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عبل تحقیلیً:یوغبل دٍم96-95
فزاگیزاى :داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پزعتبری
تبریخ ؽزٍع تزم95/11/16:
تبریخ پبیبى تزم96/3/21:
هغئَل درط :ػلیزضب یشداًی

پظ اساًمالة ٍلغغ عیبعت ّبی ثْذاؽتی درهبًی ٍاثغتِ ،عیبعت ّبیی ثزای تذٍیي ثزًبهِ ّبی ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ ًیزٍی اًغبًی پشؽىی هَرد تَجِ لزار گزفت اس جولِ  :اٍلَیت
ثْذاؽت ثِ ػٌَاى یه عزهبیِ گذاری دراسهذت ٍ رػبیت ایي اٍلَیت درّوِ هزاحل تبهیي عالهت -اٍلَیت هٌبعك هحزٍم رٍعتبّب در تخقیـ ٍ تَسیغ هٌبثغ ٍ تَجِ ٍیضُ ثِ گزٍُ ّبی
آعیت پذیز جبهؼِ هبًٌذ :هبدراى ٍ وَدوبى ٍ -ارائِ خذهبت تلفیك یبفتِ ثْذاؽت ٍ درهبًَ تَآم عبختي آهَسػ ٍ خذهت .
ّذف ولی :ثِ وبرگیزی آهَختِ ّبی درٍط پزعتبری ثْذاؽت جبهؼِ ٍهغبلت وبرثزدی هغزح ؽذُ درجلغبت وبرگبُ آهَسؽی هزثَعِ ٍ ًْبیتب ؽٌبخت ثیؾتز ٍ نعت تٍاًبیی ٍ هْبرت
درجْت تؾخیـ هؾىالت ثْذاؽتی جبهؼِ ثزای حل هغبئل هذدجَیبى
اّذاف جشئی:
افشایؼ آگبّی ٍؽٌبخت درجْت تؾخیـ هؾىالت هذدجَیبى درجبهؼِافشایؼ هْبرت در جْت تؾخیـ هؾىالت هذدجَیبى در جبهؼِافشایؼ هْبرت درجْت راٌّوبیی ٍ رفغ هؾىالت هذدجَیبى در جبهؼِثىبرگیزی یبفتِ ّبی ػلوی ٍ پضٍّؾی در سهیٌِ ثْذاؽت جبهؼِ-ارائِ راّىبرّبیی هٌبعت ٍ لبثل اجزا در جْت حل هؾىالت هذدجَیبى

ّذف ولی

اّذاف ٍیضُ رفتبری

ؽیَُ تذریظ ٍ رعبًِ
ّبی آهَسؽی

فؼبلیتْبی داًؾجَیبى

ارتجبط هٌبعت ٍاحغبط رضبیت ًغجت ثِ
یبدگیزی ٍآهَسػ ٍ آراعتگی ؽغلی ٍ
رػبیت ًظن

ارتجبط هٌبعت ٍ ؽبیغتِ ثب وبروٌبى هزوش ٍ هزاجؼیي ثزلزار وٌذ. احغبط هغئَلیت ٍٍظیفِ ؽٌبعی در ارائِ خذهبت داؽتِ ثبؽذ.آراعتگی ؽغلی هٌبعت داؽتِ ثبؽذ.درحضَر ٍ ٍلت ؽٌبعی ًظن داؽتِ ثبؽذ.-ػاللِ ٍ حغبعیت ثِ یبدگیزی ٍآهَسػ داؽتِ ثبؽذ

ثحث ٍ گفتگَهؾبّذُ در فیلذ-اجزای درػزفِ

پؾتىبر ٍجذیتػاللِ ٍ اًگیشُ ًغجت ثِ وبرپبیجٌذی ثِ افَل اخالق حزفِ ایرػبیت لَاًیي ٍهمزراترفتبرهٌبعت ٍّوىبری ثب وبروٌبى هزوشٍهذدجَیبى
تَجِ ثِ اهٌیت ٍآعبیؼ هذدجَ-هحزهبًِ ًگِ داؽتي اعزار ثیوبر

وغت تَاًبیی ّبی السم در سهیٌِ خذهبت
تٌظین خبًَادُ(ثب تَجِ ثِ افل اعتمالل
وبری)

