
 

  



 هقذهه

ّبی پیـشفتِ اهشٍصی، تغییش ٍ تحَل هی ثبؿذ. اگش وبسوٌبى ػبصهبى داسای داًؾ،  یىی اص هْوتشیي خلَكیبت ػبصهبى

ذ ػبصهبى سا ثب هـىالت ٍ هَاًـ هبلی ٍ اداسی هَاجِ خَاٌّذ وشد اص آًجب وِ ٌاعالفبت، هْبستْبی الصم ٍ هٌبػت ًجبؿ

وَتبّی پغ اص اػتخذام ًیبصهٌذ ثٌبثشایي وبسوٌبى هتخلق ًیض دس صهبى  ،ػشفت سؿذ هی وٌذتىٌَلَطی ٍ داًؾ ثب 

ثب اجشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی دس ػبصهبى ّب هی تَاى ثِ سؿذ ، لزا دسیبفت ٍ آهَصؽ ٍ هْبست ٍ داًؾ ثِ سٍص هی ثبؿٌذ

هی ؿَد. تغییش ٍ ًیشٍی اًؼبًی ووه وشد آهَصؽ تٌْب ٍػیلِ ّوگبم ؿذى ثب تغییشاتی اػت وِ دس گزس صهبى ایجبد 

تىٌَلَطی ًیبصّبی آهَصؿی گًَبگًَی سا ثِ ػبصهبى ٍ تحَالت ػیبػی ، اجتوبفی ، التلبدی ٍ فشٌّگی ٍ پیـشفت فلن 

 تحویل هی وٌذ.

هی تَاًذ ثِ حل هـىالت ووه هَثشی شاحی ٍ اجشا وشد وِ هغوئي ثبؿین ثشًبهِ ّبی آهَصؿی سا تٌْب ٌّگبهی ثبیذ ع

فبلالًِ تشیي ساُ ثشای تلوین گیشی دسثبسُ هؼبئل هشثَط ثِ آهَصؽ وبسوٌبى ثبیذ ثش اػبع ثشسػی ٍ ثٌبثشایي،  ثٌوبیذ

وبسوٌبى چگًَِ ثب ؿٌبخت ػبصهبى ٍ هؼبئل هَجَد دس آى خَاّین داًؼت وِ آهَصؽ  ٍ هغبلقِ وبهل ول ػبصهبى ثبؿذ

 دس سفـ ایي هـىالت ووه وٌذ. هیتَاًذ ثِ هب

دس  ٍیب ى وبسوٌبى داًؾ، هْبست ٍ ًگشؽ ّبی هٌبػت ثشای ایفبی ًمؾ خبكی سا هی آهَصًذآهَصؽ جشیبًی اػت وِ عی آ

فشدی وِ ثب ّضیٌِ ٍ صحوت فشاٍاى ثِ ، ّن ثشای ػبصهبى اػت  ٍ هقٌبی فشاگیشتش آى، تَاًوٌذػبصی وبسوٌبى ّن ثشای فشد

ثتَاًذ هٌجش  تبسا عی وٌذ  استمبي حبل هؼیش اػتخذام ػبصهبى دس هی آیذ ثبیذ ثتَاًذ ثبسی اص دٍؽ ػبصهبى ثشداسد ٍ دسفی

   ثِ تَػقِ فشدی ٍ ػبصهبًی گشدد.

آییي  46آؿٌبیی فشاگیشاى ثب همشسات حبون ثش دػتَسالقول ًؾبم آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی هبدُ :  اجزای دورهاهذاف کلی اس 

 ًبهِ اػتخذاهی وبسوٌبى غیش ّیأت فلوی 

 اهذاف رفتاری دوره:

 تقبسیف ٍ اكغالحبت دػتَسالقول آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی سا ثذاًذ.تبسیخچِ ٍ  -

 .اّذاف حبون ثش آهَصؽ هٌبثـ اًؼبًی سا تَضیح دّذ -

 .ثب ػبختبس هذیشیت آهَصؽ آؿٌب ؿَد -

 .وویتِ ّبی آهَصؽ سا ثـٌبػذ ٍ ٍؽبیف وویتِ آهَصؽ سا ثـوبسد -

 .سا ثذاًذ یآهَصؿٍ ضَاثظ اجشای دٍسُ ّبی  فشایٌذ -

 .ػبهبًِ آهَصؽ ٍ سؿذ آؿٌب ؿذُ ٍ ثىبس گیشدثب  -

 .اهتیبصت دٍسُ آهَصؿی سا هحبػجِ ٍ افغب ًوبیذ -

 كذٍس احىبم غیش ؿبغلیي سا دلیك سفبیت ًوبیٌذ.هَاسد هْن دس  -

 



