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جعهع ةص داٌغ و کعب ىِارت ُای رُتصی و ىسیصیث پصظحاری ةَ ىٍظّر اداره ىّدص و ُيَ جاٌتهَ ظهازىان  :ُسف کهی درس

 در ةزغ ُای ةانیٍی ُای پصظحاری ةَ ىٍظّر ارجلاءجّاٌيٍسی ُای ىسیصیث

  ُساف کهی جهعات : ) جِث ُص جهعَ یک ُسف (  آػٍایی ةا 

       ىکاجب آن و ىسیصیث در رسىات پصظحاریىسیصیث و اصّل   آػٍایی ةا  -6 

  ظازىان دُی در ىسیصیث پصظحاری  آػٍایی ةا     -2

 ُسایث و رُتصی در ىسیصیث پصظحاری  آػٍایی ةا     -3

 ةا ىفاُیو جغییص ،جػارض ،اٌگیضش ،ارجتاط و جفکص اٌحلادی در ىسیصیث و ظازىان  ةاآػٍایی      -4

 کٍحصل و ارزػیاةی در ىسیصیث پصظحاری   آػٍایی ةا    -5

 ةا جشب ،ٌگِساری ،ارجلاء و ةِعازی و جّظػَ ٌیصوی اٌعاٌی در ظازىان  آػٍایی ةا     -6

 ىسیصیث پصظحاریةّدجَ ٌّیعی و اكحصاد ظالىث در   آػٍایی ةا -7

 ةدصان و ةالیای غتیػی   ػٍایی ةاآ     -8

 جهعَ اول

  ُسف کهی:   

   ىکاجب آن و ىسیصیث در رسىات پصظحاریىسیصیث و اصّل   آػٍایی ةا 

 اُساف ویژه جهعَ اول :

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 . ىسیصیث را جػصیف کٍس.  

 . ىسیصیث رسىات پصظحاری را ػصح دُس 

 اُساف ىسیصیث را ػصح دُس.. 



 ایکط و ایگصگ( را ػصح دُس. ّری ُای ىسیصیث )ىسیصیث کالظیک،  ٌئّکالظیک ،غهّم رفحاری ،ظیعحياجیک،فصطیَجئ. 

 . ةصٌاىَ ریضی را جػصیف کٍس.

 . اُيیث ةصٌاىَ ریضی را ذکص ٌيایس

 . اٌّاع ةصٌاىَ ریضی را ةیان کٍس.

 . فصایٍس ةصٌاىَ ریضی را جّطیح دُس.

 . ىػیارُای ارزیاةی یک ةصٌاىَ را ةیان کٍس.

  . ىضایا و ىّاٌع ةصٌاىَ ریضی را جّطیح دُس

 جهعَ دوم

    

 ُسف کهی :

 کٍحصل و ارزػیاةی در ىسیصیث پصظحاری   آػٍایی ةا 

 اُساف ویژه جهعَ دوم:

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 .  ظازىان دُی را جػصیف ٌيایس.            

 . اصّل ظازىان دُی را نیعث ٌيایس.          

 . گام ُای ظازىان دُی را جّطیح دُس.          

 .  غّاىم اظاظی در ظازىان دُی و جلعیو کار را ػصح دُس.         

 . اٌّاع ظازىاٌسُی را جّطیح دُس .           

 . اٌّاع ٌيّدار ظازىاٌسُی را رظو ٌيایس .          

 فصایٍس جصيیو گیصی را ػصح دُس..           

 .  گام ُای فصایٍس خم ىؼکم را ػصح دُس.           

 . ٌلغ جفکص اٌحلادی در ىسیصیث را جّطیح دُس.           

 

 



 جهعَ ظّم

 ُسف کهی :

 ُسایث و رُتصی در ىسیصیث پصظحاری  آػٍایی ةا   

 اُساف ویژه جهعَ ظّم:  

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ٌيایس.  راجػصیف ُسایث و رُتصی·         

 راػصح دُس. . فصایٍس رُتصی         

  . جفاوت  و جؼاةَ ُای رُتصی و ىسیصیث  را ػصح دُس  ·        

 راةیان ٌيایس.ىؼزصات رُتصی کار آىس ·        

 ض ارحیار را ةیان کٍس. . جفّی        

 . كسرت وارحیار رادررُتصی نیعث ٌياییس.        

