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ةشای ةَتُد ه   اطاطیراٍکاره اكزام  8
 ىُآهری ةا رهِکشدةَشً هری تدُل در 

تغّّش ىگشش ه ةاهر طّاطتگصاران ه -1
 دهلتهشدان

ةازىگشی ه ةازطازی -3
 ىنام اداری

نزِشان،کارکيان آنُزش -5
 هکارگشان در گظتشً کػُر

ةَشً هری در خفل ه ةَشً ةشداری   -7
 پاِزار از نياةه قتّىی کػُر

اؼالح ىنام ةشىانٌ رِصی ه ةُدجٌ -8
 کػُر

تشهِج فشٍيگ ةَشً هری در -2
 طكح جانىٌ

ةازىگشی ه اؼالح -4
كُاىّو ه نلشرات 

درجَت ةَتُد ندّف   
 کظب ه کار

تدُل در ىنام تىلّم -6
ه تشةّت کػُر در جَت 

 ةَشً هری
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 تُطىٌ ارتتاقات ، تىانالت ،نساکشات ه ىػظت ٍای تتّيی -1

 ةشرطی ه تتّّو نفَُنی ةَشً هری در خکهشاىی ه طّاطتگصاری -2

 نكالتٌ رهغو ه ؼشِح ةَشً هری از هزرا ه اطتاىزاران تُطف رئّض جهَُر هنجلض -3

 اؼلی تشِو غاذص ارزِاةی نزِشان کػُر: تتزِل ةَشً هری ةٌ  -4

 ىگشش ه ةاهر طّاطتگصاران ه دهلتهشدانتغّّش -1

 :دطتاهرد
 تتزِل ةَشً هری ةٌ اىزِػٌ، ذُاطت ه نكالتٌ جاری نظئُلّو کػُر
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 تزهِو قشح ه ةشىانٌ جانه تشهِج فشٍيگ ةَشً هری  ةٌ تفکّک نراقتان-1

ؼزا ه طّها ، :)تىّّو ىلع ه نانُرِت دطتگاً ٍا ه ىَاد ٍای فشٍيگی ه رطاىٌ ای در اِو زنّيٌ -2
 ...(ارغاد ، آنُزش ه پشهرش، داىػگاً ٍا ،رهخاىّت هفـای نجازی ه

 غياطاِی الگُ ٍا ه تجارب نُفق ةَشً هری ه تػُِق ه نىشفی آىَا -3

: فشاذُان اِزً ه ةشگصاری جػيُارً ٍای فشٍيگی ،فشٍيگی ه تشهِجی ةَشً هری، ةا نػارکت -4
 اؼداب فشٍيگ ، ٍيش ه رطاىٌ

 فشٍيگ ةَشً هری در طكح جانىٌتشهِج -2

 :دطتاهرد
 

تتزِل فشٍيگ ،رفتار ه اكػار نرتلف نشدم  در زنّيٌ ةَشً هری ه تتزِل ةَشً هری  ةٌ ِک ارزش اجتهاوی 
 در ِک دهرً زناىی دً طالٌ  
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 هجُد وصم ه ارادً راطخ ةّو ٍهٌ وُانل -1

 تزهِو ِک قشح جانه ه راٍتشدی  ةشای ِک دهرً طٌ طالٌ-2

 طازناىزٍی نياطب ةشای اجشا ةا جلب نػارکت ٍهٌ ذِيفىان -3

 اطتلشار ىنام غاِظتگی نزِشان -4

 گظتشش دهلت الکتشهىّک در ٍهٌ طكُح-5

ه ةازطازی ىنام اداریةازىگشی -3  

 :دطتاهرد
 کارآنز،چاةک ، پُِا ه نُرد كتُل نشدم ةا اطتاىزارد جَاىی:دطتّاةی ةٌ دهلتی
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تانّو ... ةازىگشی اطاطی ةٌ نلشرات ه كُاىّو ةاىکی،ةّهٌ ای ، ه -1
 .اجتهاوی

ةازىگشی ه خسف کلٌّ نلشرات غّش ؿشهری ه ةازدارىزً در زنّيٌ فىالّت  -2
 ...ٍای ةرع ذؽُؼی ، طشناٌِ گصاری ٍا ، ؼادرات ه هاردات ه

تالش در جَت تغّّش اطاطی در رتتٌ ٍای نشتتف ةا ركاةت پسِشی ،  -3
 .غاذص ٍای ندّف کظب ه کار در نلاِظٌ ةا طاِش کػُرٍا 

 .ةشكشاری طاناىٌ آنار، اقالوات ه غفافّت در اكتؽاد ه ندّف کظب ه کار -4

ةَتُد ندّف  کظب ه کاردرجَت ه اؼالح كُاىّو ه نلشرات ةازىگشی -4  

 :دطتاهرد
 جانىٌدطت ِاةی ةٌ اكتؽادی رهان ،غفاف ه واری از فظاد ،پُِا ه ةاليزً ه کاٍع فلش ه تتىّؾ در 
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 تٌَّ ه اجشای قشح آنُزش پاٌِ ةَشً هری در کلٌّ طكُح دهلتی ةشای ٍهٌ نزِشان ه کارکيان هزارتراىٌ ٍا ه طازناىَا -1

تػُِق ه تشغّب ةرع ذؽُؼی ةشای آنُزش فشاگّش نزِشان ، کارکيان ه کارگشان در کلٌّ ةيگاً ٍای تُلّزی ،  -2
 ؼيىتی ه ذزناتی

آغيا طاذتو نزِشان ، دهلتی ه ذؽُؼی ةا غاذص ٍای ةَشً هری ه رهش پاِع آىَا ةا ٍهکاری کارکيان ٍش  -3
 نجهُوٌ