  

 تاریخچه آهوسش کارکناى 

ساُ آّي ٍلت  دس ؿشوت 1314هغشح ًجَدُ اػت . دس ػبل  1310آهَصؽ ضوي خذهت ثِ كَست اهشٍصی تب اٍاػظ دِّ 

تبػیغ ؿذ . دگشگًَی ّبی ػیبػی ٍ اجتوبفی دس ایشاى ًیض تَجِ دٍلت سا ثِ اهش « ٌّشػتبى فٌی ساُ آّي  »ٍاحذی ثِ ًبم 

، فلل جذاگبًِ ثِ اهش  1345آهَصؽ ًیشٍی اًؼبًی دس ثخؾ دٍلتی هقغَف وشد. چٌبًىِ دس لبًَى اػتخذام وـَسی هلَة 

ایي الذام ، ًمغِ اغبصی دس اهش آهَصؽ ًیشٍی اًؼبًی دس ػغحی گؼتشدُ ٍهٌؾن تلمی   آهَصؽ وبسوٌبى اختلبف دادُ ؿذ .

ٍ آغبص فقبلیتْبی آهَصؿی ایي هشوض جْت آهَصؽ گؼتشدُ ٍ  1348گشدیذ . تبػیغ هشوض آهَصؽ هذیشیت دٍلتی دس ػبل 

وٌبى دٍلت ،  اّویت هَضَؿ سا ثیؾ هٌؾن دٍسُ ّبی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ، فالٍُ ثش فشاّن ًوَدى صهیٌِ ّبی آهَصؽ وبس

 اص پیؾ آؿىبس ًوَدُ ٍ ساُ سا ثشای ثبص هٌْذػی ًیشٍی اًؼبًی ؿبغل دس ػبصهبًْبی دٍلتی ثبص وشد.

ولیِ ٍصاست خبًِ ّب ، ػبصهبى ّب ٍ  1379لبًَى ثشًبهِ ػَم تَػقِ  دس ػبل  150ثِ عَسی وِ دس آییي ًبهِ اجشایی هبدُ 

، ثِ هٌؾَس استمبی داًؾ ٍ هْبست ٍ افضایؾ ػغح وبسایی ًیشٍی اًؼبًی افن اص هذیشاى ٍ  هَػؼبت دٍلتی هَؽف گشدیذًذ

وبسوٌبى ػبلیبًِ یه دسكذ اص افتجبسات جبسی ٍ فوشاًی خَد سا ثشای عشاحی ٍ اجشای دٍسُ ّبی آهَصؽ ضوي خذهت ّضیٌِ 

 ( 2ًوبیٌذ )هبدُ 

ػبفت  176دس دٍسُ ّبی آهَصؿی همشس گشدیذ ثِ اصای  ّوچٌیي دس ساػتبی ایجبدفشٌّگ ٍ اًگیضؽ وبسوٌبى ثِ ؿشوت

 هبُ حمَق ٍ فَق القبدُ ؿغل ٍ یىؼبل تقجیل دس استمب گشٍُ افغب ًوبیذ. 1آهَصؽ ضوي خذهت هلَة دس عَل یىؼبل 

فلل ًْن ًیض ثِ تَاًوٌذ ػبصی وبسوٌبى اختلبف یبفتِ ٍ دس هَاد هشثَعِ  1386دس لبًَى هذیشیت خذهبت وـَسی هلَة 

م آهَصؽ وبسوٌبى تبویذ ٍ تجییي ؿذُ اػت . ایي ًؾبم آهَصؿی تبوٌَى دس دٍ هشحلِ ثِ تلَیت ؿَسای تَػقِ هذیشیت ًؾب

 اًجبم ؿذُ ٍ اثقبد اجشایی آى لبثل الذام هی ثبؿذ . 1392سػیذُ ٍ اثالك ؿذُ اػت . آخشیي اكالحیِ دس ثْوي ػبل 

ىی دس لبلت آییي ًبهِ اداسی اػتخذاهی افضبی غیش ّیبت فلوی ًْبیتبً ایي هْن دس ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿ

ٍ تجلشُ ّب ٍ آییي ًبهِ اجشایی آى هفلالً ثِ آهَصؽ ٍ  48تب  45ّیبت اهٌب دس فلل ّفتن هبدُ ّبی  1391داًـگبُ ّب هلَة 

ٍ داًـىذُ ّبی فلَم تَاًوٌذػبصی وبسوٌبى پشداختِ ٍ دس حبل حبضش ثشای وبسوٌبى غیش ّیبت فلوی ؿبغل دس داًـگبُ ّب 

 پضؿىی لبثلیت اجشایی داسد.

