااشِ ّاابي ثشسسي هظبحجِ ٍ

سبهيي ثَدخِ هغبثك

آهَصشي داًشىذُ ٍ

ثشًبهِ ػوليبسي

داًشگبُ

هشبّذُ

سحظيلي

__

 سٌبست سششِ ّبي سحظيلي گشٍُ ثاب سؼاذاد هغلَةوبسوٌبى ٍ وبسشٌبسبى

__

دس عَل سبل

__

ثشسسي هظبحجِ ٍ
هشبّذُ

 سٌبست سششِ ّابي سحظايلي ثاب اهىبًابر هغلَةآصهبيشگبّي

سْيِ وبهذيَسش خْز ساُ

هذيش گشٍُ ٍ هؼبًٍز

اًذاصي سبيز داًشىذُ ٍ

آهَصشي داًشىذُ ٍ

سبهيي وشت هَسد ًيبص

داًشگبُ

هغلَة

ثشگضاسي وبسگبّْبي

هذيش گشٍُ ٍ هؼبًٍز

ثشسسي هظبحجِ ٍ

آهَصشي

آهَصشي ثب ّوبٌّگي سبيش

ثشسسي هظبحجِ ٍ
هشبّذُ

 ٍخَد دسٍس غيش هشسجظ ثب سششِ (  ، ITصثبىاًگليسي  ،سٍ

سحميك )

هشبّذُ
ٍ -خَد ٍ اسائِ ٍاحذّبي اًشخبثي يب غيش هحَس

هغلَة (ثشسسي سش

( ) NON CORE

فظل دٍسُ)

گشٍّْبي هشسجظ
__

__

__

ثشسسي هظبحجِ ٍ
هشبّذُ
دس هَسد سٌبست سؼذاد ا ػضبء ّيئز ػلوي ثب سششِ سحظيلي دس حبل حبضش سؼذاد ػضَ ّيئز ػلوي گشٍُ عجك سشاًِ اسشبًذاسد هغلَة اسز ٍ سشاًِ سؼشيف شذُ ثبيذ ثبصًگشي شَد .
دس ايي هالن  ،وست  11اهشيبص اص  14اهشيبص سؼييي شذُ .

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 دٍسُ ّبي آهَصشي ٍ ثشًبهِ ّبي دسسي ٍ غيشدسسيسديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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ضشٍسر ثبصًگشي ثشًبهاِ  -سٌبساات ثشًبهااِ ّاابي دسسااي ثااب سغجيك هحشَي دسٍسي ثب
دسساااي ٍ دٍسُ ّااابي ًيبصّبي خبهؼِ اص ًظش ّي ر ػلوي

اّذاف

آهَصشي

سغجيك هحشَي دسٍس ثب

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

اّذاف دٍسُ ٍ دسشَسالؼول

ّيئز ػلوي ٍ

ّبي وشَسي ٍ فؼبليز

وبسشٌبسبى شجىِ

دس عَل سبل

اخشايي شجىِ ثْذاشز ٍ
دسهبى
 سٌبساات ثشًبهااِ ّاابي دسسااي ثااب دشسشٌبهِ ًظشسٌديًيبصّبي خبهؼِ اص ًظش داًشدَ



ثشسسي هحشَاي دسٍس ٍ

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

اًغجبق ثب ًيبص خبهؼِ ضوي

ّيئز ػلوي ثب

دس عَل سبل

ثشگضاسي شَساي ثشًبهِ سيضي داًشدَيبى
دسسي
 سٌبساات ثشًبهااِ ّاابي دسسااي ثااب دشسشٌبهِ ًظشسٌديًيبصّاابي خبهؼااِ اص ًظااش داًاا

اخشاء دشسشٌبهِ ًظشسٌدي
ثشاي داً

آهَخشگبى

آهَخشگبى

ّيئز ػلوي ٍ فبسؽ

سحظيلي

الشحظيالى

 اًغجااابق دسٍس ثاااب آخاااشيي همبيسِ سشفظل ثبدسشبٍسدّبي سششِ

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس دبيبى ّش همغغ

آخشيي دسشَسالؼول

همبيسِ سشفظل ثب

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دسشَسالؼول

ّيئز ػلوي

دس عَل سبل

ٍصاسسي
 سَخِ اػضابي ّيا ر ػلواي ثاِ ثشسسي عشح دسس ٍسشفظل ّبي هظَة دسٍس

سشفظل

همبيسِ سشفظل دسٍس ثب

هذيش گشٍُ هؼبًٍز

عشح دسس اسبسيذ ٍ ًظبسر

آهَصشي

ثش اخشاء آى
دس هَسد ايي ًشبًگش خلسبر هشششن دس گشٍُ ثب داًشدَيبى ثشگضاس شذُ اسز .
اهشيبص وست شذُ  6اهشيبص اص  10اهشيبص هالن هي ثبشذ.

دس عَل ّش سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– ػبهل ّي ر ػلوي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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سشوياات اػضاابي ّياا ر  -سشويت اػضبي ّي ر ػلوي گشٍُ اص ًظاش هغلَة
ػلوي

هشسجِ ػلوي

ثشسسي سَاثك اػضبء

خزة ّيئز ػلوي دس

هذيش گشٍُ آهَصشي

هشسجِ اسشبديبسي

هؼبًٍز آهَصشي

ّيئز ػلوي

دس عَل سبل

داًشىذُ

ً -سااجز اػضاابي ّياا ر ػلوااي ثااِ هغلَة

هشٌبست ثب سؼذاد

داًشدَيبى ثِ سفىيه همبعغ

داًشدَيبى ػضَ ّيئز

__

__

ػلوي هَخَد اسز .
ً -سجز اػضبي ّي ر ػلوي سوبم ٍلز ثاِ هغلَة

وليِ اػضبء ّيئز

دبسُ ٍلز

ػلوي گشٍُ سوبم ٍلز

__

__

خغشافيبيي ّسشٌذ .
 سٌبست ّيا ر ػلواي ثاب سشاشِ ّابي هغلَة ثشسسي سشفظل ثشسسي سشفظل دسٍسسحظيلي ٍ دٍسُ ّبي سحظيلي

هذيش گشٍُ آهَصشي

دسٍس ٍ اًغجبق ثب سششِ

ٍ سَاثك سحظيلي

هؼبًٍز آهَصشي

اػضبء ّيئز ػلوي

اػضبء ّيئز ػلوي

داًشىذُ

دس عَل سبل

ثيششش اص  60دسطذ
دسٍس سَسظ اػضبء
اسائِ هي شَد .
 هيضاى اسشفبدُ ٍ اسشمجبل گشٍُ اص اػضبي هغلَة ،ثشسسي ٍضؼيز ثشسسي ٍضؼيز دسٍسّي ر ػلوي هذػَ ( ثشسش ٍ ) ...