 . كّاٌیً اظحفاده از كسرت در ظازىان را ةیان کٍس.        

 جهعَ چِارم

 ُسف کهی:

 ةا ىفاُیو جغییص ،جػارض ،اٌگیضش ،ارجتاط و جفکص اٌحلادی در ىسیصیث و ظازىان  آػٍایی ةا 

  اُساف ویژه جهعَ چِارم:        

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 راجػصیف ٌيایس. جغییص ·        

 ظازىان راجّطیح دُس. ىسیصیث جغییص  در ·        

 فصآیٍسظازىان دُی واصّل آن راػصح دُس.  ·        

 جّطیح دُس. ىصاخم فصایٍس جغییص در ظازىان را ·        

 .  ىسل ُای جغییص در ظازىان را ػصح دُس ·        

 ظػّح ىزحهف ىسیصیث پصظحاری راٌام ةتصد.  ·        

  دالیم ىلاوىث در ةصاةص جغییص را ةیان کٍس. ·        



 ىػایب وىضایاجفّیض ارحیارراةیان کٍس.  ·        

 راػصح دُس.  ىفِّم  جظاد یا  جػارض  ·        

 جػارض را نیعث ٌيایس.اٌّاع  ·        

 . ىسیصیث جػارض را ػصح دُس.          

 . ٌظصیَ ُای اٌگیضش را در ظازىان ةیان کٍس.          

 . راه ُای ایجاد اٌگیضش را در ظازىان نیعث کٍس.         

 . فصایٍس ارجتاط را ةیان کٍس.         

 . ىّاٌع ارجتاط در ظازىان را ةیان کٍس         

 . راه ُای ةِتّد ىِار جِای ارجتاغی در ظازىان را ػصح دُس         

 جهعَ پٍجو

 ُسف کهی:

کٍحصل وٌظارت درىسیصیث ) جػصیف کٍحصل وٌظارت ، اٌّاع کٍحهصل وٌظهارت ، فصآیٍهسکٍحصل ، راُِهای غيههی   آػٍایی ةا   

 ظی درفصآیٍسکٍحصل(کٍحصل ، ویژگیِای ٌظارت وکٍحصل ىّدص، ىّاٌع کٍحصل وٌظارت ، گاىِای اظا

 :  جهعَ پٍجو اُساف ویژه        

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس:             

 کٍحصل وٌظارت راجػصیف ٌيایس. ·        

 .       اٌّاع کٍحصل وٌظارت راٌام ةتصد .  ·        

 اٌّاع کٍحصل وٌظارت راٌام ةتصد .  ·        

 فصآیٍسکٍحصل وىصاخم الزم جِث اجصای آن راجّطیح دُس.  ·        

 راُِای غيهی کٍحصل راػصح دُس.  ·        

 ویژگیِای ٌظارت وکٍحصل ىّدصراةیان ٌيایس.  ·        

 ىّاٌع کٍحصل وٌظارت ادصةزغ راٌام ةتصد. ·        

 گاىِای اظاظی درفصآیٍسکٍحصل رانیعث ٌيایس. ·        

 



 

 فصآیٍسکٍحصل وىصاخم الزم جِث اجصای آن راجّطیح دُس.  ·        

 راُِای غيهی کٍحصل راػصح دُس.  ·        

 ویژگیِای ٌظارت وکٍحصل ىّدصراةیان ٌيایس.  ·        

 ىّاٌع کٍحصل وٌظارت ادصةزغ راٌام ةتصد. ·        

 گاىِای اظاظی درفصآیٍسکٍحصل رانیعث ٌيایس. ·        

 . ىّاٌع و ىػایب کٍحصل و ٌظارت را جّطیح دُس.        

 . ىسیصیث کیفیث جاىع را جػصیف کٍس        

 . ارزػیاةی غيهکصد را جػصیف کٍس        

 .ٌلغ ةکار گیصی اظحاٌسارد ُا در غيهکصد پصظحاری را ػصح دُس.        

