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 دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي : ًظاست تش تذٍيي هحتَا ٍ تلَية  

 5-1/1/42/10:وذ هلي ؿٌاػايي آهَصؽ ؿغل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدسع  دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي

، ػاصهاى آهَصؽ فٌي ٍ  2، ػاختواى ؿواسُ ، ًثؾ خياتاى ًلشت  ، خياتاى خَؽ ؿوالي  خياتاى آصادي  –تْشاى 

ِ اي وـَس   259 پالن ، حشف

 66569900 – 9                                        تلفي    66944117دٍسًگاس       

 Barnamehdarci @ yahoo.com: آدسع الىتشًٍيىي 

 

 

 اعضاء كميسيًن تخصصي بروامٍ ريسي درسي رضتٍ َتلذاري

 

 

 :حًزٌ َاي حرفٍ اي ي تخصصي َمكار براي تذييه استاوذارد آمًزش ضغل

 دفتر طرح يبروامٍ َاي درسي- 

 مًسسٍ فرَىگي َىري ساواز ي ساويا-

 : فرآيىذ اصالح ي بازوگري 

- 

- 
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   ؿايؼتگي تْيِ وٌٌذگاى اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل  

 سديف
ًام ٍ ًام 

 خاًَادگي

آخشيي 

هذسن 

 تحليلي 

سؿتِ 

 تحليلي

ؿغل ٍ 

 ػوت 
  ايويلتلفي ٍ، آدسع   ػاتمِ واس هشتثط

1 
 ػبًبص هيٌبيي

 
 وبسؿٌبػي

ؿٌبخز ٍ 
دخز غزا 

 (آؿذضي)

هذيش ػبهل 
آهَصؿگبُ 
 ػبًبصػبًيب

  ػبل31
هشثي ٍ هذيشػبهل هَػؼِ 
فشٌّگي ٌّشي آؿذضي ٍ 
 ؿيشيٌي دضي ػبًبص ػبًيب

 ػٌَاى 2۷هَلف ٍ ًبؿش 
وشبة آؿذضي ٍ ؿيشيٌي 

 دضي ػبًبصػبًيب
هذيش هؼئَل هبٌّبهِ 

آؿذضي ٍ ؿيشيٌي دضي 
 ػبًبصػبًيب

 

09190670828 
88900283 

 ػٌت –ثبالسش اص هيذاى ٍليؼلش 
 وَچِ –دوخ ثٌضيي صسسـز 

  عجمِ اٍل–1دالن - دضؿه دَس

 ػلَم سغزيِ ليؼبًغ سغزيِ دشيؼب سػشوي 2
وبسؿٌبع 
 اػشبًذاسد

  ػبل13

09123498697 
66569900 

- ًلشر غشثي- هيذاى سَحيذ
ػبصهبى - سٍثشٍي خَؽ ؿوبلي

 آهَصؽ فٌي ٍ حشفِ اي وـَس
 

3 
 ػبًبص ؿشيفي

 
 فَق ليؼبًغ

ؿٌبخز ٍ 
دخز 

ٍ (آؿذضي)غزا
هذيشيز 
 ثبصسگبًي

ػشدثيش 
هبٌّبهِ 
آؿذضي ٍ 

ؿيشيٌي دضي 
 ػبًبصػبًيب

  ػبل10
ػشدثيش هبٌّبهِ آؿذضي ٍ 

 ؿيشيٌي دضي ػبًبصػبًيب
وبسؿٌبع آؿذضي ٍ ؿيشيٌي 

 دضي
 

09190670828 
2221۸۷۸۹ 

 ٍعي دَس – ثلَاص اًذسصگَ –فشهبًيِ 
 ۷ ثشع آسؽ ٍاحذ –ػٌَثي 

4 
 ػبًيب ؿشيفي

 
 ليؼبًغ

ؿٌبخز ٍ 
دخز 

ٍ (آؿذضي)غزا
هذيشيز 
 ثبصسگبًي

هذيش اػشايي 
هبٌّبهِ 
آؿذضي ٍ 

ؿيشيٌي دضي 
 ػبًبصػبًيب

  ػبل۷
هذيش اػشايي هبٌّبهِ 

آؿذضي ٍ ؿيشيٌي دضي 
 ػبًبصػبًيب

وبسؿٌبع آؿذضي ٍ ؿيشيٌي 
 دضي

09190670828 
2221۸۷۸۹ 

 ٍعي دَس – ثلَاص اًذسصگَ –فشهبًيِ 
 ۷ ثشع آسؽ ٍاحذ –ػٌَثي 

5 
هحوذ ػلي 

 حبسويبى
 سبسيخ فَق ليؼبًغ

هؼئَل گشٍُ 
ثشًبهِ سيضي 

دسػي 
 ّشلذاسي

 ػبل12
66569900 

- ًلشر غشثي- هيذاى سَحيذ
 97دالن- سٍثشٍي خَؽ ؿوبلي
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 : تعاريف 
 : استاوذارد ضغل 

 هطخػبت ضبيستگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَرد ًيبز براي ػولكرد هَثر در هحيظ كبر را گَيٌذ در بؼضي از هَارد استبًذارد حرفِ اي ًيس گفتِ 
 .هي ضَد

 : استاوذارد آمًزش 
ِ ي يبدگيري براي رسيذى بِ ضبيستگي ّبي هَجَد در استبًذارد ضغل   . ًقط

 :  وام يك ضغل 
 . بِ هجوَػِ اي از ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبظ كِ از يك ضخع در سغح هَرد ًظر اًتظبر هي رٍد اعالق هي ضَد 

 : ضرح ضغل 
بيبًيِ اي ضبهل هْن تريي ػٌبغر يك ضغل از قبيل جبيگبُ يب ػٌَاى ضغل ، كبرّب  ارتببط ضغل بب هطبغل ديگر در يك حَزُ ضغلي ، هسئَليت ّب ، 

 . ضرايظ كبري ٍ استبًذارد ػولكرد هَرد ًيبز ضغل 

 : طًل ديرٌ آمًزش 
 . حذاقل زهبى ٍ جلسبت هَرد ًيبز براي رسيذى بِ يك استبًذارد آهَزضي 

 : ييژگي كارآمًز يريدي 
 . حذاقل ضبيستگي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي كِ از يك كبرآهَز در ٌّگبم ٍرٍد بِ دٍرُ آهَزش اًتظبر هي رٍد 

 :كاريرزي
كبرٍرزي غرفب در هطبغلي است كِ بؼذ از آهَزش ًظري يب ّوگبم بب آى آهَزش ػولي بِ غَرت هحذٍد يب بب هبكت غَرت هي گيرد ٍ ضرٍرت 