دسٍس اسائِ شذُ سَسظ

اسائِ شذُ سَسظ اػضبء

هؼبًٍز آهَصشي

اػضبء سسوي ٍ هذػَ

ّيئز ػلوي سسوي ٍ

داًشىذُ

هذػَ

اهشيبص وست شذُ 10اهشيبص اص  10اهشيبص هالن هي ثبشذ

هذيش گشٍُ آهَصشي

دس ششٍع ّش سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
–ػبهل ّي ر ػلوي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

 3 - 2فؼبليز ّبي آهَصشي

 -سؼذاد ٍاحذّبي ساذسي

شاذُ اػضابي هغلَة

ّي ر ػلوي دس ّش سشم ثغَس هشَسظ
 سٌبست ٍاحذّبي سذسيّي ر ثش اسبس سخظض

اثالؽ ّبي آهَصشي

شاذُ اػضابي هغلَة
اثالؽ آهَصشي  ،هذاسن

ششٍع ّش سشم

ثشسسي اثالؽ ّبي
آهَصشي
__

سغجيك دسٍس ثب اثالؽ

__

آهَصشي

سحظيلي اص اػضبء
 دبيبى ًبهِ ّابي اسابسيذ ساٌّواب اص ًظاش ايي گشٍُ داًشدَيسؼذاد دبيبى ًبهِ ّب

__

__

__

سحظيالر سىويلي دس
حبل حبضش ًذاسد .

 هشَسظ سؼذاد وبسگبّْبي گزساًذُ شاذُ هغلَةّي ر ػلوي دس  2سبل اخيش

دس ايي هالن اص  10اهشيبص  10اهشيبص وست شذُ اسز

گَاّي وبسگبُ اػضبء

هذيش گشٍُ  ،هسئَل

گَاّي وبسگبّْب ٍ

ّيئز ػلوي دس دشًٍذُ

 ، EDOهؼبًٍز

دػَسٌبهِ

 ٍ EDOدػَسٌبهِ

آهَصشي

دس دبيبى ّش سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– ػبهل ّي ر ػلوي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

صهبى ششٍع

هسئَل اخشاء

صهبى خبسوِ
 3 - 3فؼبليااز ّاابي دژٍّشااي  -سشاًِ سؼذاد عشح ّابي دژٍّشاي هغلَة
ّي ر ػلوي 

ثشسسي عشح ّبي دژٍّشي

هذيش گشٍُ ٍ هذيش

دس عَل  2سبل گزششِ ٍ دس

هشٌبست ثب  C.Vاسبسيذ

دژٍّشي داًشىذُ

ّش سشم

 -هشَسظ سؼذاد وشبة هٌششاش شاذُ هغلَة

ثشسسي دشًٍذُ ٍ وشت ثجز

هذيش گشٍُ ٍ هذيش

دس عَل  3سبل گزششِ ٍ

سَسظ ػضَ ّي ر ػلواي ( سا ليف ٍ  C.Vثِ سٍص شذُ اػضبء

شذُ

دژٍّشي داًشىذُ

دس ّش سشم

 C.Vثِ سٍص شذُ اػضبء

دبيبى يبفشِ دس  2سبل گزششِ

سشخوِ ) دس  3سبل گزششِ
 -سؼذاد همبالر چبح شذُ اػضابء دس هغلَة

ثشسسي همبالر چبح شذُ دس

هذيش گشٍُ ٍ هذيش

دس عَل  3سبل گزششِ ٍ

هدالر هؼشجاش ػلواي  /دژٍّشاي (  C.Vثِ سٍص شذُ اػضبء

ٍ C.V

دژٍّشي داًشىذُ

دس ّش سشم

داخلي ٍ خبسخي ) دس  3سبل گزششِ

 Oficاػضبء

 -سؼذاد همبالر اسائِ شذُ دس هدابهغ هغلَة

ثشسسي  Oficثِ سٍص شذُ

هذيش گشٍُ ٍ هذيش

دس عَل  2سبل گزششِ ٍ دس

ػلوي داخلاي ٍ خابسخي دس  2سابل  C.Vثِ سٍص شذُ

اػضبء ّيئز ػلوي

دژٍّشي داًشىذُ

ّش سشم

گزششِ
 سشاًِ سؼذاد داٍسي همبالر ٍ وشبة هغلَةسَسظ اػضبي ّي ر ػلوي

گَاّي ّبي دژٍّشي

ثشسسي گَاّي دژٍّشي

هذيش گشٍُ ٍ هذيش

اػضبء هشثَط ثِ اهشيبصار

دژٍّشي داًشىذُ

دس عَل ّش سشم

وست شذُ
 ػضَيز دس ّي ر ّابي اخشاياي ٍ ًسجشبً هغلَةػلوي سويٌبسّب ٍ وٌفاشاً
سبل گزششِ
دس ايي هالن اص  12اهشيبص  9اهشيبص وست شذُ اسز .

ّاب اص  3گَاّي ّبي اسائِ شذُ

ثشسسي گَاّي ششوز دس
سويٌبسّب ٍ وٌفشاً

ّب

هذيش گشٍُ ٍ هذيش
دژٍّشي داًشىذُ

دس عَل ّش سبل

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– ػبهل ّي ر ػلوي
سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

 3 - 4فؼبليااز ّاابي اخشايااي  -هيضاى ػضاَيز دس اًدواي ّابي ػلواي ( ًسجشبً هغلَة
ّي ر ػلوي

داخلي ٍ خبسخي )

گَاّي ّب ٍ اثالؽ ّب

ثشسسي گَاّي ٍ

دس عَل ّش سشم

هذيش گشٍُ

هسشٌذار هشثَط ثِ
ػضَيز

 هيضاى ػضَيز دس ّيا ر ّابي هوشحٌاِ ٍ ًسجشبً هغلَةگَاّي ٍ اثالؽ ّب

اسصشيبثي

ثشسسي گَاّي ٍ

دس عَل ّش سشم

هذيش گشٍُ

هسشٌذار هشثَط ثِ
ػضَيز

 هيضاى ػضَيز دس شَساّبي خبسج اص گاشٍُ ًسجشبً هغلَةدس سغح داًشىذُ ٍ داًشگبُ

گَاّي ٍ اثالؽ ّب

ثشسسي گَاّي ٍ

دس عَل ّش سشم

هذيش گشٍُ

هسشٌذار هشثَط ثِ
ػضَيز

 ّوىبسي دس فؼبليز ّبي اخشايي دس خبسج اص ًبهغلَةداًشگبُ

__



اػضبء ّيئز ػلوي سوبم ٍلز خغشافيبيي فؼبليز خبسج اص داًشگبُ ثِ خضء ّوىبسي دس هَاسد دژٍّشي ًوي سَاًٌذ داششِ ثبشذ .
اص ول  8اهشيبص هالن  4اهشيبص وست شذُ اسز .