پزًٍذُ هذدجَ را عزیؼبثزرعی ًوبیذ.ٍضؼیت فزدرا ثِ فَرت وبهل جْت ارائِ ثْتزیي رٍػ پیؾگیزی اسثبرداری ثزرعی وٌذ.
ًىبت آهَسؽی السم دراعتفبدُ اس ٍعیلِ را ارائِ ًوبیذ.هذدجَ را ثزای هزاجؼبت ثؼذی تؾَیك ٍ راٌّوبیی ًوبیذ.ٍعیلِ هَرد ًظز را در اختیبر هذدجَ لزار دّذ.رٍػ اٍرصاًغی پیؾگیزی را ثِ ٍی آهَسػ دّذ.-اس یبدگیزی وبهل اعالػبت هغئي ؽَد.

ثحث ٍ گفتگَهغبلؼِ وتبثخبًِ ایهؾبّذُ در فیلذ-اجزای درػزفِ

پؾتىبر ٍجذیتػاللِ ٍ اًگیشُ ًغجت ثِ وبرتالػ در جْت افشایؼ هؼلَهبت ٍ هْبرتْبی ؽغلیپبیجٌذی ثِ افَل اخالق حزفِ ایرػبیت لَاًیي ٍ همزراترفتبر هٌبعت ٍ ّوىبری ثب وبروٌبى هزوش ٍهذدجَیبى
تَجِ ثِ اهٌیت ٍ آعبیؼ هذدجَهحزهبًِ ًگِ داؽتي اعزار ثیوبر-ارائِ هزالجتی هٌبعت ٍ ثِ رٍس

وغت تَاًبیی ّبی السم در سهیٌِ هزالجت
هبدر ثبردار

پزًٍذُ هذدجَ را عزیؼب ثزرعی ًوبیذ.ثزرعی وبهل هبدر ثبردار را ثب تَجِ ثِ عي ثبرداری اًجبم دّذ.ًىبت آهَسؽی هَرد ًیبس را ثب تَجِ ثِ تحقیالت فزد ارائِ ًوبیذ.هزالجت وبهل هبدر ثبردار راثب تَجِ ثِ ثزرعی اًجبم دّذ.ػالئن خغز را تَضیح دّیذ.-سهبى ارجبع ثؼذی ٍیب ارجبع فَری را ثِ هذدجَ اعالع دّذ.

ثحث ٍ گفتگَهغبلؼِ وتبثخبًِ ایهؾبّذُ در فیلذ-اجزای درػزفِ

پؾتىبر ٍجذیتػاللِ ٍ اًگیشُ ًغجت ثِ وبرتالػ در جْت افشایؼ هؼلَهبت ٍ هْبرتْبی ؽغلیپبیجٌذی ثِ افَل اخالق حزفِ ایرػبیت لَاًیي ٍ همزراترفتبر هٌبعت ٍ ّوىبری ثب وبروٌبى هزوش ٍهذدجَیبى
تَجِ ثِ اهٌیت ٍ آعبیؼ هذدجَهحزهبًِ ًگِ داؽتي اعزار ثیوبر-ارائِ هزالجتی هٌبعت ٍ ثِ رٍس

وغت تَاًبیی ّبی السم در سهیٌِ هزالجت
وَدن

پزًٍذُ هذدجَ را عزیؼب ثزرعی ًوبیذ.ثزرعی عالهت وَدن راثِ عَر فحیح اًجبم دّذ.-هزالجتْبی هؼوَل وَدوبى راثِ فَرت فحیح اًجبم دّذ

ثحث ٍ گفتگَهغبلؼِ وتبثخبًِ ای-هؾبّذُ در فیل

پؾتىبر ٍجذیت در ارائِ هزالجت ثبتَجِ ثِ عيوَدن
-ػاللِ ٍاًگیشُ ًغجت ثِ وبر

ّزگًَِ اختالل را ثزرعی ٍ آهَسؽْبی هزثَعِ را ارائِ ًوبیذ.ثزًبهِ ٍاوغیٌبعیَى وَدن را ثزرعی ٍ در فَرت ًیبس الذام وٌذ.آهَسؽْبی هزثَط ثِ ًحَُ هزالجت در هٌشل وَدن پظ اسٍاوغیٌبعیَى را ثِ هبدر ارائِ دّذ.
ثزرعی ٍ آهَسػ جغوی ٍ تزثیتی هٌبعت ثبعي وَدن را اًجبمدّذ.
ثزًبهِ ٍ تبریخ ثؼذی هزاجِ وَدن را یبدداؽت ٍ ثِ هبدر یبدآٍریًوبیذ.