هبًٌذ آهَزش يك ضبيستگي كِ فرد در هحل آهَزش بِ غَرت ).دارد كِ در آى هطبغل خبظ هحيظ ٍاقؼي براي هذتي تؼريف ضذُ تجربِ ضَد
 (.تئَريك بب استفبدُ از ػكس هي آهَزد ٍ ضرٍرت دارد هذتي در يك هكبى ٍاقؼي آهَزش ػولي ببيٌذ ٍ ضبهل بسيبري از هطبغل ًوي گردد

 : ارزضيابي 
كتبي ػولي ٍ اخالق ، ػولي  بخص ُ، كِ ضبهل سفرآيٌذ جوغ آٍري ضَاّذ ٍ قضبٍت در هَرد آًكِ يك ضبيستگي بذست آهذُ است يب خير 

ِ اي خَاّذ بَد   . حرف

 : صالحيت حرفٍ اي مربيان 
 .حذاقل تَاًوٌذي ّبي آهَزضي ٍ حرفِ اي كِ از هربيبى دٍرُ آهَزش استبًذارد اًتظبر هي رٍد 

 : ضايستگي 
 . تَاًبيي اًجبم كبر در هحيظ ّب ٍ ضرايظ گًَبگَى بِ عَر هَثر ٍ كبرا برابر استبًذارد 

 : داوص 
ريبضي )كِ هي تَاًذ ضبهل ػلَم پبيِ . حذاقل هجوَػِ اي از هؼلَهبت ًظري ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الزم براي رسيذى بِ يك ضبيستگي يب تَاًبيي 

 . ، تكٌَلَشي ٍ زببى فٌي ببضذ  (، زيست ضٌبسي ، ضيوي ، فيسيك 

 : مُارت 
 . هؼوَالً بِ هْبرت ّبي ػولي ارجبع هي ضَد . حذاقل ّوبٌّگي بيي رّي ٍ جسن براي رسيذى بِ يك تَاًوٌذي يب ضبيستگي 

 : وگرش 
 .  هجوَػِ اي از رفتبرّبي ػبعفي كِ براي ضبيستگي در يك كبر هَرد ًيبز است ٍ ضبهل هْبرت ّبي غير فٌي ٍ اخالق حرفِ اي هي ببضذ 

 : ايمىي 
 .هَاردي است كِ ػذم يب اًجبم ًذادى غحيح آى هَجب برٍز حَادث ٍ خغرات در هحيظ كبر هي ضَد 

 :تًجُات زيست محيطي 

 .هالحظبتي است كِ در ّر ضغل ببيذ رػبيت ٍ ػول ضَد كِ كوتريي آسيب بِ هحيظ زيست ٍارد گردد
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 : ًام اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل  

 هذيش طاليي ّتل

 ۺاػتاًذاسد آهَصؽ ؿغلؿشح 

 ًظبسر ثش ثخؾ ّبي -هذيشيز ٍ سّجشي دس ّشلۺهذيش عاليي ّشل ؿغلي اص هـبغل ّشلذاسي اػز وِ داساي ؿبيؼشگي ّبيي اص ػولِ

اػشاي لَاًيي ٍ همشسار هشثَط ثِ -هىبسجبر ٍ اسسجبعبر دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًي-ثشسػي  ٍ وٌششل هؼبئل هبلي دس كٌؼز هْوبًذاسي-ّشل

هذيشيز سَػؼِ وؼت ٍ وبس، ثشگضاسي ػويٌبسّبي اًشمبل - عشح دشٍطُ دظٍّـي- ثبصاسيبثي دس ّشل-هذيشر هٌبثغ اًؼبًي دس ّشل-ّشل ّب

ًبظش وٌششل - ٍ ثب هـبغلي ّوچَى ػشآؿذض عاليي ّشل.سؼشثيبر حشفِ اي، هذيشيز عشاحي ػبخشبس هٌَ ٍ هذيشيز هـششي هذاسي هي ثبؿذ

 .ويفي غزا ٍ ًَؿيذًي ّشل دس اسسجبط اػز

 

 ۺٍسٍديٍيظگي ّاي واسآهَص 

 ديپلن: حذالل هيضاى تحليالت 

 ػالهت واهل: حذالل تَاًايي جؼوي ٍ رٌّي 

 ًاظش وٌتشل ويفي غزا ٍ ًَؿيذًي  ّتل:هْاست ّاي پيؾ ًياص 

ۺآهَصؽ  دٍسُ طَل  

  ػاػت394:    طَل دٍسُ آهَصؽ    

   ػاػت231:    ـ صهاى آهَصؽ ًظشي     

  ػاػت163:    ـ صهاى آهَصؽ ػولي     

 ػاػت0:      ـ صهاى واسٍسصي   

  ػاػت0:    ـ صهاى پشٍطُ     

  (تِ دسكذ  )تَدجِ تٌذي اسصؿياتي 

 %25:  وتثي - 

 %65: ػولي - 

 %10: اخالق حشفِ اي - 

:كالحيت ّاي حشفِ اي هشتياى   

 ػبل ػبثمِ وبس هشسجظ 4ٍ فَق ليؼبًغ ػلَم سغزيِ؛ كٌبيغ غزايي؛ ّشلذاسي ثب ؿبيؼشگي ػشآؿذض عاليي

 ػبل ػبثمِ وبس هشسجظ 2 ػلَم سغزيِ؛ كٌبيغ غزايي؛ ّشلذاسي ثب ؿبيؼشگي ػشآؿذض عاليي ٍ دوششي
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  : (اكطالحي  ) تؼشيف دليك اػتاًذاسد ٭

 

 

 

  :(ٍ اكطالحات هـاتِ جْاًي  ) اكطالح اًگليؼي اػتاًذاسد ٭

Golden Hotel Manager 

 

 

 

 :  هْن تشيي اػتاًذاسدّا ٍ سؿتِ ّاي هشتثط تا ايي اػتاًذاسد ٭

 ًاظش وٌتشل ويفي غزا ٍ ًَؿيذًي ّتل

 

 

 

 : جايگاُ اػتاًذاسد ؿغلي اص جْت آػية ؿٌاػي ٍ ػطح ػختي واس ٭

 ......................................     طثك ػٌذ ٍ هشجغ جضٍ هـاغل ػادي ٍ ون آػية  : الف 

 ......................................               طثك ػٌذ ٍ هشجغ جضٍ هـاغل ًؼثتاً ػخت   : ب 

 ........................................          طثك ػٌذ ٍ هشجغ جضٍ هـاغل ػخت ٍ صياى آٍس  : ج 