 :کلیات نظام آهوسشی کارکناى 

تَػوظ ػوبصهبى    28/12/1380هوَس    22554ًبهِ ؿوبسُ  ٍ ثشاثشثشًبهِ ػَم تَػقِ وـَس  عیدٍلت آهَصؽ ضوي خذهت وبسوٌبى 

لبًَى ًؾبم ّوبٌّگ اثالك گشدیذ، ثب تَجِ ثِ دػتگبّْبی هـوَل ولیِ ثِ 1/1/1379هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وـَس ثشای اجشا اص تبسیخ 

آییي ًبهوِ اداسی ٍ  فلل ّفتن  46هبدُ ًؾبم آهَصؽ وبسوٌبى داًـگبّْبی فلَم پضؿىی  ثِ اػتٌبد  ،  ّیأت اهٌبیی ؿذى داًـگبّْب

ُ ٍ هوبد 41ثخوؾ  7دس 1391دسػوبل خوذهبت ثْذاؿوتی دسهوبًی    داًـگبّْبی فلَم پضؿىی ٍ اػتخذاهی وبسوٌبى غیش ّیأت فلوی 

 گشدیوووذ.  اثوووالكثوووِ تلوووَیت ّیوووأت اهٌوووب سػووویذٍ ثوووشای اجوووشا ثوووِ داًـوووگبّْب        ٍ  تْیوووِ تجلوووش21ُ

 



 

 اتف و اصطالحیتؼار

 ٍاحذ آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی هٌبثـ اًؼبًی :

ّبی ؿغلی هٌبػت ثشای وبسهٌذاى سا دس اػت وِ ػغح داًؾ ٍ هْبستداًـگبُ یىی اص ٍاحذّبی هقبًٍت تَػقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ      

ًوبیذ ٍ هؤؽف ثِ اجشای هشاحل اكلی فشآیٌذ آهَصؽ دس ّب ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف هؤػؼِ، تقییي هیساػتبی اًجبم ٍؽبیف، هأهَسیت

 .ثبؿذهیداًـگبُ 

 آهَصؽ ٍتَاًوٌذػبصی هٌبثـ اًؼبًی:

ٍثْجَد ػغح ؿبیؼتگی ٍ  توبهی ثشًبهِ ّب ٍ فقبلیت ّبی آهَصؿی اػت وِ دس چبسچَة دػتَسالقول ًؾبم آهَصؽ دس ساػتبی افضایؾ

 تَاًوٌذػبصی وبسهٌذاى ثِ هٌؾَس استمبءثْشُ ٍسی ٍ وبسآهذی هَػؼِ عشاحی ٍ اجشا هی ؿَد.

 ػبختبس هذیشیت ٍ ساّجشی آهَصؽ هٌبثـ اًؼبًی:

 خظ هـی گزاسی آهَصؽ،عشاحی ٍثشًبهِ سیضی ،اجشا،ًؾبست ،اسصؿیبثی ٍ اثشثخـی آهَصؿی ، هشاحل اكلی چشخِ آهَصؽ دس هَػؼِ

 اػت وِ هجوَفِ آًْبػبختبس هذیشیت ٍ ساّجشی آهَصؽ هٌبثـ اًؼبًی سا تـىیل هی دّذ.

 

 ػبختبس هذیشیت ٍ ساّجشی آهَصؿی :

گزاسی ٍ هذیشیت والى آهَصؿی وِ ثشاػبع هذیشیت ویفیت آهَصؽ هٌبثـ اًؼبًی اص عشف وویتِ ساّجشی ّب اص ػیبػتداًـگبُ 

ٍ ثب تـىیل وویتِ آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی هٌبثـ اًؼبًی ثب تشویت افضبء ریل تحت ًؾش وویتِ  ًوبیذؿَد تجقیت هیآهَصؿی اثالك هی

هذیش   –هقبٍى تَػقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ)سئیغ وویتِ(  ) دّذ.ساّجشی فقبلیت وشدُ ٍ ٍؽبیف هحَلِ اص عشف ٍصاست هتجَؿ سا اًجبم هی

 –وبسؿٌبع آهَصؽ )فضَ( –سئیغ اداسُ آهَصؽ )دثیش وویتِ( –َ(هذیش تَػقِ ػبصهبى ٍ تحَل اداسی )فض -هٌبثـ اًؼبًی)فضَ( 

 جبهقِ پضؿىی )فضَ( ٍ افضبی هذفَ  دثیش آهَصؽ هذاٍم

طراحی و 
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 آموزشی



 