 تُجٌ ةٌ نُؿُع نَم نزِشِت نياةه اىظاىی در کلٌّ طازنان ٍا ه غشکت ٍای دهلتی ه ذـؽُؼی-4

نزِشان ،کارکيان هکارگشان در گظتشً کػُرآنُزش -5  

 
 

 :دطتاهرد
 

 غاِظتٌتُاىهيز طازی ه کارآنز طازی نياةه اىظاىی ه ارتلای ةَشً هری ىّشهی کار در جَت تُلّز ه ذزنت 
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 ةازىگشی اطاطی ه ٍهٌ جاىتٌ در آنُزش ه پشهرش کػُر ةا وارؿٌ ِاةی هؿه نُجُد ه غياذت نُاىه ه اتراذ راٍکار ٍای اثشةرع در تشةّت داىع-1
 آنُزان

 تغّّش نػی ه رهِکشد ىنام آنُزش وهُنی کػُر ةٌ طُی پشهرش اطتىزاد ٍا ه ذالكّت ٍا  ةا ةَشً گّشی از رهش ٍای ىُآهراىٌ ه خل نظالٌ-2

 ارتتاط ه تىانل نزِشِت آنُزش والی کػُر ةا ىّاز جانىٌ در خُزً نياةه اىظاىی ه تُاىهيز طازی داىػجُِان ه فارغ التدؽّالن ةشای ةازار -3
 کار ه ذزنت 

 .خهاِت از تُطىٌ ه رغز اطتارت آپَا ه غشکت ٍای داىع ةيّاىی ه غتاةزٍيزً ٍا هنشاکص ىُآهری در تىانل گظتشدً ةا داىػگاً ٍا -4

 تُطىٌ آنُزش  فيی ه خشفٌ ای ه دهرً ٍای نَارت آنُزی ارزان ه كاةل دطتشس در کلٌّ گشاِع ٍای ترؽؽی-5

در ىنام تىلّم ه تشةّت کػُر در جَت ةَشً هریتدُل -6  

 :دطتاهرد
 ، ارتلا ه کارآنز طازی نياةه اىظاىی ةٌ ويُان اؼلی تشِو طشناٌِ کػُررغز                 
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ةَشً هری نياةه آب ةا تُجٌ ةٌ ندزهدِت غزِز طفشً ٍای زِش زنّيی ه كاةل اطتدؽالل ةا نزِشِت جانه نياةه آب ه  -1
اجشای قشح ٍای نتتيی ةش ىُآهری ه ةَشً هری از نيته تانّو تا نؽشف ىَاِی در ةرع ٍای کػاهرزی، ؼيىت ، غشب ه 

 .ةَزاغت

ةَشً هری اىشژی اوم از ىفت ، گاز ه فشآهردً ٍای ىفت هگاز ه ةشق از تُلّز ، اىتلال ه نؽشف ةا اتراذ طّاطت ٍای  -2
 اؼُلی در كّهت گساری، ىُآهری ه فياهری در فشآِيز ٍا ه کاٍع نؽشف 

در خفل نياةه قتّىی ه آب ه ةَشً هری طتص ندّف زِظت  پاِزار، ةا تزهِو ه اجشای طّاطت ٍا ه رهش ٍای نتتيی ةش  -3
 .ذاک ه کاٍع ؿاِىات  کػاهرزی ، ؼيىت ، نزِشِت غَشی ه ذزنات

هری در خفل ه ةَشً ةشداری  پاِزار از نياةه قتّىی کػُرةَشً -7  

 :دطتاهرد
خفل نياةه پاٌِ ه ةّو ىظلی ، ةَتُد ندّف زِظت ه کاٍع تيع ٍای ىاغی از ةدشان ٍا ه دطتّاةی ةٌ تُطىٌ 

 پاِزار
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 .طالٌ نتتيی ةش نكالىات آناِع طشزنّو ه نصِت ٍای نيكلٌ ای 5تزهِو ةشىانٌ ٍای  -1

 .پّع ةّيی طّاطت ٍا ، رهش ٍا ه راٍکار ٍای نتتيی ةش ةَشً هری در ةشىانٌ ٍای پيج طالٌ ه كُاىّو ه اخکام ةُدجٌ -2

اؼالح رهش ٍای نزِشِتی ةا اطتفادً از مشفّت ٍای كاىُن ةشىانٌ ه ةُدجٌ ةٌ هِژً در خُزً ذؽُؼی طازی،ىنام خلُق ه دطتهصد نتتيی ةش  -3
 ةَشً هری ، اِجاد فـای ركاةتی در اكتؽاد 

 ترؽّص ةُدجٌ ةٌ ةرع ٍا ه دطتگاً ٍا نتتيی ةش وهلکشد ه ةَشً هری نّصان دطتّاةی ةٌ اٍزاف  -4

 اِجاد ٍهاٍيگی ٍای اثشةرع ةّو ةرػی در جَت ٍم افصاِی ، دطتّاةی ةٌ ىتاِج در جَت رغز تُلّز ىاذالص نلی هتُطىٌ نتُازن ه پاِزار -5

 :دطتاهرد
خاکهّت تزةّش، ىنم ه كاىُن در نزِشِت نياةه  ه ثشهت ٍای نلی ه اِجاد فـای ركاةتی ةشای تالش ه ةَشً هری 

 .  ةّػتش در نجهُوٌ دهلت ه ةرع ٍای تاةىٌ

ىنام ةشىانٌ رِصی ه ةُدجٌ کػُراؼالح -8  
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 تشکر از حسن توهج شما زبرگواران


