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  :ُسف کهی درس

ةااصّل وچگٌّگی فرآیٍسىسیریث رسىات پرشحاری وکارةردایً ىِارجِادرغرصَ ُای ىزحهف  ىراكتفث آطٍا ٌيّدن داٌظجّیان 

 پرشحاری ةاجاکیسةراصّل وىتاٌی ىسیریث اشالىی

  : ) جِث ُر جهصَ یک ُسف (ُساف کهی جهصات   آطٍایی ةا 

       جاریزچَ ىسیریث وجػاری  آن آطٍایی ةا  -6 

 اصّل ووظای  ىسیریث ةاجّجَ ةَ جّاٌائی ُای الزم ةرای ىسیریث  آطٍایی ةا -2

 جئّریِای ىسیریث آطٍایی ةا -3

 فرآیٍسىسیریث ةااشحفاده ازٌگرش شیصحيیک وىلایصَ آن ةافرآیٍسپرشحاری  آطٍایی ةا -4

 ةرٌاىَ ریزی آطٍایی ةا -5

 شازىاٌسُی  آطٍایی ةا -6

 ُسایث ورُتری  طٍایی ةاآ -7

 کٍحرل وٌظارت  آطٍایی ةا -8

 ىراخم جاىیً ٌیروی اٌصاٌی   آطٍایی ةا  -9

 روطِای ىزحه  ةِصازی ٌیروی اٌصاٌی  آطٍایی ةا -61

 ىراخم واصّل ةّدجَ ةٍسی ) ججِیزات ،وشایم ىصرفی ، ٌیروی اٌصاٌی ( درىسیریث رسىات پرشحاری   آطٍایی ةا -66

 شحاری ةا جاکیسةرارالكیات كّاٌیً وىلررات وکارةردآن دررسىات پر  آطٍایی ةا  -62

 ىسیریث درةدران وةالیا   آطٍایی ةا -63

 ىفاُیو وفرآیٍسارزطیاةی غيهکرد پرشحاری   آطٍایی ةا -64



 اصّل صدیح گزارش ٌّیصی ودتث درپروٌسه   آطٍایی ةا  -65

 طرح وظائ  رده ُای ىزحه  پرشحاری   آطٍایی ةا  -66

 اشالىیاصّل وىتاٌی ىسیریث   آطٍایی ةا -67

 جهصَ اول

 ُسف کهی:   

 جاریزچَ ىسیریث ، جػری  ىسیریث ، فهصفَ ورشانث ىسیریث ، جػری  ىسیریث رسىات پرشحاری آطٍایی ةا

 اُساف ویژه   

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

  .جاریزچَ غهو ىسیریث راةیان کٍس 

  .ىسیریث راجػری  ٌيایس 

  .رشانث ىسیریث راجّطیح دُس 

  پرشحاری راطرح دُس.ىسیریث رسىات 

 جهصَ دوم

 اُساف ویژه   

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

 :  ُسف کهی

 جئّریِای ىسیریث ) جئّریِای کالشیک ، ٌئّکالشیک ، غهّم رفحاری ، شیصحيیک(آطٍایی ةا 

 جئّری کالشیک ىسیریث راطرح دُس 

 .ٌظریَ ایکس و ایگرگ را طرح دُس 

  .جئّری ٌئّکالشیک ىسیریث راطرح دُس 

 دُس. جئّری غهّم رفحاری راجّطیح 

 َشیصحيیک راطرح دُس. ٌظری 

 ّطرح دُس یرسىات ةِساطح ثیریرا در ىس کیو ىکاٌ کیارگاٌ یانگ.                      

 کٍس میجده کیو ارگاٌ کیىکاٌ یانگّ یریشازىاٌِا را در ةکارگ اٌّاع.                      