 ًياص تِ اػتؼالم اص ٍصاست واس   :  د 
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 ۺاػشبًذاسد آهَصؽ ؿغل

 ۺؿبيؼشگي ّب - 

 ػٌبٍيي سديف

 هذيشيز ٍ سّجشي دس ّشل 1

 وٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ ّبي ّشل 2

 هىبسجبر ٍ اسسجبعبر دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًي 3

 اػشاي لَاًيي ٍ همشسار هشثَط ثِ ّشل 4

 ثشسػي ٍ وٌششل هؼبئل هبلي دس كٌؼز ّشلذاسي 5

 هذيشيز هٌبثغ اًؼبًي دس ّشل 6

 ثبصاسيبثي دس ّشل 7

 عشح دشٍطُ دظٍّـي 8

  وؼت ٍ وبسهذيشيز سَػؼِ 9

 ثشگضاسي ػويٌبسّبي اًشمبل سؼشثيبر حشفِ اي 10

 هذيشيز عشاحي ػبخشبس هٌَ 11

 هذيشيز هـششي هذاسي 12
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
هذيشيز ٍ سّجشي دس ّشل 

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

6 18 24 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

     :داًؾ 

 وبهذيَسش   2 هجبًي هذيشيز ٍ سّجشي ػوَهي ثخؾ

 ٍ دشٍطوشَسئٍيذ   1 سفشبس ػبصهبًي

 سخشِ ػفيذ آهَصؿي   1 ػجه ّبي هؤطش دس سّجشي دس ّشل 

 سخشِ دبن وي   1  اهَس اداسي وبسوٌبى

 هبطيه   1 گضاسؿبر هبلي ٍ اداسي

 وبغز    

 خَدوبس    

 
   

 CDوشبة ، ػضٍار ٍ   
 آهَصؿي

 فيلن ّبي آهَصؿي    

     :هْاست 

   5   وٌششل ٍ ًظبسر ثش اًؼبم اهَس وبسوٌبى ثخؾ ّبي هخشلف ّشل
   4  سحليل گضاسؿبر ثخؾ ّبي هخشلف ّشل

   3   ايؼبد اًگيضُ دس وبسوٌبى ّشل
   3   ايؼبد سّجشي هـبسوشي دس ّشل

   3   اػشخذام ٍ گضيٌؾ ًيشٍ ثشاي ثخؾ ّبي هخشلف ّشل

 :ًگشؽ

هذيش ّشل ثبيذ داًؾ ٍ سَاًبيي ٍ سؼشثِ سا دس وٌبس هْبسر ّبي راسي هذيشيشي ثِ فؼليز ثشػبًذ سب هؼيش سػيذى ثِ هؤفميز دس اداسُ ي اهَس 
 .ّشل ّوَاسسش گشدد 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

ّوچٌيي ديـگيشي اص حَادص ٍ آػيت ّبي . سػبيز ثْذاؿز فشدي ٍ ًظبفز ػوَهي دس ّشل  اص اًشمبل ثيوبسي ّب ػلَگيشي هي وٌذ 
 .احشوبلي وبسوٌبى ٌّگبم وبس اص ضشٍسيبر ؿغلي هي ثبؿذ 

 :تَجْات صيؼت هحيطي

س هلشفبًَاع هَاد ؿيويبيي ًظبفشي ، لَاصم اداسي ٍ ظشٍف يىجبس هلشف ٍ سَػِ ثِ ثبصيبفز آى ّب ٍ كشفِ ػَيي ددبويضگي هحيظ وبس ٍ 
  . اًشطي ّب، ثِ حفظ هحيظ صيؼز ووه هي وٌذّوچٌيي هلشفِ ثْيٌِ
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 ّشل يوٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ ّب

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

14 14 28 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

 وبهذيَسش    :داًؾ 

 ٍ دشٍطوشَسئٍيذ

 سخشِ ػفيذ آهَصؿي

 سخشِ دبن وي

 هبطيه

 وبغز

 خَدوبس

 CDوشبة ، ػضٍار ٍ   
 آهَصؿي

 فيلن ّبي آهَصؿي

   1 ًظبسر دس ّشل

   1 ؿيَُ ّبي وٌششل ٍ ًظبسر دس ّشل

 دس Room Divisionداًؾ ًؼجز ثِ خذهبسي وِ سَػظ ددبسسوبى 

 . ّشل اسائِ هي ؿَد

4 

   ثشسػي ٍ ثحض دس خلَف خذهبر ايي ددبسسوبى 

 سؼضيِ ٍ سحليل ٍظبيف ٍ هؼئَليز ّبي وبسوٌبى ايي ثخؾ 

 ثشسػي ٍ ثحض دس خلَف الضاهبر لبًًَي ايي ددبسسوبى 

 ًحَُ اسصيبثي خذهبر اسائِ ؿذُ دس ايي ددبسسوبى 

داًؾ چگًَگي افضايؾ هيضاى اؿغبل اسبلْب ٍ افضايؾ دس آهذ حبكل اص اى 
 دس ّشل 

4 

  

  خذهز / چگًَگي اػشاي هذيشيز دسآهذ ٍ هذيشيز ػشٍيغ 

  سىٌيه ّبي فشٍؽ وِ وبسوٌبى ددبسسوبىRoom Division 
 .ثشاي سشٍيغ ٍ افضايؾ دسآهذ هي سَاًٌذ اًؼبم دٌّذ

 ثحض دس هَسد ّذف ٍ اػشفبدُ اص دادُ ّبي آهبسي 

 چگًَگي هحبػجِ ؿبخق ّبي ػولىشد ددبسسوبىRoom 

Divisionاًذاصُ گيشي هَفميز آى ّب دس خلَف اؿغبل اسبق ٍ  

خذهبر ٍ ػشٍيغ ّبي آػبيـي ٍ داًؾ ؿٌبخز ػَاهل سبطيشگزاس دس 
 (ػشٍيغ ّبي البهشي)ساحشي ػب ٍ هىبى ّبي ّشل

4 

  
 ثشسػي سبطيشگزاسي دوَساػيَى ٍ عشاحي داخلي 

  ثحض دس هَسد ػٌجِ ّبي هْن ثشًبهِ سيضي ٍ هذيشيز ػبخشبس
 ػشٍيغ ّبي البهشي

  ثشسػي ػَاهل ٍ هؼبئل وليذي سبطيشگزاس ثش هذيشيز ٍ ػولىشد
 وؼت ٍ وبس ّشل ٍ ػشٍيغ ّبي البهشي آى 

    هْبسر

  2  وٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ اسبلذاسي ٍ خبًِ داسي ّشل