 داًـگبُ ػبصی تَاًوٌذ ٍ آهَصؽ وویتِ ٍؽبیف

 ساّجشی وویتِ هلَثبت ٍ ػیبػتْب اجشای  – 1

 هَػؼِ آهَصؿی ّبی ثشًبهِ ولیبت تلَیت ٍ تقییي ثشسػی،  – 2

  هجَص كذٍس ٍ فشد ٍ ؿغل ٍاحذ، ػبصهبى، تحلیل اػبع ثش هَػؼِ آهَصؿی ًیبصّبی ًْبیی تبییذ ٍ ثشسػی  – 3

 هذت وَتبُ ٍ هذت هیبى ساّجشدی، ثشًبهِ اص افن هَػؼِ آهَصؽ ّبی ثشًبهِ تلَیت ٍ ثشسػی  – 4

 آهَصؽ ػبالًِ ثَدجِ دس ثیٌی پیؾ ٍ تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽ ّبی ثشًبهِ پیـجشد جْت ًیبص هَسد افتجبسات پیـٌْبد ٍ ثشسػی  – 5

 هَػؼِ افتجبسات ول اص دسكذ یه حذالل هقبدل

 تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽ ثشای هَػؼِ ػٌَاتی ثَجِ دس ؿذُ ثیٌی پیؾ آهَصؽ افتجبسات وشد ّضیٌِ ٍ تلَیت پیگیشی ٍ ثشسػی  – 6

 .هلَة ّبی ثشًبهِ اػبع ثش

 هَػؼِ ًیبص هَسد آهَصؿی ّبی سٍیِ تبییذ ٍ ثشسػی  – 7

 ّبی فلل ػش اػبع ثش الىتشًٍیىی ٍ چبپی كَست ثِ آهَصؿی ّبی دٍسُ ًیبص هَسد آهَصؿی هَاد ٍ هحتَا تبییذ ٍ ثشسػی  – 8

 هلَة آهَصؿی

 آهَصؽ فشآیٌذ حَصُ دس(  ریلالح)  هـبٍس یب ٍ هجشی هَػؼبت اًتخبة ٍ ثشسػی  – 9

  همشسات ٍ لَاًیي چبسچَة دس اًگیضؿی وبسّبی ػبصٍ اص ثشخَسداسی ّبی ػیبػت تقییي  – 10

 تخللی ػغح ٍ هْبستی ػغح دٍم ًَؿ ّبی گَاّیٌبهِ كذٍس ٍ تبییذ ثشسػی،  – 11

  2 ٍ 1 ػغح پظٍّـی تخللی، ّبی گَاّیٌبهِ ثب هشتجظ هذاسن اسایِ تبییذ ثشسػی،  – 12

  ػبصی تَاًوٌذ ٍ آهَصؽ فشآیٌذ ثش ًؾبست جْت ساّجشی وویتِ ًوبیٌذُ ثب ّوىبسی  – 13

 آهَصؽ فشآیٌذّبی اجشای دس آهَصؽ اجشایی فَاهل ثشای الصم ّبی اًگیضُ ایجبد جْت دس الضحوِ حك تقییي  – 14

 ٍاحذّبی تَػظ آى اجشای حؼي ثش ًؾبست ٍ تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽ ّبی ثشًبهِ فولىشد اسصیبثی ّبی ؿبخق تلَیت ٍ تقییي  – 15

 هَػؼِ هجوَفِ صیش

 اكالحی الذاهبت اًجبم ثشای هٌبػت ساّىبسّبی اسائِ ٍ آهَصؿی هـىالت ٍ هؼبئل پیگیشی ٍ ثشسػی  – 16

  ساّجشی وویتِ عشف اص اثالغی ًبهِ ؿیَُ اػبع ثش هغبلقبتی ّبی فشكت ٍ آهَصؿی ثَسػْبی افغبی  – 17

 خبف هَاسد دس اػبتیذ الضحوِ حك تبییذ ٍ ثشسػی  – 18

 ّیبت ٍ آهَصؽ ساّجشی وویتِ ثِ ادٍاسی ٍ ػبالًِ كَست ثِ آهَصؽ وویتِ ّبی گضاسؽ ٍ جلؼبت كَست اسائِ ٍ پبػخگَیی  – 19

 هَػؼِ سئیؼِ



 حَصُ دس هَػؼِ ػَی اص پیـٌْبدی هَاسد یب ٍ ؿَد هی هـخق اًؼبًی هٌبثـ آهَصؽ ًؾبم اػبع ثش وِ ٍؽبیفی ػبیش اًجبم   – 20

 اًؼبًی هٌبثـ ػبصی تَاًوٌذ ٍ آهَصؽ

 اهذاف آهوسش

 استمبء ػغح ویفی ػشهبیِ اًؼبًی هَػؼِ اص عشیك افضایؾ ػغح تَاًبیی داًؾ ٍ هْبست هٌبثـ اًؼبًی  - 1