 جهصَ شّم

 :  ُسف کهی

  ةر ةرٌاىَ ریزی) جػری  ، اُيیث ةرٌاىَ ریزی ، اصّل وىراخم فرآیٍسةرٌاىَ ریزی ، اٌّاع ةرٌاىَ ریزی ةاجاکیسآطٍایی ةا 

  ةرٌاىَ ُای اشحراجژیک وجاکحیکال ووجّه جيایزآٌِا(
 

 اُساف ویژه : 

  :در پایان داٌظجّ كادر ةاطس 

  ٌيایس.  ةرٌاىَ ریزی راجػری 

  .اُيیث ةرٌاىَ ریزی راطرح دُس 

  .فرآیٍسةرٌاىَ ریزی راجّطیح دُس 

 .اٌّاع ةرٌاىَ ریزی راةیان ٌيایس 

 .اٌّاع ةرٌاىَ ریزی راىلایصَ ٌيایس 

  .ىػیارُای ارزیاةی یک ةرٌاىَ ریزی راةیان ٌيایس  

 طرح دُس کیةر ةرٌاىَ اشحراجژ سیرا ةا جاک یزیاٌّاع ةرٌاىَ ر 

 جهصَ چِارم

 ُسف کهی:

، شارحاروٌيّدارجظکیالجی شازىاٌسُی ارائَ دٍُفسه رفسىات پرشفحاری ، شفػّح ىزحهف  ىفسیریث شازىاٌسُیآطٍایی ةا  

 ووظای  ُریک ، ىفاُیو ىزحه  شازىاٌسُی ٌلض ، كسرت ، ارحیاروىصئّنیث ، جيرکزوغسم جيرکز، ص  وشحاد

 اُساف ویژه : 

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

  .شازىاٌسُی راجػری  ٌيایس 

 .ىفِّم شازىان راجّطیح دُس 

  .فرآیٍسشازىان دُی واصّل آن راطرح دُس 

  .روطِای ىزحه  جلصیو وظای  درپرشحاری راجّطیح دُس 

  .شارحاروٌيّدارجظکیالجی شازىاٌِای ارائَ دٍُسه رسىات پرشحاری رارشو ٌيایس 



  .شػّح ىزحه  ىسیریث پرشحاری راٌام ةترد 

 ارحیار، ىصئّنیث ( راجّطیح دُس. ىزحه  شازىاٌسُی )ٌلض ، كسرت ،  ىفاُیو 

 وىزایاجفّیض ارحیارراةیان کٍس.  ىػایب 

 ب درٌيّدارشازىاٌسُی راطرح دُس. ص  وشحادورػّط ىّر 

 )اٌّاع شازىاٌسُی راةاُو ىلایصَ ٌيایس)ىزایا وىػایب 

 جهصَ پٍجو

 ُسف کهی:

ُسایث ورُتری ) جػری  ُسایث ورُتری، طیّه ُای رُتری وکارةردآن درُسایث فػانیحِای رسىات پرشحاری ،  آطٍایی ةا 

غّاىم ىّدردرُسایث ورُتری) ارجتاغات ، اٌگیزش ، خم ىظکم وجصيیو گیری( وکارةردآن دراداره اىّرپرشحاری، ىلایصَ 

  رُتری وىسیریث ، ىظزصات رُترادرةزض درپرشحاری(

 ژه : اُساف وی  

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس

 .ُسایث ورُتری راجػری  ٌيایس 

  .طیّه ُای رُتری راطرح دُس 

 .طیّه ُای رُتری  راىلایصَ کٍس 

 یحِای رسىات پرشحاری جّطیح دُس. کارةردطیّه ُای رُتری درُسایث فػان 

 .غّاىم ىّدردرُسایث ورُتری را ةیان ٌيایس 

  .کارةردغّاىم ىّدردرُسایث ورُتری رادراداره اىّرپرشحاری جّطیح دُس 

  .رُتری وىسیریث راىلایصَ ٌيایس 

 .ىظزصات رُترادرةزض درپرشحاری راجّطیح دُس 

 جهصَ طظو

 ُسف کهی: 