__

__

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– ػبهل ّي ر ػلوي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

هسئَل اخشاء

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

يه ػضَ صيش60سبل داسد

__

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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ٍيژگي ّبي ػضَ ّيا ر  -سي اػضبي ّي ر ػلوي

هغلَة

ػلوي ٍ سًٍذ اسسمبء

__

ٍدٍ ػضَ ديگشصيش 40
سبل ّسشٌذ
ٍ -ضااؼيز اسااشخذاهي اػضاابي ًسجشبهغلَة

يه ػضَ سسوي ٍدٍ ػضَ

ّي ر ػلوي

ديگشعشح سؼْذار هي

__

__

ثبشٌذ
 سسجِ ػلوي اػضبي ّي ر ػلواي هغلَة

دشًٍذُ اسبسيذ

 -اسسمبء اػضبي ّي ر ػلوي

ًسجشبً هغلَة

ثشسسي دشًٍذُ اسبسيذ

ّيئز ػلوي
ثشسسي دشًٍذُ اسبسيذ

دشًٍذُ اسبسيذ ٍ C.V
 -سشفيغ اػضبي ّي ر ػلوي

ول اهشيبس وست شذُ دسايي هالن 6اص  10اهشيبص اسز .

هغلَة

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس عَل ّش سشم

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس عَل ّش سشم

ّيئز ػلوي
__

__

__

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 ػبهل داًشدَسديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

__

__

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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دااازيش

ٍ ديشاااشفز ٍ -خَد ثشًبهِ ٍ سيبساز ّابي اًشخابة ٍ هغلَة

سحظيلي داًشدَيبى

دزيش

__

داًشدَ
__

 هيبًِ سسجِ وٌىَس داًشادَيبى دزيشفشاِ ًسجشبهغلَةشذُ دس همبعغ هخشلف

__

__

دس خظَص دزيش
اٍليِ دس وٌىَس
سشاسشي
__

 -سٌبساات داًشاادَيبى دزيشفشااِ شااذُ سحظيالر سىويلي

__

__

سحظيالر سىويلي ثِ سؼذد اػضابي ّيا ر ًذاسين
ػلوي
__

 هيااضاى داًشاادَيبى اسااشفبدُ وٌٌااذُ اص سحظيالر سىويليثَسس سحظيلي

ًذاسين

 هيضاى داًشدَيبى اسشؼذادّبي دسخشبى ًسجشبً هغلَةگشٍُ ثِ ًسجز ول داًشدَيبى

__

__

خوغ آٍسي اعالػبر

ثشسسي وبسًبهِ

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

داًشدَيبى

ّيئز ػلوي

دس دبيبى ّش سشم

هشثَط ثِ ًوشار
 سٌبست سؼذاد دزيشفشِ شذگبى ثب اهىبًبر هغلَةٍ سدْيضار آهَصشي

ثب سَخِ ثِ اهىبًبر

سَسؼِ آصهبيشگبُ ٍ

گشٍُ ثب ّوبٌّگي

سدْيضار

سيبسز داًشىذُ

دس عَل سشم

هَخَد
 هيبًگيي هؼذل داًشدَيبى گشٍُ ثش حست خوغ آٍسي اعالػبرهمبعغ سحظيلي

هحبسجِ هؼذل

هشثَط ثِ ًوشار

هذيش گشٍُ ٍ آهَص

دس دبيبى ّش سشم

داًشىذُ

ً -سجز داًشدَيبى هششٍعي – اًظشافي – ووشش اص  10دسطذ ٍ

ثشسسي دشًٍذُ

اػضبء ّيئز ػلوي ٍ

اخشاخي ثِ ول داًشادَيبى دس ّاش همغاغ هغلَة

داًشدَيبى

آهَص

سحظيلي
ول ًوشُ هالن  16اسز وِ8اهشيبص اخز شذُ اسز(ثِ دليل ػذم ٍخَد داًشدَي سحظيالر سىويلي اهشيبصاسي دس ايي ػبهل وسش شذُ اسز)

دس دبيبى ّش سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
ػبهل داًشدَ
21سد

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

فؼبليز

يف
4-2

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

سشويااات ٍ سَصيااااغ  -سَصيغ داًشدَيبى دزيشفشِ شذُ دس همبعغ خوغ آٍسي اعالػبر اص
داًشدَيبى

سحظيلي هخشلف ( ثش اسبس هبّيز سشاشِ ٍ آهَص
سؼذاد ّي ر ػلوي سٌظين هي شَد )

ًسجشبً هغلَة

دس ّش سشم

ثشسسي آهبس داًشدَيبى

هذيش گشٍُ ٍ آهَص

سَسؼِ سحظيالر

هؼبًٍز آهَصشي ٍ هذيش دس عَل سشم

سىويلي

گشٍُ

فمظ وبسشٌبسي داسين
__

ً -سجز داًشادَيبى دساش ٍ دخشاش دس ّاش ًبهغلَة

__

__

سششِ سحظيلي ( ثاش اسابس هبّياز سشاشِ هؼوَالً دخششّب ثيششش
سٌظين

هي شَد ) .

دزيشفشِ شذُ اًذ ٍ
سْويِ دس اخشيبس
داًشىذُ ًيسز

 سؼذاد فابسؽ الشحظايالى دس ّاش همغاغ ٍسششِ

خوغ اهشيبص وست شذُ  4اص  9اهشيبص هالن هي ثبشذ

__

__

__

__

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
داًشدَسديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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هشااابسوز داًشااادَ دس  -دسطااذ داًشاادَيبى شااشوز وٌٌااذُ دس هغلَة
ثشًبهِ ّبي آهَصشي گشٍُ

اسصشيبثي اسشبد
 ششوز داًشادَيبى دس خلسابر ثشًبهاِ ًسجشبً هغلَةسيضي آهَصشي

ثشسسي طَسسدلسبر

ثشًبهِ سيضي دس خْز

هذيش گشٍُ ٍ آهَص

دس لجل اص ششٍع ّش سشم

هشبسوز ثيششش ًوبيٌذُ
داًشدَيبى

 -دسطااذ داًشاادَيبى شااشوز وٌٌااذُ دس ًسجشب هغلَة

خوغ آٍسي اعالػبر اص

فؼبليز ّبي فَق ثشًبهِ ( الوذيبدّبي ػلوي ثشسسي هيضاى هشبسوز

هؼبًٍز داًشدَيي ٍ

ٍ ،سصشي  ،اسدٍّبي فشٌّگاي – سفشيحاي ،

فشٌّگي ٍ آهَصشي

هذيش گشٍُ ٍ آهَص

دس عَل سشم

صيبسسي ٍ اًدوي ّبي ػلوي ) ثِ ًسجز وال
داًشدَيبى
 -دسطااذ داًشاادَيبى شااشوز وٌٌااذُ دس ثشسسي اعالػبر هشثَط

سؼييي دسطذ ششوز

والس ّبي هْبسر ّبي فاَق ثشًبهاِ (  ، ITثِ وبسگبّْبي ثشگضاس

وٌٌذگبى

 ٍ ICDLصثبى
دس ايي هالن  6اهشيبص اص 10اهشيبص وست شذُ اسز.