-اجزای درػزفِ

تالػ در جْت افشایؼ هؼلَهبت ٍ هْبرت ّبی ؽغلیپبیجٌذی ثِ افَل اخالق حزفِ ایرػبیت لَاًیي ٍ همزراترفتبر هٌبعت ٍ ّوىبری ثب وبروٌبى هزوش ٍ هذدجَیبىتَجِ ثِ اهٌیت ٍ آعبیؼ هذدجَهحزهبًِ ًگِ داؽتي اعزار ثیوبر-ارائِ هزالجتی هٌبعت ٍ ثِ رٍس

وغت تَاًبیی ّبی السم در سهیٌِ
ثْذاؽت هذارط

ثْذاؽت هحیظ هذرعِ را ثزرعی ًوبیذ.ثْذاؽت فزدی هؼوَل داًؼ آهَساى را ثزرعی ًوبیذ.ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى داًؼ آهَساى را ثب تَجِ ثِ ًیبسّبی ثْذاؽتیاسجولِ تغذیِ ٍ دّبى ٍ دًذاى ارائِ دّذ.
در فَرت لشٍم ػالٍُ ثزداًؼ آهَساى ثزای وبروٌبى هذرعِ ًیشجلغِآهَسػ ثْذاؽت ثزگشار ًوبیذ.
درفَرت ًیبس پَعتز آهَسؽی تْیِ ٍ دراختیبر داًؼ آهَساى لزاردّذ.
-در آهَس پیگیزی هغبئل ثْذاؽت هذارط ثب وبروٌبى ّوىبری وٌذ.

ثحث ٍ گفتگَهغبلؼِ وتبثخبًِ ایهؾبّذُ در فیلذ-اجزای درػزفِ

پؾتىبر ٍجذیت درارائِ هزالجت ثبتَجِ ثِ عي وَدنػاللِ ٍ اًگیشُ ًغجت ثِ وبرتالػ در جْت افشایؼ هؼلَهبت ٍ هْبرتْبی ؽغلیرفتبر هٌبعت ٍّوىبری ثب وبروٌبى هزوش ٍ هذرعِارائِ پَعتز آهَسؽی ثِ داًؼ آهَساى ٍ هغئَالى هذرعِ-اعالع رعبًی ثِ هزثی هزثَعِ  3-2رٍس لجل اس ثزًبهِ

وغت تَاًبیی ّب ٍ هْبرتْبی السم در
سهیٌِ هجبرسُ ثب ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ
غیزٍاگیز آًذهیه درهٌغمِ

-ؽٌبخت وبفی اس ثزًبهِ ّبی وؾَری درخقَؿ هجبرسُ ثب ثیوبریْبداؽتِ ثبؽذ.
دراًجبم اهَر جبری ثب هغئَلیي هزثَعِ ّوىبری ًشدیه داؽتِ ثبؽذ.ثیوبری ّبی ؽبیغ هٌغمِ را ثِ خَثی ثؾٌبعذ.آهَسؽْبی هزثَط ثِ ثیوبریْبی ؽبیغ راثِ هذدجَیبى ٍ وبروٌبى هزوشارائِ دّذ
اسرٍػ ّبی ثزرعی ٍدرهبًی ثیوبری ّبی ؽبیغ آگبُ ثبؽذ ٍدراًجبمآى ّوىبری وٌذ.
در هَلؼیت ّبی پیؼ آهذُ ثِ آهَسؽْبی السم ثپزداسد.-درفَرت ًیبس ثِ پیگیزی ّوىبری وٌذ.