هفی  کٍحرل وٌظارت درىسیریث ) جػری  کٍحرل وٌظارت ، اٌفّاع کٍحفرل وٌظفارت ، فرآیٍفسکٍحرل ، راُِفای غي آطٍایی ةا 

 کٍحرل ، ویژگیِای ٌظارت وکٍحرل ىّدر، ىّاٌع کٍحرل وٌظارت ، گاىِای اشاشی درفرآیٍسکٍحرل(



 اُساف ویژه : 

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

 کٍحرل وٌظارت راجػری  ٌيایس.

 اٌّاع کٍحرل وٌظارت راٌام ةترد . 

 الزم جِث اجرای آن راجّطیح دُس. فرآیٍسکٍحرل وىراخم 

 س. کٍحرل راطرح دُراُِای غيهی 

 ویژگیِای ٌظارت وکٍحرل ىّدرراةیان ٌيایس.  

 ىّاٌع کٍحرل وٌظارت ادرةزض راٌام ةترد.

 اشی درفرآیٍسکٍحرل رانیصث ٌيایس.گاىِای اش 

 جهصَ ُفحو

 ُسف کهی: 

ىراخم فرآیٍس ةرٌاىفَ ریفزی ٌیفروی اٌصفاٌی  -ىراخم جاىیً ٌیروی اٌصاٌی) جػری  ةرٌاىَ ریزی ٌیروی اٌصاٌی  آطٍایی ةا 

پیض ةیٍی ٌیروی اٌصفاٌی درپرشفحاری ، غّاىفم ىّدردرةرٌاىفَ  –کارگزیٍی وروطِای ىداشتَ ٌیروی اٌصاٌی درپرشحاری 

    دٌیاز(ریزی ٌیروی اٌصاٌی ، فرىّنِای ٌدّه جػییً ٌیروی اٌصاٌی ىّر

 اُساف ویژه :  

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

 راجػری  ٌيایس.  ٌیةرٌاىَ ریزی ٌیروی اٌصا·          

 ىراخم فرآیٍسةرٌاىَ ریزی ٌیروی اٌصاٌی راجّطیح دُس.  ·        

 روطِای ىداشتَ ٌیروی اٌصاٌی درپرشحاری راٌام ةترد.   ·        

 ٌدّه پیض ةیٍی ٌیروی اٌصاٌی درپرشحاری راطرح دُس.  ·        

 غّاىم ىّدردرةرٌاىَ ریزی ٌیروی اٌصاٌی راةیان ٌيایس.  ·        

 فرىّنِای ٌدّه جػییً ٌیروی اٌصاٌی ىّردٌیازراةکارةترد. ·        

 

 



 ُسف کهی: 

روطِای ىزحه  ةِصازی ٌیروی اٌصاٌی ) روطِای ىزحه  آىّزش خیً رسىث  آىّزش ىفسام ، اُفساف آىفّزش ىفسام،  

 اصّل آىّزش ىسام ، جػییً ٌیازُای آىّزطی کارکٍان جِث آىّزش ىسام، فرآیٍسوىراخم آىّزش ىسام(

 داٌظجّةایسةحّاٌس:      

 . روطِای ىزحه  آىّزش خیً رسىث راٌام ةترد ·        

 آىّزش ىسام راجػری  ٌيایس. ·        

 اُساف آىّزش ىسام راةیان کٍس.  ·        

 اصّل آىّزش ىسام راجّطیح دُس.  ·        

 ٌیازُای آىّزش کارکٍان جِث آىّزش ىسام راجػییً ٌيایس. ·        

 ىراخم آىّزش ىسام رانیصث ٌيایس. ·        

 