 افضایؾ اثش ثخـی ٍ وبسایی دس اسائِ خذهبت اص عشیك تَػقِ ثیٌؾ، داًؾ ٍ هْبست ّبی هتلذیبى هـبغل  – 2

ػقِ آگبّی ّبی فوَهی آًبى دس اثقبد افضایؾ ػغح ثبٍس ٍ افتمبدات هٌبثـ اًؼبًی ًؼجت ثِ اسصؿْبی اػالهی ٍ تَ – 3

 هختلف فشٌّگی ٍ اجتوبفی

 ثشٍص سػبًی ٍ استمبء ػغح داًؾ، هْبست ٍ ًگشؽ هٌبثـ اًؼبًی – 4

 تَاًوٌذ ػبصی هذیشاى جْت ایفبی هَثش ًمؾ ّب ٍ ٍؽبیف هذیشیتی – 5

بء ثِ ستجِ ؿغلی ثبالتش دس ؿغل آهبدُ ػبصی وبسهٌذاى هَػؼِ اص ثقذ داًؾ، هْبست ٍ ؿبیؼتگی ّبی ؿغلی ثشای استم – 6

 هَسد تلذی

 آهبدُ ػبصی وبسهٌذاى هَػؼِ جْت اًتلبة ثِ ػغَح ؿغلی ثبالتش ٍ یب پزیشؽ ًمـْبی جذیذ  -7

 وبسوٌبًی وِ هـوَل ًؾبم آهَصؿی وبسوٌبى هیجبؿٌذ: 

)وبسوٌبى سػوی ،سػوی  ولیِ وبسوٌبى سػوی ،سػوی آصهبیـی ،پیوبًی ،لشاسدادی ،هـوَل ًؾبم آهَصؿی وبسوٌبى هیجبؿٌذ

 .هـوَل ًؾبم آهَصؿی ؿذًذ ( 1391ٍ وبسوٌبى لشاسدادی اص ػبل  1379آصهبیـی، پیوبًی اص ػبل 

 تزوش هْن :

هشخلی ،توبم ٍلت، هشخلی صایوبى هبهَسیت آهَصؿی الصم ثِ روش اػت وبسوٌبى ثب حبلت اػتخذاهی فَق الزوش دس كَستی وِ دس 

 ثبؿٌذ غیشؿبغل ثَدُ ٍ هجَص ؿشوت دس دٍسُ ّبی آهَصؿی سا ًذاسًذ. ...ثذٍى حمَق 

 اًَاؿ دٍسُ آهَصؽ :

 گشدد.ّبی جذیذ اسائِ هیّبی فشد جْت ایفبی ًمؾّبئی وِ ثیـتش اص یه ػبل ٍ ثشای افضایؾ داًؾ ٍ هْبستآهَصؽ ثلٌذ هذت :

 ای ثِ هٌؾَس ایجبدآهَصؿی هـخق ٍ اص پیؾ تقییي ؿذُ ّبئی وِ هذت آى ووتش اص یه ػبل ثَدُ ٍ هحتَایآهَصؽ وَتبُ هذت :

 ؿَد.هْبست، افضایؾ داًؾ ٍ تغییش ًگشؽ ثِ فشاگیشاى اًتمبل دادُ هی                    

 گَاّیٌبهِ آهَصؿی چیؼت ؟

ؿَد وِ ّش فشاگیش هَؽف وٌٌذگبى افغبء هیای اػت وِ دس پبیبى دٍسُ آهَصؿی دس اصاء وؼت ًوشُ لجَلی ثِ ّش یه اص ؿشوتثشگِ     

 ثبؿذ .هی ثِ حفؼ ٍ ًگْذاسی آى تب پبیبى خذهت

 ّب :اًَاؿ گَاّیٌبهِ



 وٌٌذگبى وِ دس اسصؿیبثی آى دٍسُ هَفكگشدد وِ پغ اص اتوبم ّش دٍسُ آهَصؿی ثِ ؿشوتای اعالق هیثِ گَاّیٌبهِ ًَؿ اٍّل : -

ی دٍسُ ّبی آهَصؿی عی هضایبولیِ  فبدُ اص ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی ثشای افغبء گشدد.ّوچٌیي ثِ جْت اػتاًذ، افغبء هیؿذُ              

 دس ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی  ّش هؼتخذم ثجت ٍ ضجظ هیگشدد. گَاّیٌبهِ ، ػَاثك آهَصؿی  ثِ جبی كذٍس ؿذُ 

