ثغوِ تؼبلي

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول
ػٌَاى درط :ثْذاؽت
ًَع ٍاحذً :ظزی

کذ درط19 :
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ
فزاگیزاى :داًؾجَیبى اتبق ػول

پیؼ ًیبس----:
هذرط:هْزی حغیي عالیي
اّذاف کلي:

 -1تاسیخچِ ٍ هفاّین تْذاؿت ً ،ظام ّای اسائِ دٌّذُ خذهات تْذاؿتی دس جْاى ٍ ایشاى
 -2پیـگیشی ٍاًَاع آى ،هشالثتْای تْذاؿتی اٍلیِ  ،آهَصؽ تْذاؿت ،ایوي ػاصی
 -3تْذاؿت هحیط ٍ حشفِ ای ،هَاد غزایی

رٍػ تذریظ :تحث گشٍّی ،ػخٌشاًی ،کٌفشاًغ ػلوی داًـجَ ،پشػؾ ٍ پاػخ
هٌبثغ:
کتبة جبهغ ثْذاؽت ػوَهي جلذ 3-2-1
پزعتبری ثْذاؽت جبهؼِ الًکغتز
هجبًي پشؽکي پیؾگیزی گزی جبى آرعتزاًگ هیَس ٍ فَلز
ثْذاؽت هغکي ٍ اهبکي ػوَهي ،هْذی هختبری
ثْذاؽت هحیظ ٍ ایوٌي کبر ،سّزا ثٌَْدی

ارسؽیبثي (:درصذ ًوزًُ ،حَُ ارسؽیبثي)
حضَر ٍ غیبة ٍفؼبلیت کالعيً 3 :وزُ
اهتحبى پبیبى تزمً 17 :وزُ
1

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :تبریخچِ ٍ هفبّین ثْذاؽت

اٍل95/7/6
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ، power pointهبصیك ٍ،ایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :تبریخچِ ٍ هفبّین ثْذاؽت را ثذاًذ.
اّذاف ٍیضُ :
 -1تاسیخچِ پیذایؾ تْذاؿت سا تذاًذ.
 -2تاسیخچِ ی تْذاؿت دس ایشاى سا تذاًذ.
 -3اّویت تْذاؿت ٍ ػالهتی اص جٌثِ ّای هختلف سا تذاًذ.
 -4تْذاؿت فشدی سا ؿشح دّذ.
 -5تْذاؿت ػوَهی سا ؿشح دّذ.

اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1تا تَجِ تِ تحث کالع تاسیخچِ ی پیذایؾ تْذاؿت سا تِ طَس خالصِ تیاى کٌذ.
 -2تا تَجِ تِ تحث کالع تاسیخچِ تْذاؿت دس ایشاى سا تِ طَس خالصِ ؿشح دّذ.
 -3دس پایاى تذسیغ اّویت تْذاؿت ٍ ػالهتی اص جٌثِ ّای هختلف سا تِ دسػتی تیاى کٌذ.
 -4تْذاؿت فشدی سا تش اػاع کتاب تْذاؿت ػوَهی تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.
 -5تْذاؿت ػوَهی سا تش اػاع کتاب تْذاؿت ػوَهی تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :ارسؽیبثي اٍلیِ

2

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ػٌَاى جلغِ:هفَْم ػالهت ٍ تیواسی -ػَاهل هَثش تش ػالهتی ٍ تْذاؿت

ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ
دٍم95/7/13
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :هفَْم ػالهت ٍ تیواسی -ػَاهل هَثش تش ػالهتی ٍ تْذاؿت سا تذاًذ.
اّذاف ٍیضُ :
 - 1هفاّین هختلف ػالهتی سا تذاًذ.
 -2طیف ػالهتی سا ؿشح دّذ.
 -3اتؼاد هختلف ػالهتی تذاًذ.
 -4جاهغ تشیي ٍ ػطحی تشیي الگَی ّای ػالهتی ساتذاًذ.

اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1تا تَجِ تِ هطالة تذسیغ ؿذُ هفاّین هختلف ػالهتی سا تذسػتی همایؼِ کٌذ.
 -2دس پایاى تذسیغ طیف ػالهتی سا تذسػتی تحلیل کٌذ.
 -3دس پایاى جلؼِ دس تؼشیف اتؼاد هختلف ػالهتی تا ػاللِ دس تحث گشٍّی هـاسکت کٌذ.
 -4تؼذ اص اسائِ دسع دس هَسد جاهغ تشیي ٍ ػطحی تشیي الگَی ّای ػالهتی تِ دسػتی تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي:پزعؼ ٍ پبعخ

3

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :آهَصؽ تْذاؿت

عَم95/7/27
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :آؿٌایی تا آهَصؽ تْذاؿت
اّذاف ٍیضُ :
ّ -1ذف ٍ اّویت آهَصؽ تْذاؿت سا ؿشح دّذ.
 -2هذلْای هختلف آهَصؽ تْذاؿت سا ؿشح دّذ.
 -3هٌاػة تشیي سٍؽ آهَصؽ تْذاؿت سا دس یک جاهؼِ خاف تؼییي کٌذ.
 -4سٍؿْای آهَصؽ اًفشادی  ،گشٍّی ٍ ّوگاًی سا ؿشح دّذ.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1دس پایاى تذسیغ ّذف ٍ اّویت آهَصؽ تْذاؿت سا ؿشح دّذ.
 -2تا تَجِ تِ هطالة تذسیغ ؿذُ هذلْای هختلف آهَصؽ تْذاؿت سا ؿشح دّذ.
 -3تؼذ اص اسائِ دسع هٌاػة تشیي سٍؽ آهَصؽ تْذاؿت سا دس یک جاهؼِ خاف تا رکش ٍیظگی ّای آى تؼییي کٌذ.
 -4تا تحث ٍ تثادل ًظش دس کالع سٍؿْای آهَصؽ اًفشادی  ،گشٍّی ٍ ّوگاًی سا تا سػن ًوَداس ًـاى دّذ

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :کَئیش

4

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :پیـگیشی ٍ ػطَح آى

چْبرم95/8/4
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :پیـگیشی ٍ ػطَح آى سا تذاًذ.
اّذاف ٍیضُ :
 -1هفَْم پیـگیشی ساتذاًذ.
-2چْاس ػطح پیـگیشی سا تذاًذ.
 -3ػطَح هتفاٍت پیـگیشی سا دس ساتطِ تا ػیش طثیؼی تیواسی تذاًذ.
 -4هْوتشیي الذاهات هذاخلِ ای دس ساتطِ تا ًَع پیـگیشی سا تذاًذ.

اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1تؼذ اص اسائِ دسع هفَْم پیـگیشی سا تِ طَس خالصِ ؿشح دّذ.
 -2تا تَجِ تِ هطالة تذسیغ ؿذُ ،چْاس ػطح پیـگیشی سا تذٍى اؿتثاُ همایؼِ کٌذ.
 -3هفَْم ػطَح هتفاٍت پیـگیشی سا دس ساتطِ تا ػیش طثیؼی تیواسی هَسد تحث لشاس دّذ.
 -4هْوتشیي الذاهات هذاخلِ ای دس ساتطِ تا ًَع پیـگیشی سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت ؿشح دّذ
تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

5

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :چشخِ اًتمال تیواسی ّا ٍ سٍؽ کٌتشل آًْا

پٌجن95/8/11
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :چشخِ اًتمال تیواسی ّا ٍ سٍؽ کٌتشل آًْا سا تذاًذ.
اّذاف ٍیضُ :
 -1ساُ ّای اًتمال تیواسی سا تذاًذ.
 -2هثلث اپیذهیَلَطیک تیواسی ّا سا تذاًذ.
 -3تیواسی ّای داسای ػالهت ٍ تذٍى ػالهت سا تذاًذ.
 -4دٍسُ کوَى سا تؼشیف کٌذ.

اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1دس پایاى تذسیغ ساُ ّای اًتمال تیواسی سا تذسػتی فْشػت کٌذ.
 -2تؼذ اص اسائِ دسع هثلث اپیذهیَلَطیک تیواسی ّا سا دس چٌذ ػطشٍ تذٍى ساٌّوایی تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ.
 -3تیواسی ّای داسای ػالهت ٍ تذٍى ػالهت سا تا هفَْم کَُ یخ تفؼیش کٌذ.
 -4تؼذ اص اسائِ دسع  ،دٍسُ کوَى سا تِ طَس خالصِ ؿشح دّذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

6

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ػٌَاى جلغًِ :ظام ّا ٍ ػاصهاى ّای ػشضِ خذهات تْذاؿتی دسهاًی دس ایشاى ٍ جْاى

ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ
ؽؾن95/8/18
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کليً :ظام ّا ٍ ػاصهاى ّای ػشضِ خذهات تْذاؿتی دسهاًی دس ایشاى ٍ جْاى ساتذاًذ.
اّذاف ٍیضُ :
ً -1مؾ دٍلتْا سا دس ػیاػتگزاسی خذهات تْذاؿتی ؿشح دّذ.
 -2هؼاًٍت ػوَهی سا ؿشح دّذ .
ًَ -3ع ًظام ػشضِ خذهات دس ایشاى سا ؿشح دّذ.
 -4ػاصهاًْای هْن تْذاؿتی دس ػشصِ تیي الوللی سا ًام تثشد.
 -5ػاصهاًْای اسائِ کٌٌذُ خذهات تْذاؿتی دس ایشاى سا ًام تثشد.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
ً -1مؾ دٍلتْا سا دس ػیاػتگزاسی خذهات تْذاؿتی تؼذ اص اسائِ دسع ّای تْذاؿتی ؿشح دّذ.
 -2دس پایاى تذسیغ هؼاًٍت ػوَهی سا تطَس خالصِ ؿشح دّذ .
 -3تا تَجِ تِ هطالة تذسیغ ؿذُ ًَع ًظام ػشضِ خذهات سا دس ایشاى تَضیح دّذ.
 -4ػاصهاًْای هْن تْذاؿتی دس ػشصِ تیي الوللی تشاػاع کتاب تْذاؿت تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.
 -5تا تحث ٍ تثادل ًظش دس کالع ػاصهاًْای اسائِ کٌٌذُ خذهات تْذاؿتی دس ایشاى سا تا رکش فلؼفِ ٍجَدی آًْا تیاى کٌذ.
تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :کَئیش

7

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ػٌَاى جلغِ :هشالثت ّای اٍلیِ تْذاؿتی PHC

ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ
ّفتن 95/8/25
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي:آؿٌایی داًـجَیاى تا هشالثت ّای اٍلیِ ی تْذاؿتی ٍ اٍلَیت ّای تْذاؿت
اّذاف ٍیضُ :
 -1هشالثتْای تْذاؿتی اٍلیِ سا ؿشح دّذ.
ّ -2ذف تْذاؿت تشای ّوِ تا ػال  2212تیاى کٌذ.
 -3خذهات هشالثتی اٍلیِ ی تْذاؿتی سا ًام تثشد.
 -4اٍلَیت ّای تْذاؿت تشای ّوِ دس لشى تیؼت ٍ یکن سا ًام تثشد.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1دس پایاى تذسیغ هٌظَس اص هشالثتْای تْذاؿتی اٍلیِ سا تِ دسػتی تیاى کٌذ.
 -2دس پایاى تذسیغ ّذف تْذاؿت تشای ّوِ تا ػال  2212تطَس خالصِ تیاى کٌذ.
 -3تا تَجِ تِ هطالة تذسیغ ؿذُ خذهات هشالثتی تْذاؿتی اٍلیِ سا تا رکش تیواسیْای ّذف ًام تثشد.
 -4تا تحث ٍ تثادل ًظش دس کالع الَیت ّای تْذاؿت تشای ّوِ سا دس لشى تیؼت ٍ یکن تطَس صحیح تؼییي کٌذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