شذُ

هذيش گشٍُ ٍ آهَص

دس عَل سشم

گشٍُ آهَصشي ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 ػبهل داًشدَسديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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سؼبهل داًشادَيبى ثاب  -اخشظبص صهابى هشاخض ثاشاي هشابٍسُ ٍ سحظيالر سىويلي ًذاسين
اػضبي ّي ر ػلوي

ساٌّوبيي دبيبى ًبهِ سَسظ اسشبد ٍ اػالم آى

هشبٍسُ داًشدَيي هغلَة

 -اهىبى دسششسي داًشدَيبى ثاِ اسابسيذ دس

هغلَة ( هشبٍسُ

صهبى ّبي اػالم شذُ

داًشدَيي ) ثشسسي ثشًبهِ

ًظبسر ثش حضَس هٌظن

هذيش گشٍُ

دس عَل سشم

ّبي صهبًجٌذي اسبسيذ
 سضاابيز داًشاادَيبى اص هيااضاى ٍ ًحااَُ هغلَةساٌّوبيي ٍ هشبٍسُ اػضبي ّي ر ػلوي

اخشاء ًظشسٌدي

 سَخِ ّي ر ػلوي ثاِ سابػبر هاللابر ثاب هغلَةداًشدَيبى دس دفشش وبس

ًظبسر ثش حضَس هٌظن

ثشسسي ثشًبهِ صهبًجٌذي

 -هيضاى هشبسوز داًشدَيبى دس عاشح ّابي هغلَة

ثشًبهِ سيضي دس خْز

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دژٍّشي

سَسؼِ عشح ّبي

ّيئز ػلوي

دس عَل سشم

دژٍّشي
 -سؼذاد همبالر ػلوي هشششن داًشدَيبى ثاب هغلَة

ثشًبهِ سيضي دس خْز

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

اػضبي ّي ر ػلوي

سَسؼِ عشح ّبي

ّيئز ػلوي

دژٍّشي
دس ايي هالن  12اهشيبص اص 12اهشيبص وست شذُ اسز .

دس عَل سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
ػبهل داًشدَ
سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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ػاللااااِ ٍ آگااااابّي  -هؼشفي هشخظبر سشاشِ سحظايلي ثاِ

هغلَة

خوغ آٍسي گضاسشي اص

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس عَل سشم ٍ اٍل سشم

داًشاادَيبى ثااِ سشااشِ داًشدَيبى خذيذالَسٍد

ثشگضاسي خلسبر

اػضبء ّيئز ػلوي

ّيئز ػلوي

ثشاي خذيذالَسٍد

سحظيلي ٍ ثبصاس وبس

سَخيْي
 ثشسسي ػاللاِ داًشادَيبى ثاِ سشاشِ ًبهغلَةسحظيلي

هظبحجِ حضَسي ثب
داًشدَيبى

 آگبّي داًشدَيبى اص سششِ سحظايلي ٍ ًسجشب هغلَةثبصاس وبس

دس خشيبى وبسآهَصي
هذٍى دس فيلذ ثب هحيظ
شغلي آيٌذُ آشٌب هي
شًَذ .

اهشيبص اخز شذُ دس ايي هالن  4/5 :اهشيبص اص  9اهشيبص هي ثبشذ.

اخشاء هظبحجِ يب

هذيش گشٍُ ٍ اسبسيذ

دس عَل سشم ثشاي

دشسشٌبهِ

هشبٍس

همبعغ ثبالسش ٍ دس اٍل
سشم ثشاي خذيذالَسٍد

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 ػبهل داًشدَسديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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ًظش داًشادَيبى دسثابسُ  -هيضاى سضبيز داًشادَيبى اص هاذيشيز
گشٍُ

گشٍُ

هغلَة
فشم ّبي اسصشيبثي

 هيضاى سضبيز داًشدَيبى اص ثشًبهِ سيضي هغلَةدسسي گشٍُ

فشم ّبي اسصشيبثي

 -هيضاى سضبيز داًشدَيبى اص ساّجشدّبي

هغلَة

يبددّي  /يبدگيشي

فشم ّبي اسصشيبثي

 هيضاى سضبيز داًشدَيبى اص اهىبًابر ٍ هغلَةسدْيضار آهَصشي

اهشيبص اخز شذُ دس ايي هالن 16اهشيبص اص  24اهشيبص هي ثبشذ.

ثشسسي ًظشار

غيشهشسجظ

هذيش ٍ اػضبء گشٍُ

دس عَل ّش سشم

آهَصشي
ثشسسي ًظشار

هذيش ٍ اػضبء گشٍُ

دس عَل ّش سشم

آهَصشي
ثشسسي ًظشار

هذيش ٍ اػضبء گشٍُ

دس عَل ّش سشم

آهَصشي
ثشسسي ًظشار

فشم ّبي اسصشيبثي

 هيضاى سضبيز داًشدَيبى اص وويشِ دبيبى فشم ّبي اسصشيبثيًبهِ ٍ ساٌّوبيي دبيبى ًبهِ

آهَصشي

فشم ّبي اسصشيبثي

 هيضاى سضابيز داًشادَيبى اص اهىبًابر ًسجشب هغلَةسفبّي داًشدَيبى

ثشسسي ًظشار

هذيش ٍ اػضبء گشٍُ

دس عَل ّش سشم

هذيش ٍ اػضبء گشٍُ

دس عَل ّش سشم

آهَصشي
سحظيالر سىويلي
ًذاسين .

__

دس عَل ّش سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 ػبهل داًشدَسديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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فؼبليااز ّاابي دژٍّشااي  -داًشاادَيبى هشااغَل دس عااشح ّاابي غيش هشسجظ
داًشدَيبى

دژٍّشي
 -همبالر ػلوي داًشدَيبى

غيش هشسجظ

 هيضاى ششوز داًشدَيبى دس اًدوي ّابي غيش هشسجظػلوي
 -اسشفبدُ اص هٌبثغ وشبثخبًِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي سحظيالر سىويلي ًذاسد .
اهشيبص اخز شذُ دس ايي هالن3,7 5اهشيبص اص  10اهشيبص هي ثبشذ.

غيش هشسجظ

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– ساّجشدّبي يبدگيشي  /يبددّي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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الگَّب ٍ سٍ

سذسي

ثب هحشَاي دسس

 -سٌبست سٍ

 -اسشفبدُ اص عشح دسس

هغلَة
هغلَة

 سظشيح لبثليز ّبي هَسد اًشظبس دس عاشح هغلَةدسس
 شفبف ثَدى اّذاف آهَصشي دس  3حيغِ خوغ عشح دسس ّبيي وِ ثِياابدگيشي

( شااٌبخشي  ،ػاابعفي ٍ سٍاى اّذاف دس حيغِ ّبي
هخشلف سَخِ شذُ اسز .

حشوشي )

 ًسجز اسشفبدُ اػضبي ّيا ر ػلواي اص ثشلشاسي خلسِ ثب اسبسيذسٍ

ّاابي سااٌشي ٍ سٍ

هشبسوشي  ،سؼبهلي ٍ) ...

ّاابي ًااَيي ( ثشاي اسشفبدُ ثيششش اص سٍ
ّبي خذيذ ٍ ظشسٌدي اص
داًشدَيبى

ثبصًگشي عشح دسس

هذيش گشٍُ هشثَعِ ثب

دس لجل اص ششٍع سشم ثِ

ّبي اسسبل اسبسيذ

ّوىبسي EDO

هذر دٍ ّفشِ

گشٍُ
سشىيل خلسِ ثب

هذيش گشٍُ هشثَعِ ثب

دس لجل اص ششٍع سشم

اسبسيذ دسخَاسز

ّوىبسي EDO

خلسِ دس دبيبى ّش سشم

ثشاي آشٌبئي ثيششش
ثب سٍ

ًظشسٌدي

ّبي خذيذ

اخشاء ًظشسٌدي
 هيضاى ششوز اػضابي ّيا ر ػلواي دس هغلَةوبسگبّْبي سٍ

سذسي

 هيضاى سَخِ اسشبد ثِ سفبٍر ّبي فاشدي ثشلشاسي خلسِ ثب اسبسيذداًشدَيبى

اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  20اص  20اهشيبص اسز .