اسبق ّب ، فضبّبي ػوَهي ، لجبػـَيي ، خيبط خبًِ ٍ ديگش ثخؾ ّبي  )

 (ّشل 

 2 
 

حؼبثذاسي ، سذاسوبر ، اًجبسّب  )وٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ اهَس هبلي ّشل 
  (... ٍ حؼبثشػي ، ثذّىبساى ، حمَق ٍ 

 2 
 

آؿذضخبًِ ، سـشيفبر ،  )وٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ غزا ٍ ًَؿبثِ دس ّشل 
  (سػشَساى ّب ٍ دزيشايي 

 2 
 

 اهَس وبسوٌبى ، )وٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ اداسي ّشل 
 (...  ثيوِ ، ثبيگبًي ، حضَس ٍ غيبة ، سخلفبر اًضجبسي ٍ 

 2 
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 ّشل يوٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ ّب

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

14 14 28 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

دزيشؽ ، سصسٍاػيَى ،  ) وٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ دزيشؽ هيْوبى 
 (اعالػبر ، ساٌّوبي هيْوبى 

 2 
 

حفبظز فيضيىي ، حفبظز  ) وٌششل ٍ ًظبسر ثش ثخؾ ًگْجبًي ّشل 
 (اخاللي وبسوٌبى ، حفبظز هيْوبًبى ّشل 

 2 
  

 :ًگشؽ

 .هذيش ّشل ثبيذ اص ػضئيبر اهَس ثخؾ ّبي ّشل آگبّي داؿشِ ثبؿذ سب ثشَاًذ ػولىشد ثخؾ ّب سا ّذايز ٍ دس كَسر ًيبص اكالح ًوبيذ 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

 
 

 :تَجْات صيؼت هحيطي
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
هىبسجبر ٍ اسسجبعبر دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًي 

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

6 18 24 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

     :داًؾ 

 وبهذيَسش   1  ّشل ٍاسدُ ٍ اسػبلي ٍ ثؼشِ ّبيهىبسجبراّويز 

هخشلف ، اًؼوي ّب ، اداسار ، ؿشوز ّب ٍ دفبسش اسسجبط ػوؼي سػبًِ ّبي 
خذهبر هؼبفشسي 

1  
 ٍ دشٍطوشَسئٍيذ 

 سخشِ ػفيذ آهَصؿي   1ػبيز ّبي ّشلذاسي ٍ گشدؿگشي 

 ٍ ثخؾ ّبي وليذي ػبصهبى ّب ٍ ؿشوز ّبي هخشلف ػْز ثبصاسيبثي 
خذهبر ّشل هؼشفي 

1  
 سخشِ دبن وي 

 هبطيه   1 اعالػبر ٍ سغييشار ثبصاس گشدؿگشي

 وبغز   1  اداسيػلؼبر سػوي

 خَدوبس    :هْاست 

 8 ثِ صثبى اًگليؼي ٍ فبسػي اداسي ًبهِ ًگبسي 
 

 CDوشبة ، ػضٍار ٍ   
 آهَصؿي

هخشلف ، اًؼوي ّب ، اداسار ، ؿشوز اسسجبط ػوؼي اسسجبط ثب سػبًِ ّبي 
ّب ٍ دفبسش خذهبر هؼبفشسي 

 4 
فيلن ّبي آهَصؿي  

افشاد وليذي ٍ هذيشاى ػبصهبى ّب ٍ هخشلف ثب حضَس ثشگضاسي ػلؼبر 
ؿشوز ّبي هخشلف 

 4 
  

   2   (هؼشفي خذهبر، اداسي ، ثبصاسيبثي ) هذيشيز ػلؼبر هخشلف 

 :ًگشؽ

 ٍ  اسسجبعبر هؤطشسش ثبؿذ ، هَػت هَفميز ايي ، ػْن ثؼضايي دس ديـجشدثشًبهِ ّبي ّشلذاسد ٍ ّش چمذس هؤطشاسسجبعبر دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًي
. هي گشددآى ثيـشش ّشل ٍ ثخؾ سٍاثظ ػوَهي ؿٌبخشِ ؿذى 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

. سػبيز ثْذاؿز فشدي ٍ ًظبفز ػوَهي هحيظ وبس اص اًشمبل ثيوبسي ّب ػلَگيشي هي وٌذ

 :تَجْات صيؼت هحيطي

 وبغز ٍ كشفِ ػَيي دس اًَاع اًشطي هَػت حفظ هحيظ  يدبويضگي هحيظ وبس ٍ سػبيز كشفِ ػَيي دس لَاصم اداسي ًظيش هذاد ، وبغز ،گيشُ
. صيؼز هي گشدد
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
اػشاي لَاًيي ٍ همشسار هشثَط ثِ ّشل ّب 

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

7 21 28 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

     :داًؾ 

٥/0  لَاًيي ّشلذاسي  وبهذيَسش   

٥/0  لَاًيي ليوز گزاسي اسبق ّب ٍ خذهبر ّشل ّب  ٍ دشٍطوشَسئٍيذ   

٥/0 (ظشفيز اسبق ، هحذٍديز ػٌي ثشاي البهز افشاد  ) لَاًيي البهشي   سخشِ ػفيذ آهَصؿي   

٥/0 (اػشجبس ٍيضا ٍ دبػذَسر  )لَاًيي هْبػشسي   سخشِ دبن وي   

٥/0 (هحشهيز افشاد همين دس اسبق )لَاًيي ؿشػي   هبطيه   

٥/0  همشسار دس خلَف سػبيز اخالق ٍ دَؿؾ هٌبػت  وبغز   

٥/0 (دفغ فبضالة ٍ صثبلِ  )همشسار ثْذاؿشي ٍ صيؼز هحيغي   خَدوبس   

 همشسار حول ػالح ، وـيذى ػيگبس ٍ هَاد هخذس ٍ ًگْذاسي حيَاًبر 
 دػز آهَص دس ّشل

٥/0  
  

 CDوشبة ، ػضٍار ٍ   
 آهَصؿي

فيلن ّبي آهَصؿي    1  لَاًيي هبليبسي ٍ داسايي 
    1  لَاًيي وبس ٍ سأهيي اػشوبػي

    1  لَاًيي ؿْشداسي ٍ ػبخشوبًي

     :هْاست 

   2  وٌششل اًَاع ٍيضا
   2  ... وٌششل دبػذَسر ّبي هخشلف ٍ وبسر ّبي ؿٌبػبيي ٍ اداسي ٍ 

   2   وٌششل ؿٌبػٌبهِ ٍ ػمذ ًبهِ ٍ همشسار هحشهيز
   2  وٌششل اًَاع هُْش ثش سٍي ًبهِ ّب