8

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغٍِ :اکؼیٌاػیَى

ّؾتن95/9/2

ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :آؿٌایی تا ٍاکؼیٌاػیَى
اّذاف ٍیضُ :
ّ -1ذف ٍ اّویت ٍاکؼیٌاػیَى سا تذاًذ.
 -2اًَاع ایوٌی سا تذاًذ.
 -3اًَاع ٍاکؼي ّا سا اص ًظش جٌغ تذاًذ.
ً -4کات ضشٍسی جْت اًجام ٍاکؼیٌاػیَى سا تذاًذ.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1دس پایاى تذسیغ ّذف ٍ اّویت ٍاکؼیٌاػیَى سا تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.
 -2تا تَجِ تِ هطالة تذسیغ ؿذُ اًَاع ایوٌی سا تش اػاع کتاب تْذاؿت تِ طَس کاهل تیاى کٌذ.
 -3تؼذ اص اسائِ دسع اًَاع ٍاکؼي ّا سا اص ًظش جٌغ تِ دسػتی تؼییي کٌذ.
ً -4کات ضشٍسی جْت اًجام ٍاکؼیٌاػیَى سا تش اػاع کتاب تْذاؿت تِ طَس کاهل تیاى کٌذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

9

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغٍِ :اکؼیٌاػیَى(اداهِ)

ًْن95/9/9

ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :دٍص ٍ ساُ تجَیض ٍاکؼي ّا ،هٌغ هصشف ٍاکؼي ّا ٍ هَاسد ٍیظُ ٍاکؼي ّا
اّذاف ٍیضُ :
 -1دٍص ٍ ساُ تجَیض ٍاکؼي ّا سا تذاًذ.
 -2اًَاع ٍاکؼي  ،همذاس ،ساُ تجَیض ٍ ؿشایط ًگْذاسی ٍاکؼي ّا سا تذاًذ.
 -3هَاًغ هصشف ٍاکؼي ّا سا تذاًذ.
 -4هَاسد ٍیظُ هصشف ٍاکؼي ّا سا تذاًذ.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1دس پایاى تذسیغ دٍص ٍ ساُ تجَیض ٍاکؼي ّا سا تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.
 -2تا تَجِ تِ هطالة تذسیغ ؿذُ اًَاع ٍاکؼي  ،همذاس ،ساُ تجَیض ٍ ؿشایط ًگْذاسی ٍاکؼي ّا سا تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.
 -3تؼذ اص اسائِ دسع هَاًغ هصشف ٍاکؼي ّا سا تِ دسػتی تؼییي کٌذ.
 -4تا تحث ٍ تثادل ًظش دس کالع هَاسد ٍیظُ هصشف ٍاکؼي ّا سا تِ طَس کاهل تیاى ًوایذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي(:هیبى تزم)

10

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :ػفًَتْای تیواسػتاًی ٍ سٍؽ ّای کٌتشل آًْا

دّن95/9/16
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :ػفًَتْای تیواسػتاًی ٍ سٍؽ ّای کٌتشل آًْا سا تذاًذ