 جهصَ ٌِو

 : ُسف کهی

ىراخم واصّل ةّدجَ ةٍسی )جػری  ةّدجَ ةٍسی ، اُيیث ةّدجَ ةٍسی وٌلض ةّدجَ وٌلض ةّدجَ ةٍسی درارائَ آطٍایی ةا 

 رسىات پرشحاری ، اٌّاع روطِای ةّدجَ ةٍسی دررسىات پرشحاری(

 اُساف ویژه :   

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

 ةّدجَ ةٍسی راجػری  ٌيایس.  ·        

 اُيیث ةّدجَ وادرآن درارائَ رسىات پرشحاری راطرح دُس.  ·        

 اٌّاع روطِای ةّدجَ ةٍسی رانیصث ٌيایس.  ·        

 روطِای ةّدجَ ةٍسی راجّطیح دُس.  ·        

 روطِای ةّدجَ ةٍسی راىلایصَ ٌيایس. ·        

  

 

 جهصَ دُو



كّاٌیً وىلفررات اشفحزساىی ، نفزوم اجفرای كفاٌّن ، كفّاٌیً )   كّاٌیً ، ىلررات وکارةردآن دررسىات پرشحاریآطٍایی ةا 

وىلررات کهی اشحزساىی درایران ، كّاٌیً وىلفررات اشفحزساىی دروزارت ةِساطفث ودرىفان ، كفّاٌیً واصفّل ارالكفی ( 

  اكساىات اٌظتاغی وجزهفث اداری(

 اُساف ویژه :   

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس:

 كّاٌیً وىلررات اشحزساىی راجّطیح دُس. ·           

 نزوم اجرای كاٌّن راةیان ٌيایس.  ·        

 كّاٌیً وىلررات اشحزساىی درایران راطرح دُس  ·        

 كّاٌیً وىلررات اشحزساىی وزارت ةِساطث ودرىان راجّطیح دُس. ·        

 رغایث اصّل ارالكی دراجرای ىلررات راطرح دُس.  ·        

 اكساىات اٌظتاغی واٌّاع جزهفات اداری راجّطیح دُس. ·        

 

 جهصَ یازدُو

 ُسف کهی :

ىسیریث درةدران وةالیا) جػری  ىسیریث ةدران، نزوم آىادگی پرشحاران ةرای ىسیریث  ةدفران وةالیفا ، ىفسیریث آطٍایی ةا 

   اشحرس ، ٌلض پرشحاردرىسیریث ةدران ، فرآیٍسىسیریث ةدران وىراخم آن(

 اُساف ویژه :  

 س:در پایان داٌظجّ كادر ةاط

 ىسیریث ةدران راجػری  ٌيایس.·       

     اُيیث آىادگی پرشحاران جِث ىسیریث ةدران راةیان کٍس ·        

 ىسیریث اشحرس راجّطیح دُس.·           

 ٌلض پرشحاردرىسیریث ةدران راطرح دُس.  ·        

 وىراخم آن راةیان کٍس. فرآیٍسىسیریث ةدران ·        

  



 جهصَ دوازدُو

 ُسف کهی: 

ىفاُیو وفرآیٍسارزطیاةی غيهکرددرپرشحاری ) جػری  ارزطیاةی غيهکرد، اُساف ارزطیاةی غيهکفرد، غهفم واُيیفث آطٍایی ةا  

 ارزطیاةی غيهکرد، اٌّاع روطِای ارزطیاةی غيهکرد، ىظکالت ورػاُادرارزطیاةی غيهکرد(

 اُساف ویژه :        

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

 ارزطیاةی غيهکردراجػری  ٌيایس. ·          

 اُساف ارزطیاةی غيهکرراجّطیح دُس.  ·        

 غهم واُيیث ارزطیاةی غيهکردراطرح دُس. ·        

 اٌّاع روطِای ارزطیاةی غيهکردراجّطیح دُس.  ·        

 اٌّاع روطِای ارزطیاةی غيهکردراىلایصَ ٌيایس.  ·        

 ىظکالت ورػاُارادرارزطیاةی غيهکردرانیصث ٌيایس.  ·        

 