ثحث ٍ گفتگَهغبلؼِ وتبثخبًِ ایهؾبّذُ در فیلذ-اجزای درػزفِ

پؾتىبر ٍجذیت درارائِ هزالجت ثبتَجِ ثِ عي وَدنػاللِ ٍ اًگیشُ ًغجت ثِ وبرتالػ در جْت افشایؼ هؼلَهبت ٍ هْبرتْبی ؽغلیپبیجٌذی ثِ افَل اخالق حزفِ ایرػبیت لَاًیي ٍ همزراترفتبر هٌبعت ٍّوىبری ثب وبروٌبى هزوش ٍ هذرعِتَجِ ثِ اهٌیت ٍ آعبیؼ هذدجَهحزهبًِ ًگِ داؽتي اعزار ثیوبر-ارائِ هزالجتی هٌبعت ٍ ثِ رٍس

وغت تَاًبیی ّبی السم در سهیٌِ
ثْذاؽت هحیظ

ؽٌبخت وبفی اس فؼبلیتْبی ٍاحذثْذاؽت هحیظ داؽتِ ثبؽذ.دراًجبم اهَرجبری ثبهغئَلیي هزثَعِ ّوىبری ًشدیه داؽتِ ثبؽذ.در هَلؼیت ّبی پیؼ آهذُ ثِ آهَسػ ّبی السم ثپزداسد.درفَرت ًیبس ثِ پیگیزی ّوىبری وٌذ.در ثزرعی ثْذاؽت هٌغمِ ثِ ثزرعی هؾىالت ثْذاؽتی ثب ّوىبریوبروٌبى ثپزداسد.

ثحث ٍ گفتگَهغبلؼِ وتبثخبًِ ایهؾبّذُ در فیلذ-اجزای درػزفِ

پؾتىبر ٍجذیت درارائِ هزالجت ثبتَجِ ثِ عي وَدنػاللِ ٍ اًگیشُ ًغجت ثِ وبرتالػ در جْت افشایؼ هؼلَهبت ٍ هْبرتْبی ؽغلیپبیجٌذی ثِ افَل اخالق حزفِ ایرػبیت لَاًیي ٍ همزراترفتبر هٌبعت ٍّوىبری ثب وبروٌبى هزوش ٍ هذرعِتَجِ ثِ اهٌیت ٍ آعبیؼ هذدجَهحزهبًِ ًگِ داؽتي اعزار ثیوبر-ارائِ هزالجتی هٌبعت ٍ ثِ رٍس

وغت تَاًبیی ّبی السم در سهیٌِ
ثْذاؽت حزفِ ای

-ؽٌبخت وبفی اس فؼبلیتْبی ٍاحذثْذاؽت حزفِ ای داؽتِ ثبؽذ.دراًجبم اهَرجبری ثبهغئَلیي هزثَعِ ّوىبری ًشدیه داؽتِ ثبؽذ.ثب ّوىبری وبروٌبى ثِ ثزرعی یه ٍاحذ حزفِ ای(وبرگبُ یب وبرخبًِ)ثپزداسد.
ػَاهل سیبًجبر را درهحیظ وبر ؽٌبعبیی وٌذ.وبرگزاى در هؼزك خغز راؽٌبعبیی وٌذ ٍ الذاهبت هٌبعت را اًجبمدّذ.
در هَلؼیت ّبی پیؼ آهذُ ثِ آهَسػ ٍ ارائِ الذاهبت السم ثپزداسد.-درفَرت ًیبس ثِ پیگیزی ّوىبری وٌذ.

ثحث ٍ گفتگَهغبلؼِ وتبثخبًِ ایهؾبّذُ در فیلذ-اجزای درػزفِ

پؾتىبر ٍجذیت درارائِ هزالجت ثبتَجِ ثِ عي وَدنػاللِ ٍ اًگیشُ ًغجت ثِ وبرتالػ در جْت افشایؼ هؼلَهبت ٍ هْبرتْبی ؽغلیپبیجٌذی ثِ افَل اخالق حزفِ ایرػبیت لَاًیي ٍ همزراترفتبر هٌبعت ٍّوىبری ثب وبروٌبى هزوش ٍ هذرعِتَجِ ثِ اهٌیت ٍ آعبیؼ هذدجَهحزهبًِ ًگِ داؽتي اعزار ثیوبر-ارائِ هزالجتی هٌبعت ٍ ثِ رٍس

تىبلیف داًؾجَیبى:
-

حضَر هٌظن ٍ فؼبل در جلغبت وبرگبُ آهَسؽی(ثِ عَر وبهل

-

حضَر هٌظن ٍفؼبل در جلغبت آهَسؽی هزوش ثْذاؽت ٍ درهبى رٍعتبیی(ثِ عَر وبهل)

-

ارائِ ثِ هَلغ پزٍصُ اًجبم ؽذُ

-

اهتحبى پبیبى دٍرُ
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