 ّبیؿ اٍّل ٍ اًجبم فقبلیتّبی ًَّبی آهَصؿی ٍ دسیبفت گَاّیٌبهِگشدد وِ ثب گزساًذى دٍسُّبئی اعالق هیثِ گَاّیٌبهِ ًَؿ دٍّم : -

 فلوی هشتجظ ثب ؿغل وبسهٌذ ) تألیف، تحمیك، تشجوِ، تذسیغ ٍ ... ( ثب دس ًؾش گشفتي حذ ًلبة ػبفبت آهَصؿی هَسد               

 ی اى ًؾیشتَاًٌذ اص هضایبی اػتخذاهگشدد ٍ داسًذگبى آى هیًیبص پغ اص تأییذ وویتِ آهَصؽ ثِ فشاگیشاى افغبء هی               

 لیؼبًغ دس ؿشایظ احشاص هـبغل هشثَط دس چبسچَةدیپلن، لیؼبًغ، فَقداسًذگبى هذاسن تحلیلی فَق               

                                   هشثَعِ دس ٍس گَاّیٌبهِ ّبی هزوَس ضَاثظ ثب تَجِ ثِ تَلف كذ ) سفبیت توبهی لَاًیي ٍ همشسات هشثَعِ ثشخَسداس گشدًذ.               

 اعالؿ سػبًی خَاّذ ؿذ(.  "كَست اثالك هتقبلجب

 :آهَصؿی ّبی دٍسُ اجشای ضَاثظ  

 هؼئَلیي تَػظ ٍ ًیبصػٌجیعی هشاحلی  خذهت هحل ٍاحذ ٍ ریشثظ هقبًٍت تَػظ وبسوٌبى ؿغلی آهَصؿی ّبی دٍسُفٌبٍیي  -1

 . هیگشدد  اجشا ثب ًؾبست ٍ ّوىبسی وبسؿٌبػبى آهَصؽ ػتبد ٍاحذ آى آهَصؽ

 ٍ ثبؿٌذ هی داًـگبُ ًیبصّبی ٍ خَد ػبصهبًی پؼت ثب ًیبص،هشتجظ هَسد آهَصؽ ّبی دٍسُ گزساًذى ثِ هلضم داًـگبُ وبسهٌذاى -2

 داسد ثشفْذُ آهَصؽ وویتِ ًؾبست تحت سا آهَصؽ ّبی ثشًبهِ ٍاجشای سػبًی اعالؿ هؼئَلیت آهَصؽ ٍاحذ

 دس ًوبیذٍ ّضیٌِ تلَیت اص پغ ٍ ثیٌی پیؾ ػٌَاتی ثَدجِ دس ػبالًِ ثغَس سا ًیبص هَسد آهَصؿی ثَدجِ اػت هىلف داًـگبُ -3

 . ًوبیذ ثشگضاس ؿغلی سؿتِ ّش ثشای خذهت ضوي ّبی آهَصؽ ػبفت50 حذالل هیبًگیي كَست ثِ ػبل

 .ثبؿذ هی داًـگبُ آهَصؽ وویتِ فْذُ ثش غیشاداسی یب ٍ اداسی ٍلت دس آهَصؿی ّبی دٍسُ ثشگضاسی صهبى تقییي  -4

 .ثبؿذ هی دٍسُ اجشای ّضیٌِ پشداخت ثِ هىلّف لجَلی، ًوشُ وؼت فذم ٍ هلَة ّبی دٍسُ دس ؿشوت كَست دس وبسهٌذاى  -5

 وِ وبسهٌذاًی لزا ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ؿشوت دس دٍسُ ّبی آهَصؿی وَتبُ هذت ثخـی اص ٍؽبیف وبسهٌذاى هحؼَة هی ؿَد -6

 ًوبیٌذ، ؿشوت هشثَط ثِ سؿتِ ؿغلی خَد هلَة آهَصؿی ّبی دٍسُ دس هشثَعِ ٍاحذ هَافمت ٍ آهَصؽ ٍاحذ هقشفی ثشاػبع

 .گشدد  لحبػ سٍصاًِ هأهَسیت یب ٍ ػبفتی هأهَسیت آهَصؿی، ّبی والع دس آًبى حضَس هذت

وِ هٌجش ثِ تشن هٌغمِ جغشافیبیی هحل اؿتغبل  6هغبثك ثب سفبیت ثٌذؿشوت ّشیه اص وبسوٌبى دس دٍسُ آهَصؿی وَتبُ هذت  -7

 افن اص داخل یب خبسج اص وـَس گشدد فَق القبدُ هبهَسیت پشداخت هی گشدد. 