   1   وٌششل هذاسن َّيشي اكل ٍ غيش اكل
   6   هحبػجِ ػَاسم هبليبسي

   6  (ثيوِ ٍ دػشوضد  ) هحبػجِ ضشايت لَاًيي وبس ٍ سأهيي اػشوبػي 

 :ًگشؽ

 اگبّي اص لَاًيي ٍ آييي ًبهِ ّب ثشاي هذيش خبًِ داسي ضشٍسي اػز سب ثشَاًذ ثِ عَس كحيح هيْوبًبى ٍ وبسوٌبى ثخؾ سا ساٌّوبيي ٍ اعالع 
 .سػبًي وٌذ 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

آؿٌبيي ٍ ػول ثِ همشسار ايوٌي ٍ ثْذاؿشي هظل لَاًيي هشثَط ثِ هلشف ػيگبس ٍ لليبى دس اهبوي ػوَهي يب ًگْذاسي حيَاًبر دػز آهَص 
 .هَػت اسسمبءِ ػالهشي ٍ ثْذاؿز ّوگبًي هي گشدد 

 :تَجْات صيؼت هحيطي

 .ل صيؼز هحيغي هظالً دفغ فبضالة ٍ صثبلِ ّبي ّشل هَػت حفظ هحيظ صيؼز ؿَد ئسَػِ ثِ لَاًيي هشثَط ثِ هؼب
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 ثشسػي ٍ وٌششل هؼبئل هبلي دس كٌؼز هْوبًذاسي 

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

6 20 26 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

 وبهذيَسش    :داًؾ 

 ٍ دشٍطوشَسئٍيذ   2 هجبًي هحبػجِ ّضيٌِ سَليذ هَاد غزايي

 سخشِ ػفيذ آهَصؿي   1 هجبًي سٍؽ ّبي وٌششل ّضيٌِ فبيذُ

 سخشِ دبن وي   1 ليوز سوبم ؿذُ هحلَالر

 هبطيه   1 اػششاسظي هٌبػت ليوز گزاسي

 وبغز   1 هفَْم ّضيٌِ ّبي حبؿيِ اي

 خَدوبس    

 
   

 CDوشبة ، ػضٍار ٍ   
 آهَصؿي

فيلن ّبي آهَصؿي     

     :هْاست 

ؿٌبخز ‘هذيشيز ػيؼشن ّبي سَليذي ٍ خذهبسي اص ػٌجِ ٍيظگي ّبي هحلَل
 سَػؼِ هحلَل ٍ وٌششل ّضيٌِ ّبي هؼشمين ٍ غيش هؼشمين‘ثبصاس

 2   

   1  هذيشيز دس ثشًبهِ سيضي ثبدسًظشگشفشي هٌبثغ دس دػششع اصػولِ ثَدػِ ٍ ًيشٍي اًؼبًي

   1  ثشسػي هٌبثغ ػشهبيِ ٍ سَليذ دسآهذ ثشاي سؼبسر ٍ كٌؼز هْوبًذاسي
   3  ًظبسر ثش سٍؽ ّبي سَليذ اًَلغ هَاد غزايي

   2  هحبػجِ ػَد حبكل اص سْيِ غزاّبي هخشلف
   2  هحبػجِ ّضيٌِ ًبؿي اص سْيِ غزاّبي هخشلف

   2  هحبػجِ ّضيٌِ حول ٍ ًمل
   1  ديؾ ثيٌي اسائِ خذهبر ٍ سَليذ

   1  ثىبسگيشي ًشم افضاسّبي هذيشيز سػشَساى
   2  ّفشگي ٍ هبّيبًِ اص ّضيٌِ ّبي هَاد غزايي‘سؼضيِ ٍ سحليل گضاسؿبر سٍصاًِ

   2  سؼضيِ ٍ سحليل هغبسيز اسلبم ّضيٌِ ؿذُ ٍ اسلبم ٍالؼي
   1  وٌششل ّضيٌِ ّبي حبؿيِ اي

 :ًگشؽ

 دلز دس ًحَُ هحبػجِ ّضيِ ٍ فبيذُ

 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

 
 

 :تَجْات صيؼت هحيطي
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 هذيشيز هٌبثغ اًؼبًي دس سػشَساى ٍ اسبلذاسي ّشل

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

13 8 21 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

     :داًؾ 

  دشٍطوشَسيذئٍَ   1 چبسر ػبصهبًي دس سػشَساى ّشل

 ي آهَصؽاػاليذ   1 ًمؾ ٍ ّذف هذيشيز هٌبثغ اًؼبًي دس ّشل

 هيض   1 ػَاهل هَسد اّويز دس هذيشيز اػششاسظيه وؼت ٍ وبس فشاًز آفيغ

 كٌذلي   1 اػششاسظي هَطش هذيشيز صهبى

 وبغز   1 اّويز ثشلشاسي اسسجبط ثيي دشػٌل

 خَدوبس   1 دسن هفبّين دَيبيي وبس ثب ديگشاى

 وبهذيَسش   1 اػششاسظي ّبي حل هـىالر

    1 آهَصؽ ثِ وبسهٌذاى 

    1  دس هحيظ آؿذضخبًِسػيذگي ثِ ؿىبيبر ٍ ايؼبد ًظن

    1 هؼيبس ّبي هَطش دس اًشخبة ٍ اػشخذام ًيشٍّب

اًَاع ػيؼشن ّبي اسصيبثي ػولىشد سـَيك ٍ سٌجيِ وبسوٌبى هحيظ 
 آؿذضخبًِ

1    

    1 خذهبسي وِ دس صهيٌِ ّبي هخشلف دس اسبلذاسي ّشل كَسر هي گيشد

    1 ػَاهل هَطش ثش هذيشيز وؼت ٍ وبس دس ػشٍيؼْبي اسبلذاسي

     :هْاست 

   1  ثشًبهِ سيضي هٌبثغ اًؼبًي ثش اػبع سؼضيِ ٍ سحليل سًٍذ ػشضِ ٍ سمبضب 
   1  سبطيش لبًَى اػشخذام ًيشٍ ّب ثش هذيشيز هٌبثغ اًؼبًي