 جهصَ شیزدُو

 ُسف کهی :

اصّل صدیح گزارش ٌّیس ودتث درپروٌسه ) جػری  گزارش دُی وگزارش ٌّیصی ، ٌکات ىِو وكاٌٌّی درگزارش آطٍایی ةا

گزارش رّب ، اٌّاع گزارش دُی وگزارش ٌّیصی ، اُساف گزارش ٌّیصی وگزارش دُی وگزارش ٌّیصی ، ىظزصات یک 

 دُی(

 اُساف ویژه :      

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

 گزارش دُی وگزارش ٌّیصی راطرح دُس.·     

 ٌکات ىِو وكاٌٌّی درگزارش دُی ، وگزارش ٌّشی جّطیح دُس.  ·        

 ىظزصات یک گزارش رّب رانیصث کٍس.  ·        

 اٌّاع گزارش دُی راطرح دُس.  ·        



 اٌّاع گزارطی ٌّیصی راجّطیح دُس.  ·        

 گزارش ٌّیصی ىٍاشب ةرای ُریک ازكرصِای ةیيارشحاٌی راجػییً ٌيایس.  ·        

 اُساف گزارش دُی وگزارش ٌّیصی راطرح دُس. ·        

 

 جهصَ چِاردُو

 ُسف کهی :  

طرح وظای  رده ُای ىزحه  پرشحاری )جػری  طرح وظای  جػری  ویژگی طغم ، جػری  طرح طغم ، غّاىفم -آطٍایی ةا 

جػییً کٍٍسه ویژگی وجّصی  طغم ، غّاىم ىّدردرجػییً طرح وظای  ، طرح وظای  پرشحار، طرح وظفای ، شرپرشفحار، 

  طرح وظای  شّپروایزر، طرح وظای  ىسیرپرشحاری(

 اُساف ویژه :   

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 

 طرح وظای  راجػری  ٌيایس. .           

 ویژگی وطرح طغم راىلایصَ ٌيایس.  ·        

 غّاىم ىّدردرویژگی طغم راطرح دُس.  ·        

 غّاىم ىّدردرطرح طغم راطرح دُس.  ·        

 طرح وظای  پرشحارىراكب ةیيارراجّطیح دُس.  ·        

 طرح وظای  شرپرشحاررانیصث کٍس.  ·        

 طرح وظای  شّپروایزرراةیان کٍس.  ·        

 طرح وظای  ىسیرپرشحاری راجّطیح دُس. ·        

 جهصَ پاٌزدُو

اصّل وىتاٌی ىسیریث اشالىی )جػری  ىفسیریث اشفالىی ، وظفای  ىسیرازدیفسگاه اشفالم ، وظیففَ ُسف کهی : آطٍایی ةا 

رُتری یک ىسیراشالىی ، رواةع اٌصاٌی درىسیریث اشالىی ، ٌلض یک ىسیرةػٍّان انگّ، نزوم ةکارگیری اصفّل ىفسیریث 

 اشالىی درىسیریث پرشحاری ( 

 اُساف ویژه :   

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس: 



 ىسیریث اشالىی راجػری  کٍس. ·                 

 وظای  ىسیرازدیسگاه اشالم رانیصث کٍس.  ·        

 وظیفَ یک ىسیرةػٍّان رُترراطرح دُس.  ·        

 ٌلض رواةع ا ٌصاٌی درىسیریث اشالىی راةیان کٍس.  ·        

 ٌلض یک ىسیراشالىی ةػٍّان انگّراجّطیح دُس.  ·        

 ىی درىسیریث پرشحاری راطرح دُس. نزوم ةکارگیری اصّل ىسیریث اشال ·        

 ىٍاةع:  

 . 6378 جِران ، شازىان جتهیغات، ٬دوم ویرایض ٬ٌگرش ةرىسیریث اشالىی .جلّی داىغاٌی ، رطا·  