چٌبًچِ حضَس دس دٍسُ آهَصؿی دس هحل جغشافیبیی هحل خذهت ثقذ اص ٍلت اداسی ثبؿذ ، فَق القبدُ اضبفِ وبس ػبفتی ثشاثش  -8

 لك هی گیشد. همشسات هشثَط تق

 .گیشد ًوی تقلك سٍصاًِ یب ػبفتی هأهَسیت ،  هجبصی ّبی آهَصؽ ثِ  -  9  

 ثِ هجشی تَػظ آهَصؿی دٍسُ پبیبى دس وِ ّبئی آصهَى دس% (  60)  ًوشُ حذًلبة وؼت آهَصؿی، ّبی دٍسُ دس هَفمیت هالن  -10

 .ثبؿذ هی آیذ هی فول



 سؿتِ آهَصؿی ًیبصّبی ثب هغبثك وِ كَستی دس اػت، گزساًذُ وـَس اص خبسج دس هأهَسیت حیي دس فشد وِ ّبئی گَاّیٌبهِ  -11

 .ثبؿذ هی لجَل لبثل ساّجشی وویتِ تأییذ ثب ثبؿذ فشد ؿغلی

 هی هوٌَؿ گَاّیٌبهِ دٍ ّش اهتیبص اص صهبى ّن اػتفبدُ ٍ دٍسُ یه جْت پَػتش ٍ همبلِ اسائِ تذسیغ، ؿشوت، گَاّیٌبهِ كذٍس  -12

 .ثبؿذ

 لشاسدادی اص ثبثت دٍسُ ّبی آهَصؿی گزساًذُ ّوبًٌذ وبسوٌبى پیوبًی هیجبؿذ.  وبسهٌذاى جْت اًگیضؿی وبسّبی ٍ ػبص  - 13     

 ّبی آهَصؿی وَتبُ هذت وِ وبسوٌبى دس عَل خذهت ثبیذ عی ًوبیٌذ :ثٌذی دٍسُتمؼین

ثِ هٌؾَس آؿٌب ػبختي وبسوٌبى جذیذاالػتخذام ثب اّذاف ٍ ٍؽبیف هَػؼِ هحل خذهت آًْب ثب :  دٍسُ آهَصؿی تَجیْی ثذٍ خذهت

لَاًیي ٍ همشسات اػتخذاهی ،آییي ًبهِ اداسی اػتخذاهی ،حمَق فشدی ٍ ؿغلی ،هحیظ وبس ،لبًَى اػبػی ایشاى ٍ ًؾبم اداسی ایجبد 

 ثشگضاس هیگشدد.  ؿىی ٍ آؿٌبیی ثب داًـگبُ فلَم پض تَاًوٌذی جْت تلذی ؿغل هشثَعِ 

  چٌذ سػبًِ ای ٍ تَػظ ٍصاست هتجَؿ ٍ داًـگبُ فلَم پضؿىی آرسثبیجبًغشثی اجشا ٍ  ػبفت ٍثِ كَست 180دٍسُ آهَصؿی ثِ هذت

ػبل اٍل خذهت ایي دٍسُ سا ثب هَفمیت عی  2وبسهٌذاى هـوَل هَؽفٌذ عی ؿؾ هبُ اٍل اػتخذام دس ایي دٍسُ ثجت ًبم ٍ حذاوثش 

 صم ثِ روش اػت ؿشوت دس دٍسُ ّبی ضوي خذهت داًـگبُ هٌَط ثِ گزساًذى ایي دٍسُ هیجبؿذ.ال. ًوبیٌذ

  فلل اسائِ  7دسكذ ًوشُ ًْبیی سا اخز ًوَدُ ٍ هحتَای دٍسُ دس لبلت دٍ ثؼتِ آهَصؿی فوَهی ٍ اختلبكی دس  6فشاگیشاى ثبیذ

 . ؿذُ اػت 

 ُآدسع ػبهبًِ سؿذ جْت ؿشوت دس دٍسhttp://karmand.behdasht.gov.ir . 

دٍسُ هزوَس ثشای وبسوٌبى لشاسدادی جْت توذیذ لشاسداد ػبلیبًِ ٍ ثشای وبسوٌبى پیوبًی جْت تجذیل ٍضقیت ثِ سػوی آصهبیـی 

 الضاهی هیجبؿذ.   