اّذاف ٍیضُ :
 -1اّویت ػفًَتْای تیواسػتاًی سا تذاًذ.
 -2ساّْای اًتمال هیکشٍاسگاًیؼن ّا دس تیواسػتاى سا تذاًذ.
 -3پاتَطى ّای هٌتملِ اص تیواسػتاى تش اػاع ساُ اًتمال سا تذاًذ.
 -4هیکشٍاسگاًیؼن ّای هؼثة ػفًَت دس تیواسػتاى سا تذاًذ.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1اّویت ػفًَتْای تیواسػتاًی سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.
 -2ساّْای اًتمال هیکشٍاسگاًیؼن ّا دس تیواسػتاى سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت تِ طَس کاهل ًام تثشد.
 -3پاتَطى ّای هٌتملِ اص تیواسػتاى تش اػاع ساُ اًتمال سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت تِ طَس کاهل ؿشح دّذ.
 -4هیکشٍاسگاًیؼن ّای هؼثة ػفًَت دس تیواسػتاى سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت تِ طَس کاهل ًام تثشد.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ
11

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ػٌَاى جلغِ :ػفًَتْای تیواسػتاًی ٍ سٍؽ ّای کٌتشل آًْا(اداهِ)

ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ
یبسدّن95/9/23

ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي :ػفًَتْای تیواسػتاًی ٍ سٍؽ ّای کٌتشل آًْا سا تذاًذ.

اّذاف ٍیضُ :
-1سٍؽ ّای کٌتشل ػفًَت ّای تیواسػتاًی سا تذاًذ.
-2اّذاف ًظام هشالثت ػفًَت ّای تیواسػتاًی سا تذاًذ.
 -3ػاختاس کویتِ کٌتشل ػفًَت دس تیواسػتاى سا تذاًذ.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
-1سٍؽ ّای کٌتشل ػفًَت ّای تیواسػتاًی سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت تِ طَس کاهال دلیك ؿشح دّذ.
-2اّذاف ًظام هشالثت ػفًَت ّای تیواسػتاًی سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت تِ طَسکاهل ًام تثشد.
 -3ػاختاس کویتِ کٌتشل ػفًَت دس تیواسػتاى سا تش اػاع کتاب جاهغ تْذاؿت تِ طَس کاهال دلیك ؿشح دّذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

12

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :تْذاؿت هحیط تیواسػتاى

دٍاسدّن95/9/30
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي:آؿٌایی تا تْذاؿت هحیط تیواسػتاى
اّذاف ٍیضُ :
 -1ؿشایط تْذاؿتی تخؾ ّای تیواسػتاى ٍ اتاق ػول ٍ اػتاًذاسد ّای حفاظتی سا تذاًذ.
-2اًَاع پشتَّا ،اثشات صٍدسع ٍ دیشسع ٍ تذاتیش حفاظتی الصم دس هماتل آًْا سا تذاًذ.
-3ػَاهل ؿیویایی صیاى آٍس هحیط کاس ٍ ٍػایل حفاظتی الصم دس هماتل آًْا سا تذاًذ.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1ؿشایط تْذاؿتی تخؾ ّای تیواسػتاى ٍاتاق ػول ٍ اػتاًذاسد ّای حفاظتی سا تش اػاع کتاب تْذاؿت هحیط تْثَدی تِ طَس
کاهل ؿشح دّذ.
-2اًَاع پشتَّا ،اثشات صٍدسع ٍ دیشسع ٍ تذاتیش حفاظتی الصم دس هماتل آًْا سا تش اػاع کتاب تْذاؿت هحیط تْثَدی تِ طَس کاهل
ؿشح دّذ.
 -3ػَاهل ؿیویایی صیاى آٍس هحیط کاس ٍ ٍػایل حفاظتی الصم دس هماتل آًْا سا تش اػاع کتاب تْذاؿت هحیط تْثَدی تِ طَس کاهل
ؿشح دّذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

13

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :تْذاؿت صتالِ ٍ هَاد صائذ

عیشدّن95/10/7
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي:آؿٌایی تا تْذاؿت صتالِ ٍ هَاد صائذ
اّذاف ٍیضُ :
 -1سثبلِ را تؼزیف ًوبیذ.
-2اًَاع سثبلِ را تمغین ثٌذی ًوبیذ.
 -3هزاحل هختلف دفغ سثبلِ را ثذاًذ.
 -4اًَاع رٍػ ّبی دفغ سثبلِ را ًبم ثجزد.
 -5احیبء ٍ ثبسیبثي سثبلِ را ثذاًذ.

اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1سثبلِ را ثز اعبط کتبة جبهغ ثْذاؽت ثِ عَر صحیح تؼزیف ًوبیذ.
-2اًَاع سثبلِ را ثز اعبط کتبة جبهغ ثْذاؽت ثِ عَر صحیح تمغین ثٌذی ًوبیذ.
 -3هزاحل هختلف دفغ سثبلِ را ثز اعبط کتبة جبهغ ثْذاؽت ثِ عَر کبهل ؽزح دّذ.
 -4اًَاع رٍػ ّبی دفغ سثبلِ را ثز اعبط کتبة جبهغ ثْذاؽت ثِ عَر کبهل ًبم ثجزد.
 -5احیبء ٍ ثبسیبثي سثبلِ را ثز اعبط کتبة جبهغ ثْذاؽت ثِ عَر کبهل ؽزح دّذ
تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :کَئیش

14

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :تْذاؿت حشفِ ای

چْبردّن95/10/14
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ power pointػکظ هبسیك ٍ،ایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي:آؿٌایی تا تْذاؿت حشفِ ای
اّذاف ٍیضُ :
 -1اّذاف ثْذاؽت حزفِ ای را ًبم ثجزد.
-2اّذاف هؼبیٌِ لجل اس اعتخذام را ثیبى کٌذ
-3اًَاع ػَاهل سیبى آٍر هَجَد در هحیظ کبر را ًبم ثجزد.
 -4الذاهبت هٌْذعي هٌبعت ثزای پیؾگیزی اس ثیوبری ّبی ؽغلي را ًبم ثجزد.
 -5ػَاهل سیبى آٍر فیشیکي در هحیظ کبر را ًبم ثجزد.
 -6الذاهبت السم ثزای حفظ عالهت در کبرگزاى را ثذاًذ.

اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1اّذاف ثْذاؽت حزفِ ای را ثز اعبط کتبة ثْذاؽت جبهغ ثْذاؽت ػوَهي ثِ عَر کبهل ًبم ثجزد.
-2اّذاف هؼبیٌِ لجل اس اعتخذام را ثز اعبط کتبة درعٌبهِ ثْذاؽت جبهؼِ ثِ عَرکبهال دلیك ثیبى کٌذ.
-3اًَاع ػَاهل سیبى آٍر هَجَد در هحیظ کبر را ثز اعبط کتبة ثْذاؽت جبهغ ثْذاؽت ػوَهي ثِ عَر کبهل ًبم ثجزد.
 -4الذاهبت هٌْذعي هٌبعت ثزای پیؾگیزی اس ثیوبری ّبی ؽغلي را ثز اعبط کتبة ثْذاؽت جبهغ ثْذاؽت ػوَهي ثِ عَر کبهل ًبم ثجزد.
 -5ػَاهل سیبى آٍر فیشیکي در هحیظ کبر را ثز اعبط کتبة درعٌبهِ ثْذاؽت جبهؼِ را ثِ هیشاى ً %90بم ثجزد.
 -6الذاهبت السم ثزای حفظ عالهت در کبرگزاى را ثز اعبط کتبة درعٌبهِ ثْذاؽت جبهؼِ ثِ عَرکبهال دلیك ؽزح دّذ.
تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

15

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :تْذاؿت هَاد غزایی

پبًشدّن95/10/21
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي:آؿٌایی تا تْذاؿت هَاد غزایی
اّذاف ٍیضُ :
 -1ػلن تغزیِ سا تؼشیف ًوایذ.
 – 2ارتجبط تغذیِ ثب ثْذاؽت ٍ عالهت اًغبى سا تذاًذ.
 -3ػَاهل هَثز ثز تغذیِ اًغبى را تذاًذ.
 -4ػلل عَء تغذیِ را ًام تثشد.
 -5رٍػ ّبی ًگْذاری هَاد غذایي را ًام تثشد.

اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
 -1ػلن تغزیِ سا تش اػاع کتاب دسػٌاهِ تْذاؿت جاهؼِ تِ طَس دلیك تؼشیف ًوایذ.
 – 2ارتجبط تغذیِ ثب ثْذاؽت ٍ عالهت اًغبى سا تش اػاع کتاب دسػٌاهِ تْذاؿت جاهؼِ تِ هیضاى  %02ؿشح دّذ.
 -3ػَاهل هَثز ثز تغذیِ اًغبى را تش اػاع کتاب دسػٌاهِ تْذاؿت جاهؼِ تِ طَسکاهل ؿشح دّذ.
 -4ػلل عَء تغذیِ را تش اػاع کتاب تْذاؿت جاهغ تْذاؿت ػوَهی تِ طَس کاهل ًام تثشد.
 -5رٍػ ّبی ًگْذاری هَاد غذایي را تش اػاع کتاب تْذاؿت جاهغ تْذاؿت ػوَهی تِ طَس کاهل ًام تثشد
تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ

16

داًؾکذُ پیزاپشؽکي ًْبًٍذ
عزح درط گزٍُ اتبق ػول

درط :ثْذاؽت
ًین عبل اٍل 95 -96جلغِ

ػٌَاى جلغِ :تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت خذهات تْذاؿتی

ؽبًشدّن95/10/28
ًبم اعتبد :هْزی حغیي عالیي

رٍػ تذریظ :ثحث گزٍّي ،حل هغئلِ ،عخٌزاًي ،ارائِ تصبٍیز
ٍعبیل کوك آهَسؽيٍ :یذئَ پزصکتَر ٍ ٍ، power pointایت ثَرد ،جشٍُ ٍ کتت

ّذف کلي:آؿٌایی تا تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت خذهات تْذاؿتی
اّذاف ٍیضُ :
ّ -1ذف اس تشًاهِ سیضی دس تشًاهِ ّای تْذاؿتی سا تذاًذ.
ً -2یاص ّای تْذاؿتی – دسهاًی جاهؼِ خَد سا تذاًذ.
 -3هشاحل تشًاهِ سیضی خذهات تْذاؿتی – دسهاًی سا تذاًذ.
 -4تشًاهِ سیضی خذهات تْذاؿتی – دسهاًی دس ایشاى سا تذاًذ.
اّذاف رفتبری :داًؾجَ در پبیبى کالط ثبیذ ثتَاًذ:
ّ -1ذف اس تشًاهِ سیضی دس تشًاهِ ّای تْذاؿتی سا تش اػاع کتاب دسػٌاهِ تْذاؿت جاهؼِ تِ طَسکاهل ؿشح دّذ.
 -2تؼذ اص اسائِ دسع ًیاص ّای تْذاؿتی – دسهاًی جاهؼِ خَد سا تش اػاع اطالػات تذػت اهذُ تِ دسػتی تؼییي کٌذ.
 -3هشاحل تشًاهِ سیضی خذهات تْذاؿتی – دسهاًی سا تش اػاع کتاب دسػٌاهِ تْذاؿت جاهؼِ تِ طَسکاهل ؿشح دّذ.
 -4تشًاهِ سیضی خذهات تْذاؿتی – دسهاًی در ایزاى سا تش اػاع کتاب دسػٌاهِ تْذاؿت جاهؼِ تِ طَسکاهل ؿشح دّذ.

تکبلیف :هزٍر درٍط ،ثزرعي همبالت جذیذ در راثغِ ثب درط ،هغبلؼِ درط آیٌذُ
ارسؽیبثي :پزعؼ ٍ پبعخ
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