سؼضيِ ٍ سحليل ًمؾ ٍ هؼئَليز وبسهٌذاى دس خذهبر دزيشؽ ٍ 
 ثخـْبي ديگش

 2   

   2  صهبى ثٌذي هٌبػت ؿيفز ّبي وبسي
   1  هحبػجِ حمَق ٍ هضايب

   1  اًؼبم فؼبليز  الصم دس ػْز سىويل ظشفيز اسبق ّب ثِ هٌظَس دسآهذ ثيـشش

 :ًگشؽ

 حفظ فشٌّگ ٍ آداة ايشاًيبى

 احششام ثِ آداة ٍ فشٌّگ هلل هخشلف

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

 وذؼَل آسؾ ًـبًي
 ػؼجِ ووه ّبي اٍليِ

 :تَجْات صيؼت هحيطي
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 ثبصاس يبثي دس ّشلذاسي

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

6 12 18 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

     :داًؾ 

  دشٍطوشَسيذئٍَ   1 هفبّين يبصاسيبثي دس صهيٌِ كٌبيغ خذهبسي

 ي آهَصؽاػاليذ   2 اػششاسظي ليوز گزاسي

 هيض   2 هشاحل اًؼبم سحميمبر ػلوي دس ثبصاسيبثي ثشاي هحلَل يب خذهبر

 كٌذلي   1 سػبًِ ّبي هخشلف ثشاي ثبصاسيبثي

 وبغز    

 خَدوبس    

 وبهذيَسش    

     

     

   2  :هْاست 

   4   ٍ اسسجبط ثبصاسثبصاسيبثياسصيبثي سبطيش هحيض ثش 
   4  ليوز گزاسي ثشاي هحلَل ٍ خذهبر

   2  ثشًبهِ سيضي سجليغبسي ٍ اًشخبة اًَاع سجليغبر ٍ سػبًِ ّبي هخشلف

      ثشاي يوه هحلَل  ٍ يب خذهبر هٌبػتثبصاسيبثياػشاي عشح 

     

     
     

     
     

 :ًگشؽ

 دلز دس سبهيي اّذاف ثبصاسيبثي ٍ سجليغبر ديؾ ثيٌي ؿذُ

 

 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

 
 
 

 :تَجْات صيؼت هحيطي
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 عشح دشٍطُ دظٍّـي

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

36 9 45 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

     :داًؾ 

  دشٍطوشَسيذئٍَ   10 چگًَگي تذٍيي ٍ فشهَلِ وشدى هـخلات پظٍّؾ داًؾ

  ُسذٍيي ٍ فشهَلِ وشدى ٍ طجز هـخلبر سئَع هغبلت دشٍط
 سحميمبسي 

 ي آهَصؽاػاليذ

  ؿٌبػبيي ػَاهل وِ دس سًٍذ اًشخبة دشٍطُ ّبي دظٍّـي ػْين
 ّؼشٌذ

 هيض

 كٌذلي اًؼبم يه ثشسػي ًمبداًِ اص هٌبثغ وليذي 

 ِوبغز  هـخلبر يه دشٍطُ دظٍّـيچگًَگي سْي 

 سحميك ا سَػِ ثِ ٍيظگي ّبي اسائِ عشح ّب ٍ سٍؽ ّبي هٌبػت ة
 دزيشفشِ ؿذُ

 خَدوبس

 وبهذيَسش   12 تحميماتيّاي اجشاي پشٍطُ داًؾ چگًَگي 

  سغبثك هَطش ٍ وبساهذ هٌبثغ ثب ػَال يب فشضيِ دظٍّـي 

 هغبثك ثب سٍؽ ّب ٍ عشح ّبي اًؼبم سحميمبر دظٍّـي ديـٌْبدي 
 دزيشفشِ ؿذُ

 

  وِصهبًي دس ّش  ثِ ّن ٍ سلفيك اعالػبر هشثَطرخيشُ ػبصي
 هٌبػت ثبؿذ

 

    7 ًتايج ٍ خشٍجي پشٍطُ پظٍّـي اسصياتي داًؾ

  اػشفبدُ اص سىٌيه ّبي هٌبػت اسصيبثي سحميمبر 

  ُسفؼيش ٍ سؼضيِ ٍ سحليل ًشبيغ ثِ دػز آهذ 

  ِثشسػي ثيـششػْز الصم ثشاي ثخؾ ّبياسائِ سَكيِ ٍ سَػي   

    7 داًؾ ًحَُ اسائِ ًتايج ٍ خشٍجي پشٍطُ پظٍّـي

  سػبًِ هٌبػت ثشاي اسائِ ًشبيغ لبثل لجَلاػشفبدُ اص يه فشهز ٍ 

دظٍّؾ ثِ هخبعجبى 

 

     :هْاست 

   9  سَاًبيي ثشسػي ٍ اسصيبثي يه عشح دظٍّـي هَفك

 :ًگشؽ

 دلز دس سؼشيف دشٍطُ

 دلز دس سغبثك هَطش ٍ وبسآهذ هٌبثغ ثب فشضيِ دشٍطُ

 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

 :تَجْات صيؼت هحيطي
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 
ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 هذيشيز سَػؼِ وؼت ٍ وبس

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

30 15 45 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  دشٍطوشَسيذئٍَ    :داًؾ 

 ي آهَصؽاػاليذ

 هيض

 كٌذلي

 وبغز

 خَدوبس

 وبهذيَسش

 10 اكَل ٍ ؿيَُ ّاي هذيشيت سفتاسي

  

 لبيؼِ ػجه ّبي هخشلف هذيشيز م

  يدس هَسد ٍيظگي ّبي سّجشثحض 

 ُسصيبثي فشآيٌذّبي اسسجبعبر دس وؼت ٍ وبس اًشخبة ؿذا 

  سؼضيِ ٍ سحليل فشٌّگ ػبصهبًي ٍ سغييش دس وؼت ٍ وبس اًشخبة
 ؿذُ

داًؾ اسصياتي پتاًؼيل ٍ ػولىشد خَد تِ ػٌَاى يه هذيش 

 آيٌذُ ًگش

12 

   خَد هذيشيز ّبياسصيبثي ػولىشد هْبسر 

 رسؼضيِ ٍ سحليل ًمبط لَر، ًمبط ضؼف، فشكز ّب ٍ سْذيذا 

 ثلٌذهذر ٍ وَسبُ هذسجِ هٌظَسثبالثشدى ػييي ٍ اٍلَيز ثٌذي اّذافر 
 ػولىشد ٍدشبًؼيل خَد

   8هْاست ّاي هذيشيتي دس وؼة ٍ واس داًؾ اػتفادُ اص 

  ثلٌذهذر ٍ سّجشي ٍ ايؼبد اًگيضُ دس سين ثشاي سػيذى ثِ يه ّذف
هَسد سَافك يب وَسبُ هذر 

 سَػيِ سلويوبر هذيشيشي ثشاي  دػشيبثي ثِ ّذف هَسد سَافك ٍ 
 اسائِ ديـٌْبد ثشاي ثْجَد آى