ًظشسٌدي اص

گشٍُ ثشاي سَخِ ثيششش ثِ

داًشدَيبى ٍ

سفبٍر ّبي فشدي

سشىيل خلسِ ثب

داًشدَيبى

اسبسيذ

هذيش گشٍُ

دس لجل اص ششٍع ّش سشم
سحظيلي ٍ دس دبيبى سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 ساّجشدّبي يبدگيشي  /يبددّيسديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

5-2

اسشفبدُ اص هٌبثغ ٍ ٍسبيل  -اسشفبدُ ّي ر ػلوي اص هٌابثغ ٍ ٍسابيل هغلَة
آهَصشي

ووه آهَصشي
 اسشفبدُ هغلَة ّي ر ػلواي اص ٍسابيل هغلَةووه آهَصشي هشٌبست ثب هحشَاي دسس
 -اسشفبدُ اص اهىبًبر ايٌششًز  ،وبهذيَسش ٍ

خلت اهىبًبر ٍ هزاوشُ

سشىيل خلسِ ثب

هذيش گشٍُ ٍ هؼبًٍز

ّ CDبي آهَصشي

ثب هسئَليز سبيز –

هسئَليي هشثَعِ

آهَصشي ٍ سيبسز

ايدبد سبيز – هسشمل

ديگيشي سَسؼِ فضبي

داًشىذُ

ثشاي گشٍُ

سبيز ٍ سدْيض سبيز

لجل اص سشم

داًشىذُ
 -اسشفبدُ اص وشبثخبًِ

سشىيل خلسِ يب
اسبسيذ گشٍُ ٍ
ًوبيٌذگبى داًشدَيبى

 سضبيز داًشدَيبى دس اسشفبدُ اص ٍسبيل سشىيل خلسِ ثب اسبسيذ سْيِ ثشًبهِ صهبًجٌذيووه آهَصشي

هذيش گشٍُ ٍ اسبسيذ ٍ

گشٍُ ٍ ًوبيٌذگبى

سدْيض وشبثخبًِ ٍ ٍخَد

ًوبيٌذُ داًشدَيبى

داًشدَيبى

وشت

سيبسز داًشىذُ ٍ
هؼبًٍز آهَصشي

اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  15اهشيبص اص  15اهشيبص هي ثبشذ.

دس عَل سبل

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– ساّجشدّبي يبدگيشي  /يبددّي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

5-3

چگاااًَگي اسصشااايبثي  -داسا ثَدى ثشًبهِ هشاخض ثاشاي فشآيٌاذ خلسِ ثب اسبسيذ گشٍُ
ديششفز سحظيلي

اسصشيبثي داًشدَيبى

سذٍيي ثشًبهِ هذٍى

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

ثشاي سذٍيي ثشًبهِ ًحَُ

اسصشيبثي دسٍس دس

ّيئز ػلوي

اسصشيبثي

گشٍُ

 اًدبم اسصشايبثي سشخيظاي ( اٍلياِ ) دس خلسِ ثب اسبسيذ ٍششٍع دسس

سشىويل خلسِ ثب

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دسخَاسز ٍ سبويذ ثش

اسبسيذ ثشاي اسصشيبثي

ّيئز ػلوي

اسصشيبثي اٍليِ

همذهبسي

 اًدبم اسصشيبثي سىَيٌي ثب ّذف شٌبسبيي سبويذ ثش اًدبم آصهَىهشىالر دسسي داًشدَيبى

ّبي ثيي سشم

ًظبسر ثش اخشاء آصهَى

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

ّبي ثيي سشم

ّيئز ػلوي

دس لجل اص ششٍع ّش سشم

دس لجل اص ّش سشم

دس عَل ّش سشم

 اًدبم اسصشيبثي دبيبًي ثش اسابس آصهاَى هغلَةّبي اسشبًذاسد
 گزساًذى وبسگبُ اسصشيبثي اػضبي ّيا ر خلسِ يب اػضبء ٍػلوي

ًيبصسٌدي آهَص

دسخَاسز ثشگضاسي
وبسگبُ اسصشيبثي آصهَى
ّب

خوغ اهشيبص وست شذُ دسايي هالن  9اص  15اهشيبص هي ثبشذ.

هذيش گشٍُ

دس عَل سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– ساّجشدّبي يبدگيشي  /يبددّي
سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

صهبى ششٍع

هسئَل اخشاء

صهبى خبسوِ
5- 4

اسشفبدُ اص ثبصخَسد ًشابيح ٍ -خَد هسشٌذار اسصشايبثي واالس ّابي هغلَة
اسصشيبثي

دسسي اػضبي ّي ر ػلوي

سىويل دشسشٌبهِ

ٍخَد سئَاالر ٍ آصهَى

سَسظ داًشدَيبى ٍ

ّبي اخشاء شذُ دس گشٍُ

هسئَليي داًشىذُ

دس عَل ٍ دبيبى ّش سشم

ٍ ًشبيح اسصشيبثي اػضبء
گشٍُ
 سبصٍوبس ثشسسي ًشبيح اسصشايبثي ّيا ر خلسِ ثب اػضبء گشٍُ ٍػلوي ٍ سٌظين گضاس

سبويذ ثش خوغ آٍسي

خوغ آٍسي هسشٌذار ٍ

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

اخشاء اسصشيبثي آصهَى

دس عَل سشم ٍ دبيبى ّش
سشم

هسشٌذار اسصشيبثي
 -ساابصٍوبس ثشسسااي ًشاابيح اسصشاايبثي هزاوشُ ثب اػضبء گشٍُ

سشىيل خلسبر ثشاي

هذيش گشٍُ ٍ اػضبء

دس عَل سشم ٍ دبيبى ّش

داًشدَيبى

اسصيبثي سئَاالر

ّيئز ػلوي

سشم

اسخبع اسبسيذ ثشاي

هذيش گشٍُ

دس دبيبى ّش سشم

 -سبصٍوبس ثشسسي سحليل آصهَى ّبي دبيبًي

ٍ دسخَاسز اص اسبسيذ

سحليل آصهَى ّب
 ٍخَد سبصٍ وبس سشَيك ٍّ ...ي ر ػلواي سشىيل خلسِ ٍ ايدبدثش اسبس ًشبيح اسصشيبثي آًبى

اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  10,5اهشيبص اص  15اهشيبص هي ثبشذ.