 ٬ اول چفا   ٬ةرٌاىَ ریزی اشحراجژیک ةرای شازىاٌِای دونحی وغیردونحی ، جرجيَ غتاس ىٍّریفان .ةرایصّن ، جان ام ·    

 . 6376 دونحی، ىسیریث ىرکزآىّزش جِران

 ىديسصائتی جرجيَ ٬ىسیریث اشحراجژیک وفرآیٍساشحراجژی .جيیز، راةرت ام وىیٍزةرگ ، ٍُری  .جیيزةرایً ، کّییً  ·    

 .6372ّزش ىسیریث دونحی، ىرکزآى جِران دوم، چاب ،

 . 6372 ىسیریث وفرىان دُی دراشالم، ویرایض شّم، كو، ىسرشَ االىام غهی ةً اةیػانب، .ىکارم طیرازی ، ٌاصر ·    

 .6372اصّل ىسیریث دررسىات پرشحاری، .ُروآةادی ، طیفحَ ·    
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 جهصَ
 ىسرس ىّطّع ُر جهصَ جاریذ

 دکحر جػفری جاریزچَ ىسیریث وجػاری  آن  آطٍایی ةا (6 23/6/95 6

2 31/6/95 

ىسیریث کالشیک ، ٌئّکالشیک زیرىجيّغَ ُای آن ، ىػایب وىزایای  :( ان 2

 درىسیریث ىلایصَ جئّریِای ىزحه  ُرجئّری ، جئّری غهّم رفحاری

شیصحيیک ، کارةردجئّری شیصحيیک درىسیریث پرشحاری ، ىلایصَ ب( جئّری 

 یک وفرآیٍسپرشحاریجئّری شیصحي

 دکحر جػفری

3 6/7/95 
(جػری  ةرٌاىَ ریزی ، اُيیث ةرٌاىَ ریزی فرآیٍسةرٌاىَ ریزی ، اٌّاع ةرٌاىَ 3