     :هْاست 

طشاحي طشح تَػؼِ حشفِ ايثشاي يه هذل وؼة ٍ واس  دس 

 صهيٌِ ّتلذاسي

 15 
 

 

 

 سَػؼِ اص هْبسر ّبي هذيشيشي ٍ ؿخلي گيذـشيجبًي چگَىًوبيؾ
 ٍ ؿغل دس يه ػبصهبىحشفِ 

 

  يـشفزحثشاي  ػبصهبىفؼلي ٍآسي،ػولىشد ًيبص ّبي ؿغلؿٌبػبيي ٍ 
 سَػؼِ وؼت ٍ وبس

 

 الگَثشداسي اص عشح ّبي هَفك هَػَد(benchmark)  ٍ ِسؼضي ٍ
 سحليل آى ّب ثِ هٌظَس ايؼبد عشح وؼت ٍ وبس ػذيذ

 

 :ًگشؽ

 bench markدلز دس وليِ هشاحل 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

 

 :تَجْات صيؼت هحيطي
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 اػشبًذاسد آهَصؽ 

ِ ي سحليل آهَصؽ-   ثشگ

 : ػٌَاى 
 ثشگضاسي ػويٌبسّبي اًشمبل سؼشثيبر حشفِ اي

 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

38 7 45 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 هلشفي ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 ٍ هٌاتغ آهَصؿي

  دشٍطوشَسيذئٍَ    :داًؾ 

 ي آهَصؽاػاليذ

 هيض

 كٌذلي

 وبغز

 خَدوبس

 وبهذيَسش
ًوًَِ ػوليبسي هَفك اص ػيؼشن 
عشاحي ؿذُ ثِ هٌظَس سؼشثِ 

 هجشٌي ثشوبس

 9 اسب واسيتجدستاسُ  هزاوشُ داًؾ

  

 د يه سؼشثِ ىسحميك ٍ اسصيبثي ػبصهبى ّبي هٌبػت وِ هي سَاى
 .ػذيذ اسائِ ٍ فشاّن ػبصًذكٌؼشي 

  ٍ سؼشثِ وؼت داًـگبّي ثشاي ػشدشػشبى هزاوشُ ثب ػشدشػشبى وبس
وبس هجشٌي ثش

  ّبي  سؼشثِ اص هؼشٌذارسـخيق هحذٍديز ّبي وؼت ٍ وبس
وبسي اسائِ ؿذُ 

داًؾ ؿٌاخت ٍ هؼتٌذػاصي ًياصهٌذيْاي خاف يه ؿغل 

 ٍتجشتيات حاكل اص آى

10 

    دسگيش ثب سؼشثِ سَافك ٍ اٍلَيز ثٌذي ٍظبيف ٍ هؼئَليز ّبي
 هجشٌي ثشوبس

  هجشٌي ثشوبسسؼشثِ ايؼبد يه ثشًبهِ ثشاي هؼشٌذػبصي 

 َسؼضيِ ٍ سحليل هٌبفغ فؼبليز ّبي ديـٌْبدي ثشاي وؼت ٍ وبس ٍ داًـؼ 

ؿىل  تِ يسب واسا تجداًؾ تىاسگيشي ٍ التضام تِ اًجام

 هـخق ؿذُ

9   

  هشثَطلَاًييسوبم سػبيز الضاهبر هـخق ؿذُ  وبسي ثب  اًؼبم ُ 

 ػَاثك هٌظن اص وبس اًؼبم ؿذُ طجز

  ِدس صهبى هَسد ًيبصسؼذيذ ًظش دس عشح اٍلي 

 ثبصثيٌي ٍ ثبصًگشي هَاسد هؼشٌذ ؿذُ ٍاسائِ ديـٌْبدار ثشاي ثْجَد  
 حشفِ ايػشدشػز اى ثِ ّوشاُ 

 10 ٍ اسصياتي ػولىشد ٍ يادگيشي خَد داًؾ پايؾ

  
 عشح ديـٌْبدي اٍليِثشاػبع  ديـشفز دبيؾ هيضاى 

  اسصيبثي ويفيز ػولىشد فشدي

  يبيؼبد ؿذُيبدگيشي وِ دس عَل سؼشثِ وبسهيضاى سؼضيِ ٍ سحليل 

  ِهجشٌي ثشوبسدس هَسد چگًَگي افضايؾ اطشايي سؼشثٍِ اسائِ ديـٌْبد سَكي  

     :هْاست 

هَفك دس پيادُ  (Case Study)تشسػي يه ًوًَِ ػولياتي

 ػاصي ػيؼتن تجشتِ هثتٌي تشواس ٍ ًتايج حاكل اص آى

 7 
 

 

 :ًگشؽ

 benchmarkدلز دس وليِ هشاحل 

 :ايوٌي ٍ تْذاؿت 

 :تَجْات صيؼت هحيطي
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 : ػٌَاى 

 طشاحي ػاختاس هٌَ
 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

34:00 11:00 45:00 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هلشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

 ٍيذئَ دشٍطوشَس    ۺداًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي

 هيض

 كٌذلي

 وبغز

 خَدوبس

 وبهذيَسش

 

   02:00 هؼياسّاي هَسد اّويت دس طشاحي ػاختاس هٌَ

   03:00 اًَاع هٌَ

   08:00 .ؿٌاخت ػَاهلي وِ تش سٍي طشاحي هٌَ تاثيش هي گزاسد

 بزرسی اصول توسعه هنو 

 بزرسی عواهلی که بز روی طزاحی هنو تاثیز هی گذارد 

  بزرسی عواهلی که بز روی سیستن سزویس دهی تاثیز

 هی گذارد

   06:00سيضي تَليذ هٌَ  پيـثشد تشًاهِي دس  فشآيٌذداًؾ

 هزاحل پیشبزد بزناهه ریشی تولیذ هنو 

  ارسیابی تاثیزات بز روی قزاینذ توسعه

   07:00 داًؾ تىاسگيشي اكَل طشاحي دس يه هحيط ػشٍيغ دّي

  توجیه یک طزح هنو که هنعکس کننذه تذوین و توسعه

 دستور غذایی باشذ

  توجیه  پیشبزد  هحیط سزویس دهی هواد غذایی بزای

  اس هنو، دستور العول و شیوه کار پشتیبانی

داًؾ ٍ تَاًايي اسائِ پيـٌْادّاي ػولي ٍ خاف تشاي يه 

 ايذُ ػشٍيغ دّي غزايي

08:00   

  تحقیق در هورد نیاس های هشتزی بزای یک هفهوم

 جذیذ غذایی

  توجیه انتخاب غذاهای جذیذ

  پیاده ساسی / توجیه توصیه هایی در هورد راه انذاسی

هفهوم هواد غذایی جذیذ 

  بزرسی عولکزد خود در رابطه با توسعه و پیاده ساسی

 هفهوم هواد غذایی جذیذ

    ۺهْبسر 

  05:00 سحليل يه ًوًَِ ػوليبسي ؿٌبخشِ ؿذُ اص يه ايذُ هَفك دس عشاحي هٌَ 
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 ٍ ؿشايظ ٍ لَاًيي هحيغي حبون ثش آى