سبصوبس هٌبست

ايدبد ٍ سذٍيي سبصوبس

هذيش گشٍُ ٍ اسبسيذ

دس عَل ّش سشم ٍ دبيبى
سشم

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– اهىبًبر ٍ سدْيضار آهَصشي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

6-1

فضبّبي آهَصشي ٍ اداسي  -سٌبست فضبي آهَصشي ( والس  ،وبسگبُ  ،ثشسسي ٍضؼيز والس
گشٍُ ثب دٍسُ ٍ سششِ

سبلي ساخٌشاًي ٍ اهشحبًابر ) ثاب سشاشِ ّب

سؼييي سشاًِ داًشدَ ثِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

والس

سحظيلي
 -اسااشفبدُ ثْيٌااِ اص فضاابّبي آهَصشااي ثشسسي ٍضؼيز والسْب

هشبّذُ ٍ ثشسسي عجك

هَخَد سَسظ گشٍُ

ثشًبهِ

 -سٌبست فضبي اداسي ثب ًيبصّاب ٍ فؼبلياز ثشسسي ًيبصّبي گشٍُ اص

ثشسسي ًيبصّب

ّبي گشٍُ

دس ايي هالن 7اهشيبص اص  10اهشيبص وست شذُ اسز.

ثشسسي ًيبصّب

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

ًظش فضبي فيضيىي

 فضبّبي اخشظبطاي ثاشاي داًشادَيبى ثشسسي فضبّبي والسسحظيالر سىويلي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

ًظش فضبي فيضيىي

 اسشفبدُ ثْيٌِ اص فضبّبي اداسي هَخاَد ثشسسي ًيبصّبي گشٍُ اصدس گشٍُ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

هَخَد

ثشسسي فضبّب

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– اهىبًبر ٍ سدْيضار آهَصشي
سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

6-2

وشبثخبًااِ ٍ سيسااشن اعااالع  -سٌبست فضبي وشبثخبًاِ ثاب سؼاذاد ثشسسي ٍضؼيز هَخَد
سسبًي

ثشسسي سشاًِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

داًشدَيبى
 -سٌبساات وشاابة ّاابي وشبثخبًااِ ث اب ثشسسي وشت هَخَد

ثشسسي وشت هَخَد

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

ًيبصّاابي داًشاادَيبى ( وشاابة ّاابي
هشخغ ٍ سٍصآهذ )
 -سٌبساات هدااالر ػلوااي داخلااي ٍ ثشسسي ٍاحذ هشثَعِ

ثشسسي اهىبًبر دس

خبسخي ثب ًيبص گشٍُ

دفشش هدالر

 -اسشفبدُ اص سيسشن ّبي سايبًِ اي

ثشسسي ٍضؼيز

ثشسسي ٍ هشبّذُ

سيسشن سايبًِ اي

سيسشن سايبًِ اي

 -سبػبر وبس وشبثخبًِ ٍ هشوض اعاالع وٌششل سبػبر

ثشسسي سبػبر ٍ حضَس

سسبًي

وبسوٌبى وشبثخبًِ

 -اسائِ اهىبًبر دششيجبًي وشبثخبًاِ ( ثشسسي اهىبًبر

هشبّذُ اهىبًبر

سبيخ ٍ سىثيش)
وشبثخبًِ ٍ سيسشن اعالع سسبًي ثظَسر هشششن ٍ ّن ثِ طَسر هشوشوض دس داًشىذُ ٍخَد داسد .
اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  8اهشيبص اص  12هي ثبشذ.

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

95-96

95-96

95-96

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– اهىبًبر ٍ سدْيضار آهَصشي
سديف

ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

6-3

اهىبًبر ٍ خذهبر

 -سٌبست اهىبًبر ٍ خاذهبر سايبًاِ اي ثاب هشبّذُ ٍ ثشسسي

خوغ آٍسي اعالػبر ٍ

سايبًِ اي

ًيبصّبي گشٍُ

سَسؼِ

 -اساااشفبدُ اػضااابي ّيا ا ر ػلواااي ٍ هشبّذُ ٍ ثشسسي

خوغ آٍسي اعالػبر ٍ

داًشدَيبى اص اهىبًبر ٍ خذهبر سايبًِ اي

سَسؼِ

 -سٌبست هدالر ػلوي داخلي ٍ خبسخي ثاب هشبّذُ ٍ ثشسسي

سْيِ هٌبثغ هَسد ًيبص

ًيبص گشٍُ

گشٍُ

ٍ -خَد هشخظاض ٍ هسائَل وابهذيَسش دس هشبّذُ ٍ ثشسسي

هشبّذُ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

95-96

95-96

95-96

سبيز
 -دسششسااي ثااِ ايٌششًااز ٍ شااجىِ ّاابي هشبّذُ ٍ ثشسسي

سَسؼِ سيسشن شجىِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

اعالع سسبًي
 سٌبست فضبي سبيز وبهذيَسش ثاب سؼاذاد هشبّذُ ٍ ثشسسيداًشدَيبى
خوغ اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  9اص  12اهشيبص هي ثبشذ.

ثشسسي ٍضؼيز

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– اهىبًبر ٍ سدْيضار آهَصشي

سديف

هالن

6-4

وبسگبّْب ٍ آصهبيشگبّْب

ًشبًگش

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

__

__

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

 -فضبي آصهبيشگبُ هشٌبست ثب سششِ ّابي هغلَة

__

سحظيلي گشٍُ
__

 -سٌبست اهىبًبر وبسگبّْب ٍ آصهبيشگبُ ثب هغلَة

__

__

دسٍس ػولي
 -ساابصٍوبس سدْيااض ثااِ هَلااغ ٍساابئل دي

ثيٌي ٍ سذاسن ٍ

ًيبصسٌدي ٍ ثشآٍسد

دي

ثيٌي ثَدخِ اي

هبلي

آصهبيشگبّي

 -دسششسي داًشدَيبى ثاِ آصهبيشاگبُ ٍ هغلَة

__

گشٍُ آهَصشي ثْذاشز

__

95-96

__

وبسگبُ
 حضَس هسئَل يب وبسشٌبس ثاِ هٌظاَس هغلَةاسشفبدُ ثْيٌِ داًشدَيبى اص آصهبيشگبُ ٍ
وبسگبُ

دس ايي هالن 13/5اهشيبص اص  15اهشيبص وست شذُ اسز.

__

__

__

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– اهىبًبر ٍ سدْيضار آهَصشي
سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

6-5

اهىبًبر سوؼي ٍ ثظشي

 -فشاّن سبصي ثاِ هَلاغ ٍسابيل وواه ثشسسي ٍضؼيز هَخَد

سشىيل خلسِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

آهَصشي
 -سٌبست ٍسبئل آهَصشي ثب ًيبصّبي گشٍُ

ثشسسي ٍضؼيز هَخَد

ًيبصسٌدي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

 -ثِ سٍص ثَدى ٍسبيل آهَصشي گشٍُ

ثشسسي ٍضؼيز هَخَد

هشبّذُ ٍ وٌششل

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

سْيِ ثشًبهِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

 ٍخَد ثشًبهاِ هاذٍى ثاشاي اساشفبدُ اص ثشسسي ٍضؼيز هَخَدٍسبئل آهَصشي
 اهىبًاابر گااشٍُ ثااشاي اًششاابس ًشاابيح ثشسسي ٍضؼيز هَخَددژٍّشي

اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن 15اهشيبص اص  15هي ثبشذ.