 جهعَ ػؼو

 ُسف کهی: 

 ىصاخم جاىیً ٌیصوی اٌعاٌیآػٍایی ةا 

 :  جهعَ ػؼو اُساف ویژه 

 در پایان داٌؼجّكادر ةاػس:

 راجػصیف ٌيایس.  ٌیةصٌاىَ ریضی ٌیصوی اٌعا·       

 ىصاخم فصآیٍسةصٌاىَ ریضی ٌیصوی اٌعاٌی راجّطیح دُس.  ·        

 روػِای ىداظتَ ٌیصوی اٌعاٌی درپصظحاری راٌام ةتصد.   ·        

 ٌدّه پیغ ةیٍی ٌیصوی اٌعاٌی درپصظحاری راػصح دُس.  ·        

 غّاىم ىّدصدرةصٌاىَ ریضی ٌیصوی اٌعاٌی راةیان ٌيایس.  ·        

 آىّزش طيً رسىث و ىساوم را جػصیف کٍس. ·        

 اُساف آىّزش ىسام راةیان کٍس. .         

 اصّل آىّزش ىسام راجّطیح دُس.  ·        

 آىّزش کارکٍان جِث آىّزش ىسام راجػییً ٌيایس.ٌیازُای  ·        



 . ىصاخم آىّزش خیً رسىث و ىساوم را ةصای پصظٍم غصاخی کٍس.        

 جهعَ ُفحو:

 :ُسف کهی

  ٌّیعی و اكحصاد ظالىث ىصاخم ةّدجَ آػٍایی ةا  

 : جهعَ ُفحواُساف ویژه   

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 راجػصیف ٌيایس. در ىسیصیث  ٌّیعی ةّدجَ  ·        

 وادصآن درارائَ رسىات پصظحاری راػصح دُس.  ٌّیعی ةّدجَ فصایٍس  ·        

 . اكحصاد ظالىث را جػصیف کٍس·        

 ىسیصیث و غصاخی ظیعحو ُای اغالغاجی را جّطیح دُس·        

 جهعَ ُؼحو

 ُسف کهی :

 ىسیصیث درةدصان وةالیاآػٍایی ةا 

 جهعَ ُؼحو :اُساف ویژه 

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس:

 ىسیصیث ةدصان راجػصیف ٌيایس.·       

     اُيیث آىادگی پصظحاران جِث ىسیصیث ةدصان راةیان کٍس ·        

 ىسیصیث اظحصس راجّطیح دُس.·           

 ٌلغ پصظحاردرىسیصیث ةدصان راػصح دُس.  ·        

 وىصاخم آن راةیان کٍس.فصآیٍسىسیصیث ةدصان  ·        
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 در کالس یک ٌيصه جػهق ىیگیصد.ةَ خظّر فػال 
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 67/4جهعات ىجاز غیتث در کالس جػساد  -6

 

 داٌؼکسه   EDOٌام و اىظاء ىعئّل        ظاء ىسیص گصوه            ٌام و اى                     ٌام و اىظاء ىسرس       

 :ارظال:                                         جاریذ ارظال جاریذ                       جاریذ جدّیم:                

 

 

 

 

 

 



                                                       

 جسول زىان ةٍسی درس: ىسیصیث رسىات پصظحاری و ةانیٍی

 

 (64-66روز و ظاغث جهعَ: چِارػٍتَ)
 

 ىسرس ىّطّع ُص جهعَ جاریذ جهعَ

 دکحص جػفصی ىکاجب آن و ىسیصیث در رسىات پصظحاریىسیصیث و اصّل   ةاآػٍایی  24/6/95 6

 دکحص جػفصی ظازىان دُی در ىسیصیث پصظحاری  آػٍایی ةا 36/6/95 2

 دکحص جػفصی ُسایث و رُتصی در ىسیصیث پصظحاری  آػٍایی ةا 7/7/95 3

4 64/7/95 
 ةا ىفاُیو جغییص ،جػارض ،اٌگیضش ،ارجتاط و جفکص اٌحلادی در   آػٍایی ةا 

 ىسیصیث و ظازىان
 دکحص جػفصی

  کٍحصل و ارزػیاةی در ىسیصیث پصظحاری   آػٍایی ةا  26/7/95 5

 دکحص جػفصی ةا جشب ،ٌگِساری ،ارجلاء و ةِعازی و جّظػَ ٌیصوی اٌعاٌی در ظازىان  آػٍایی ةا  28/7/95 6

 دکحص جػفصی ةّدجَ ٌّیعی و اكحصاد ظالىث در ىسیصیث پصظحاری  آػٍایی ةا 5/8/95 7

 دکحص جػفصی ةدصان و ةالیای غتیػی  آػٍایی ةا 62/8/95 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