  02:00  ؿيَُ عشاحي يه هفَْم ػذيذ آؿذضي

عشاحي ٍ سَػؼِ يه ًوًَِ ػوليبسي اص هحيظ ػشٍيغ دّي دس كٌؼز 

 غزا

 02:00  

  02:00  عشاحي يه هٌَي ػذيذ ثب ايذُ ػذيذ

 ۺًگشؽ

 دلز دس سذٍيي اًَاع هٌَ

 ۺ ايوٌي ٍ ثْذاؿز 

 

 ۺ -سَػْبر صيؼز هحيغي
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 : ػٌَاى 

 هذيشيت هـتشي هذاسي
 صهبى آهَصؽ

 ػوغ ػولي ًظشي 

35 10 45 

   ايوٌي، هْاست ،ًگشؽ ،داًؾ 

 تَجْات صيؼت هحيطيوشتثط

 ، هَاد اتضاس ،تجْيضات 

 هلشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

 ٍيذئَ دشٍطوشَس    ۺداًؾ 

 اػاليذ آهَصؿي

 هيض

 كٌذلي

 وبغز

 خَدوبس

 وبهذيَسش

 CRMًشم افضاس 

Case Study ًَِاص يه ًو 

 هَفك

 

   5 هـتشي ػشٍيغ دّي تِ ػياػت ّاي ؿٌاخت

 داليل اػشفبدُ اص ػيبػز ّبي خذهبر هـششي 

 گًَِ ايي ؽ اص اسصيبثي خظ هـي خذهبر هـششي، ٍ ايي وِ ّذف
 هي سَاًذ ثِ آهَصؽ وبسوٌبى ٍ سَػؼِ دس آيٌذُ ووه وٌذ

   9 تشٍيج فشٌّگ هـتشي هذاسي داًؾ

 اسصيبثي سٍؽ ّبي هشفبٍر اسسجبعي ٍ چگًَگي اػشفبدُ ثْيٌِ آًْب 

  ِسؼضيِ ٍ سحليل  ايٌىِ چگًَِ هـششي  سحز سبطيش ؿيَُ اسائ
خذهبر لشاس هي گيشد 

   8 اًتظاسات ٍ ًياص ّاي هـتشياى داًؾ ًحَُ ؿٌاخت

  اسصيبثي هٌبثغ اعالػبر دس هَسد ًيبصّبي هـششي ٍ ػغح سضبيز

  ٍ ثبال ثشدى ػغح سضبيز اًؼبم سحميمبر ثش اػبع ًيبص هـششي
 آى ّب

 اسائِ خذهات تِ هـتشياى دس صهيٌِ وؼة ٍ داًؾ ًحَُ

 تشاي دػتياتي تِ اػتاًذاسدّا (ّتلذاسي)خَد واس 

9   

 اسائِ خذهبر ثِ هـششي دس وؼت ٍ وبس ٍ هحيظ خذهبسي 

  ٍ اسائِ ديـٌْبدثشسػي ػولىشد خَد دس اسائِ خذهبر ثِ هـششيبى 
ثشاي ثْجَد 

   2 فاوتَسّاي سضايت هـتشي

آؿٌايي تا ػيؼتن ّاي ًشم افضاسي هذيشيت استثاط تا 

 هـتشياى

2   

    ۺهْبسر 

 CRM( Caseتشسػي يه ًوًَِ ػولياتي هَفك دس حَصُ 

Study) تاثيشات آى سٍي ػاصهاى ٍ 

 7  

  3   هَفك دس ػاصهاىCRMتشسػي يه ًشم افضاس 

 ۺًگشؽ 

 CRMدلز دس اػشاي 
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 دلز دس ػشػز ػول ٍ افضايؾ ثبصدّي ػبصهبى

 ۺ ايوٌي ٍ ثْذاؿز 

- 

 ۺ -سَػْبر صيؼز هحيغي
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 ثشگِ اػشبًذاسد سؼْيضار - 
 

 تَضيحات  تؼذاد  هـخلات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

  ػذد2 اػشبًذاسد ٍيذئَ دشٍطوشَس 1

  ثِ سؼذاد الصم اػشبًذاسد هيضوبسآهَص ٍ هشثي 2

  اػشبًذاسد اػشبًذاسدوبسآهَص ٍ هشثي كٌذلي 3

  اػشبًذاسد اػشبًذاسد وذؼَل آسؾ ًـبًي 4

  ػذد1 اػشبًذاسد ػؼجِ ووه ّبي اٍليِ 5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 : تَجِ 

 .  ًفش دس ًظش گشفتِ ؿَد 15تجْيضات تشاي يه واسگاُ تِ ظشفيت - 
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  ثشگِ اػشبًذاسد اثضاس                   - 

 تَضيحات  تؼذاد  هـخلات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

  ثِ سؼذاد الصم اػشبًذاسد اػاليذ آهَصؿي 1

  يه ػشي اػشيل وبػِ 2

  يه ػشي اػشيل لبؿك 3

  يه ػشي اػشبًذاسد ديوبًِ 4

  يه ػذد ثب دلز گشم سشاصٍ 5

  ّش وذام يه ػذد دػشي ٍ ثشلي ّوضى 6

  يه ػذد هؼوَلي هبؿيي حؼبة 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تَجِ 

 .اتضاس تِ اصاء ّش ػِ ًفش هحاػثِ ؿَد  -
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 ثشگِ اػشبًذاسد هَاد                   - 
 

 
 
 
 
 
 

 تَضيحات  تؼذاد  هـخلات فٌي ٍ دليك  ًام  سديف

  تِ تؼذاد الصم  اػشبًذاسد وبغز 1

  تِ تؼذاد الصم  اػشبًذاسد خَدوبس 2

  تِ تؼذاد الصم  ػبلن ٍ ثْذاؿشي آسد 3

  تِ تؼذاد الصم  ػبلن ٍ ثْذاؿشي وشُ 4

  تِ تؼذاد الصم  ػبلن ٍ ثْذاؿشي اػشبن لَُْ اي 5
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