ثشسسي ٍ سَسؼِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
دبيبى ًبهِ ّب  ،فشطز ّبي هغبلؼبسي ٍ سويٌبسّب
سديف

ًشبًگش

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

هالن

ٍ -خَد هسشٌذار هشثَط ثِ آيايي ًبهاِ ٍ

__

__

__

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

7-1

ويفيز دبيبى ًبهِ

__

همشسار دبيبى ًبهِ
 -هيضاى سػبيز آييي ًبهِ ٍ همشسار دبيابى

__

__

__

__

ًبهِ سَسظ اػضبي گشٍُ
 -ثشًبهِ سيضي هذٍى دس خظاَص اسصيابثي

__

__

__

__

سىَيٌي دبيبى ًبهِ
 -اسااشفبدُ اص اساابسيذ ّوساابى ساابيش

__

__

__

__

گشٍّْبي ّوسبى دس ساٌّوبيي ٍ هشابٍسُ
دبيبى ًبهِ
 -سٌبست ػٌبٍيي دبيبى ًبهِ ّب ثب سخظاض

__

__

__

__

اػضبي وويشِ
ٍ -خَد سبص ٍ وبس دس خظَص اساشفبدُ اص

__

__

__

__

ًشبيح دبيبى ًبهِ ّب

خوغ اهشيبص هىشسجِ دس ايي هالن طفش اسز(ايي گشٍُ ثذليل ًذاششي داًشدَيبى سحظيالر سىويلي دس ػبهل  7فبلذ اهشيبص ثَدُ ٍ دس حبل حبضش ( دس صهبى اسصشيبثي هشسجظ ثب ػبهل ًيسز ) .

گشٍُ آهَصشي ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– دبيبى ًبهِ ّب  ،فشطز ّبي هغبلؼبسي ٍ سويٌبسّب
سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

7-2

ٍ -خَد سابصٍ وابس هاذٍى ٍ هساشٌذ دس

ّوبٌّگي ثب هؼبًٍز

سااويٌبسّب ٍ ّواابي

ّبي ثشگضاس شذُ سَسظ خظَص سيبسز ّبي گاشٍُ دس ثشگاضاسي

آهَصشي ٍ دژٍّشي

گشٍُ

سويٌبسّب
 ششوز اػضبي ّي ر ػلوي ٍ هحمماييدس ثشگضاسي سويٌبس
 سؼذاد سويٌبسّبي ثشگضاس شذُ اسشفبدُ اص ًشابيح ساويٌبسّبي ثشگاضاسشذُ
 سشااَيك ٍ سشغياات داًشاادَيبى دسثشگضاسي ّوبي

اهشيبص اخز شذُ دس ايي هالن  0اص  15اهشيبص هي ثبشذ.

ّبي داًشدَيي

گشٍُ آهَصشي ثْذاشز ػوَهي

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
 دبيبى ًبهِ ّب  ،فشطز ّبي هغبلؼبسي ٍ سويٌبسّبسديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

فؼبليز

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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لشاسدادّبي دژٍّشي

 ٍخَد سبصٍ وبس هاذٍى ٍ هساشٌذ ثاشاي شَساي دژٍّشيٍضغ ٍ اخشاي لشاسدادّبي دژٍّشي

 سؼذاد لشاسدادّابي دژٍّشاي ثاب سابيشسبصهبًْبي ريشثظ
 ٍخَد سبصٍوبسي هشخض ثشاي اساشفبدُاص لشاسدادّبي دژٍّشي
 فااشاّن آٍسدى سسااْيالر ثااِ هٌظااَسػمذلشاسداد دژٍّشي

اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  6اص  12اهشيبص هي ثبشذ.

داًشىذُ ٍ داًشگبُ

ّوبٌّگي گشٍُ

گشٍُ

دس عَل سبل

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
ٍ –.داً
سديف

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

آهَخشگبى
ًشبًگش

هالن

فؼبليز

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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اداهااِ سحظاايل داًاا
آهَخشگبى

 ًسااجز داًشاادَيبًي وااِ ثااِ هماابعغ خوغ آٍسي ليسزسحظيلي ثبالسش ساُ يبفشٌذ .
ً -سجز اداهِ سحظيل داً

دزيشفشِ شذگبى
آهَخشگبى دس

ّوِ هَاسد %100

سشااشِ سحظاايلي خااَد ثااِ واال داًاا

سْيِ ليسز ٍ اػالم دس

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

داًشىذُ
سْيِ ليسز دزيشفشِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

__

شذگبى

آهَخشگبى
ً -سجز داً

آهَخشگبًي وِ دس خابسج اص

 %5

__

__

__

وشَس اداهِ سحظيل دادُ اًذ .
 ٍخَد سابصٍوبسي ثاشاي اداهاِ سحظايل اػالم ليسز اسبهي اسائِ اسائِ ًوًَِ سئَاالر +داً

آهَخشگبى

ًوًَِ سئَاالر +
هشبٍسُ سحظيلي

 اهىبى اداهِ سحظيل دسايي همغغ دس خبسج اص وشَس ٍخَد ًذاسد .
اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  6اهشيبص اص  12هي ثبشذ.

هشبٍسُ سحظيلي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

95-96

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– داً

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

آهَخشگبى

سديف

ًشبًگش

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

هالن

ٍ -خَد سبص ٍ وبس هذٍى دس خظاَص

__

__

__

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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اسسجاابط گااشٍُ ثااب داً ا
آهَخشگبى دا
الشحظيلي

اص فابسؽ اداهِ سحظيل داًا

__

آهَخشگابى دس

گشٍُ
 عشح ّبي هشششن اػضابي ّيا ر ساُ اًذاصي وبًَى ػلويػلوي ثب داً

آهَخشگبى

سحميمي ٍ فشٌّگي اػالم

فبسؽ الشحظيالى عشح دس شاَساي

اٍلَيز ّبي دژٍّشي

دژٍّشي ٍ خلت حوبيز هبلي

 سااويٌبسّبي هشااششن ثااب ساابيش اػالم اٍلَيز ّبي دژٍّشيسبصهبًْبي ريشثظ

خوغ آٍسي سحميمبر داًشادَيي گشٍُ

سبيش سبصهبًْب

خوغ آٍسي سحميمبر داًشادَيي گشٍُ ٍ سبصهبى

95-96

95-96

فبسؽ الشحظيالى عشح دس شاَساي ّبي ريشثظ
دژٍّشي ٍ خلت حوبيز هبلي

 -ػاللِ هٌذي داً

آهَخشگبى ثشاي خلت سَخِ داًشدَيبى ثِ

اسسجبط ثب گشٍُ

فؼبليز ّبي گشٍُ

 الضاهبر ٍ هشَق ّبي سذاسن دياذُ خوغ آٍسي اعالػبر هشثَط ثِشذُ گاشٍُ ثاشاي اسسجابط ثاب داًا

دزيشفشِ شذى دس همبعغ

آهَخشگبى

ثبالسش

ّ -وبي

سبالًِ فبسؽ الشحظيالى

دػَر ٍ هشبسوز آًبى دس ثشًبهِ
ّبي گشٍُ
اػالم اسبهي دزيشفشِ شذگبى دس

گشٍُ

95-96

داًشىذُ ٍ اّذاء خَايض

سوبس سلفٌي ثب داً

خوغ آٍسي ليسز فبسؽ

آهَخشگبى ٍ دػَر اص آًبى

الشحظيالى دزيشفشِ شذُ دس
همبعغ ثبالسش

اهشيبص وست شذُ دس ايي هالن  9اهشيبص اص  18اهشيبص هي ثبشذ.