 ىػیارُای ارزیاةی یک ةرٌاىَ ریزیریزی ، ىلایصَ اٌّاع ةرٌاىَ ریزی و
 دکحر جػفری

4 63/7/95 

(جػری  شازىاٌسُی ، اصّل وفرآیٍسشازىاٌسُی ، غتلَ ةٍسی وجلصیو وظای  ، 4

 –روطِای ىزحه  جلصیو وظای  درپرشحاری درغرصَ ُای ىزحه  ةِساطحی 

درىاٌی ، شارحاروٌيّدارجظکیالجی شازىاٌِای ارائَ دٍُسه رسىات پرشحاری 

ىفاُیو شازىاٌسُی ) ٌلض ، كسرت ، ارحیارىصئّنیث جيرکز وغسم جيرکز،      

 وشحاد

 دکحر جػفری

5 21/7/95 

(جػری  ُسایث ورُتری ، طیّه ُای رُتری وکارةردآن درُسایث فػانیحِای 5

 رُسایث ورُتریرسىات پرشحاری غّاىم ىّدرد

) ارجتاغات اٌگیزش ، خم ىظکم ، جصيیو گیری ( کارةردآن دراداره 

 ث ، ىظزصات رُترادرةزض درپرشحاریاىّرپرشحاری ، ىلایصَ رُتری وىسیری

 دکحر جػفری

6 27/7/95 

(جػری  کٍحرل وٌظارت ، اٌّاع کٍحرل وٌظارت ، فرآیٍسکٍحرل وىراخم آن ، 6

ویژگیِای ٌظارت وکٍحرل ىّدرىّاٌع کٍحرل وٌظارت راُِای غيهی کٍحرل ، 

 ادرةزض ، گاىِای اشاشی درفرآیٍسکٍحرل

 دکحر جػفری

7 4/8/95 

(جػری  ةرٌاىَ ریزی ٌیروی اٌصاٌی ىراخم فرآیٍسةرٌاىَ ریزی ٌیروی اٌصاٌی 7

کارگزیٍی وروطِا ی ىداشتَ ٌیروی اٌصاٌی ، پیض ةیٍی ٌیروی اٌصاٌی 

درةرٌاىَ ریزی ٌیروُای اٌصاٌی ، فرىّنِای ٌدّه جػییً درپرشحاری ، غّاىم ىّدر

 ٌیروی اٌصاٌی ىّردٌیاز

 دکحر جػفری

8 66/8/95 

(روطِای ىزحه  آىّزش خیً رسىث آىّزطی ىسام ، اُساف واصّل آىّزش 8

ىسام، جػییً ٌیازُای ٌیازُای آىّزطی کارکٍان جِث آىّزش ىسام . 

 فرآیٍسوىراخم آىّزش ىسام

 دکحر جػفری

9 68/8/95 
(جػری  ةّدجَ ةٍسی ، اُيیث ةّدجَ ةٍسی ، ٌلض ةّدجَ ةٍسی درارائَ  9

 رسىات پرشحاری ، اٌّاع روطِای ةّدجَ ةٍسی دررسىات پرشحاری
 دکحر جػفری

61 25/8/95 

( كّاٌیً وىلررات اشحزساىی ، نزوم اجرای كاٌّن ، كّاٌیً وىلررات کپی 61

ساىی دروزارت ةِساطث درىان ، اشحزساىی درایران ، كّاٌیً وىلررات اشحز

 كّاٌیً واصّل ارالكی ، اكساىات اٌظتاغی وجزهفات اداری

 دکحر جػفری



66 2/9/95 

( جػری  ىسیریث ةدران ، نزوم آىادگی پرشحاران ةرای ىسیریث ةدران وةالیا 66

، ىسیریث اشحرس ، ٌلض پرشحاردرىسیریث ةدران ، فرآیٍس ىسیریث ةدران 

 وىراخم آن

 جػفریدکحر 

62 9/9/95 
( جػری  ارزطیاةی غيهکرد، اُساف ارزطیاةی غيهکرد، غهم واُيیث ارزطیاةی 62

 ىظکالت ورػاُا درارزطیاةی غيهکردغيهکرد، اٌّاع روطِای ارزطیاةی غيهکرد، 
 دکحر جػفری

63 66/9/95 

(جػری  گزارش  دُی وگزارش ٌّیصی ٌکات ىِو وكاٌٌّی درگزارش دُی 

ىظزصات یک گزارش رّب ، اٌّاع گزارش دُی وگزارش وگزارش  ٌّیصی ، 

 ٌّیصی ، اُساف گزارش دُی وگزارش ٌّیصی

 دکحر جػفری

64 23/9/95 

(ان : جػری  طرح وظای  ، جػری  ویژگی طغم وطرح طغم ، غّاىم جػییً 64

کٍٍسه ویژگی وجّصی  طغم ، غّاىم ىّدردرجػییً طرح وظائ  ، طرح وظائ  

 شرپرشحارپرشحار، طرح وظائ  

 زر، طرح وظائ  ىسیررسىات پرشحاریب : طرح وظائ  شّپروای

 دکحر جػفری

65 31/9/95 

( جػری  ىسیریث اشالىی ، وظائ  ىسیرازدیسگاه اشالم ، وظیفَ رُتری 65

ىسیراشالىی ، رواةع اٌصاٌی درىسیریث اشالىی ، ٌلض ىسیرةػٍّان انگّ، نزوم 

 درىسیرپرشحاریصّل ىسیریث اشالىی ةکارگیری ا

 دکحر جػفری

 دکحر جػفری ارایَ کٍفراٌس جّشع داٌظجّیان 7/61/95 66

 دکحر جػفری اىحدان پایان جرم  67

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