گشٍُ

95-96

گشٍُ

95-96

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– داً

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

آهَخشگبى

سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

ثبًه اعالػبر

سشىيل ثبًه اعالػبر

هؼبًٍز آهَصشي

فبسؽ االشحظيالى

فبسؽ االشحظيالى

داًشىذُ ٍ داًشگبُ

__

__

__

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ
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همبلااِ ٍ آثاابس ػلوااي  -هشَسظ سؼذاد ػٌبٍيي وشبة ّبي هٌششاش
داً

آهَخشگبى

شذُ سَسظ داً

آهَخشگبى 

 سؼذاد همبالر اسائِ شذُ دس ساويٌبسّبيداخلي ٍ خبسخي سَسظ داً

__

__

آهَخشگابى

دس  2سبل گزششِ 
 سؼذاد همابالر چابح شاذُ دس هداالرهؼشجش دس  2سبل گزششِ 

* داًشدَي سحظيالر سىويلي ًذاسين .
دس ايي هالن  0اهشيبص اص  12اهشيبص وست شذُ اسز .

__

__

__

__

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
– داً
سديف

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

آهَخشگبى
ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

هسئَل اخشاء

صهبى ششٍع
صهبى خبسوِ

4-8

سشًَشز شغلي داً

ً -سجز داً

آهَخشگبى

ثيىبس

آهَخشگبى شبغل ثاِ خوغ آٍسي اعالػبر ٍ هسشٌذار خوغ آٍسي اعالػبر دس

 -وبسآفشيٌي داً

ً -سجز داً

آهَخشگبى

هشثااَط ثااِ خاازة داًاا

سوبس سلفٌي ٍ يب اص

آهَخشگبى دس سبصهبًْب

عشيك هزاوشُ حضَسي

خوغ آٍسي اعالػبر ٍ هسشٌذار خوغ آٍسي اعالػبر دس
هشثااَط ثااِ خاازة داًاا

سوبس سلفٌي ٍ يب اص

آهَخشگبى دس سبصهبًْب

عشيك هزاوشُ حضَسي

آهَخشگبى شبغلي وِ خوغ آٍسي اعالػبر ٍ هسشٌذار خوغ آٍسي اعالػبر دس

شغل آًْب هشسجظ ثب سشاشِ سحظايلي هشثااَط ثااِ خاازة داًاا
آًْب هي ثبشذ .

دس ايي هالن 3اهشيبص اص  9اهشيبص وست شذُ اسز.

آهَخشگبى دس سبصهبًْب

سوبس سلفٌي ٍ يب اص
عشيك هزاوشُ حضَسي

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي سب اٍاخش  3هبِّ چْبسم
سبل 95
گشٍُ ثْذاشز ػوَهي سب اٍاخش  3هبِّ چْبسم
سبل 95
گشٍُ ثْذاشز ػوَهي سب اٍاخش  3هبِّ چْبسم
سبل 95

خذٍل ثشًبهِ سيضي فؼبليشْبي اسصشيبثي دسًٍي
داً

گشٍُ آهَصشي  :ثْذاشز ػوَهي

آهَخشگبى

سديف

ًشبًگش

هالن

اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب

فؼبليز

صهبى ششٍع

هسئَل اخشاء

صهبى خبسوِ
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ًظش هذيشاى دسثبسُ سَاًابيي  -سضاابيز هااذيشاى اص سااغح داًاا
ّبي داً

آهَخشگبى

فبسؽ الشحظيالى

سْيِ دشسشٌبهِ ٍ
ًظشسٌدي اص هذيشاى

 سضاابيز هااذيشاى اص هْاابسر ّاابي سْيِ دشسشٌبهِ ٍسخظظي داً

آهَخشِ

دس ايي هالن  6اهشيبص اص  9اهشيبص وست شذُ اسز.

95
اخشاء دشسشٌبهِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

ًظشسٌدي اص هذيشاى

 سضبيز هذيشاى اص ػاللِ ثِ وبس ٍ سؼْذ سْيِ دشسشٌبهِ ٍٍ ٍخذاى وبس

اخشاء دشسشٌبهِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

ًظشسٌدي اص هذيشاى

سِ هبِّ چْبسم سبل
سِ هبِّ چْبسم سبل
95

اخشاء دشسشٌبهِ

گشٍُ ثْذاشز ػوَهي

سِ هبِّ چْبسم سبل
95

جوع بندي در خصوظ

وضعيت گروه :

ول اهشيبص وست شذُ ُ دس گشٍُ ثْذاشز ػوَهي دس ول حيغِ ّب ٍّشز ػبهل سؼييي شذُ 324/ 25اص  479اهشيبص ثَدُ وِ ًسجشب هغلَة اسص يبثي هي شَد.
ثب سَخِ ثِ ثشسسي ًشبيچ ثِ دسز آهذُ حبطل اص سحليل ٍضؼيز هَخَد ثِ دليل ػذم خزة داًشدَ دس همغغ وبسشٌبسي اسشذ  ،ايي گشٍُ دس صهيٌِ همبالر
ٍدبيبى ًبهِ ٍآثبس ػلوي داً

آهَخشگبى اهشيبصار الصم سا وست ًىشدُ اسز (در هجووع هتوسط  06تا  06اهتياز به دليل عدم وجود دانطجوي تحصيالت تكويلي از گروه کسر

گردیده است ).لزا الصم اسز ثب سال

اػضبي ّيبر ػلوي ،هذيش گشٍُ ٍهسَليي داًشىذُ ٍداًشگبُ سؼذادي اص ايي ًشبًگشّب  ،هَسد ثشسسي ٍثبصًگشي لشاس

گيشد.
-1اسسمب سغح ػلوي داًشىذُ ثبخزة داًشدَ دس همغغ وبسشٌبسي اسشذ.
-2ششوز اػضبي ػلوي گشٍُ دس سويٌبسّب ٍوٌگشُ ّبي داخلي ٍخبسخي.
ٍ-3خَد سبص ٍوبس هذٍى ٍهسشٌذثشاي ٍضغ ٍاخشاي لشاس دادّبي دژٍّشي.
-4ثشگضاسي ّوبي

سبالًِ فبسؽ الشحظيالى .

-5هشبسوز داًشدَيبى دسثشًبهِ آهَصشي.
ّ-6وىبسي دس فؼبليز ّبي اخشايي دس خبسج اص داًشىذُ.
ٍ-7خَد سبص ٍوبس ثشاي اداهِ سحظيل داً

آهَخشگبى.