 هشایای هزبوطه سهاى بزگشاری هذت ػنواى دوره

 ػبفت 180 تَجیْی ثذٍ خذهت
 هبُ اٍل اػتخذام 6حذالل دس 

 ػبل اٍل خذهت 2ٍ حذاوثش 

ؿبغل، استمبء ستجِ،  احتؼبة دس حك

 اػتخذاهی تجذیل ٍضقیت

 

ثِ آهَصؽ ّبیی اعالق هی گشدد وِ تَاًوٌذیْبی تخللی هَسد ًیبص هـبغل داًـگبُ سا ثِ ؿبغلیي اًتمبل هی   ّبی ؿغلی:آهَصؽ

ٍ في آٍسی ّبی سٍص اجشا  هتٌبػت ػبختي اعالفبت وبسوٌبى ثب ٍؽبیف سؿتِ ؿغلی هَسد ًؾش هغبثك ثب پیـشفتْبی داًؾ دّذٍثِ هٌؾَس

صهبى ثشگضاسی دس عَل خذهت  ٍ ثِ كَست الضاهی ثشای توبهی وبسهٌذاى حؼت ًیبص ؿغلی عشاحی  تخللی ،، هیگشدد. هحتَای دٍسُ 

سٍؽ اجشای دٍسُ ثِ كَست حضَسی ٍ غیشحضَسی ٍ آصهَى ّبی آى الىتشًٍیىی هیجبؿذ. فٌبٍیي ٍهجبحث دٍسُ تَػظ  ٍاجشا هیگشدد. 

 ثشگضاس هیگشدد. ثب ّوىبسی اداسُ آهَصؽ هقبًٍت ٍ هذیشیت ریشثظ عشاحی ٍ تَػظ ٍاحذ هحل خذهت 

ٍسی ّبی فوَهی ٍ فٌباجتوبفی، تَاًوٌذی فشٌّگی ، ّبیهی گشدد وِ  دس حیغِثِ آهَصؽ ّبیی اعالق  ّبی فشٌّگی ٍ فوَهی :آهَصؽ

اعالفبت ثِ هٌؾَس سؿذ فضبئل اخاللی ٍاستمب فشٌّگ ػبصهبًی ٍ افضایؾ داًؾ ،هْبست ٍ ًگشؽ فوَهی ٍ فشدی ٍ فٌبٍسی اعالفبت دس 

http://karmand.behdasht.gov.ir/


هی ٍ یب اختیبسی )ثِ تـخیق داًـگبُ اسائِ هیگشدد.  . ؿبهل توبم وبسهٌذاى هـوَل آهَصؽ ثَدُ  ٍ ؿشوت دسدٍسُ ثشای وبسوٌبى الضا

 وویتِ آهَصؽ(اػت  ٍ ثِ كَست حضَسی ٍیب غیش حضَسی ٍ آصهَى آى الىتشًٍیىی اجشا هیگشدد.  

  :ICDLآهَصؽ فٌبٍسی اعالفبت یب دٍسُ ّبی 

پیؾ ؿشط اػتخذام گشدیذ ٍ چَى آهَصؿْبی هزوَس  1376ثشاػبع هلَثبت وویتِ آهَصؽ ػبل ICDLالصم ثِ روش اػت دٍسُ ّبی 

 145099آهَصؽ ضوي خذهت هحؼَة ًویـذ لزا دس ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی وبسوٌبى ثجت ًگشدیذ ّوچٌیي ثش اػبع ثخـٌبهِ ؿوبسُ  

بص آهَصؿی ثَدُ ٍ دس كَست ًیبص هَػؼبت ٍ ػبصهبى ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی اػتبى دٍسُ ّبی هزوَس فبلذ اهتی 20/11/93هَس  

 ٍ ػبیش هْبستْبی هَسد ًیبص سا ثشای وبسوٌبى خَد اجشا ًوبیٌذ . ICDLّب هیتَاًٌذ دٍسُ ّبی پیـشفتِ 

حضَسی كَست  ای هذیشاى لجل یب دس عَل خذهت هذیشاى ثِّبئی اػت وِ دس ساػتبی تقبلی هقٌَی ٍ حشفِآهَصؽ ّبی هذیشاى:آهَصؽ

 ٍ گزساًذى ایي دٍسُ ّب ثشای هذیشاى الضاهی هیجبؿذ .غیشحضَسی تَػظ هشاوض ٍ هؤػؼبت ریلالح ٍ داًـگبُ ثشگضاس هیگشدد. ٍ

هجوَفِ آهَصؽ ّبی هَسد تأییذ دفتش آهَصؽ هذاٍم جبهقِ پضؿىی وِ ثِ هٌؾَس استمبء ػغح داًؾ  آهَصؽ ّبی هذاٍم جبهقِ پضؿىی:

یي جبهقِ پضؿىی تَػظ دفبتش آهَصؽ هذاٍم جبهقِ پضؿىی داًـگبّْب ٍیب ػبیش هشاوض هجبص اسائِ ٍ هْبستْبی ؿغلی ٍ حشفِ ای هـوَل

اهتیبص هقبدل  25) هیـَد. آهَصؽ ّبی هذاٍم جضء آهَصؽ ّبی ؿغلی ثَدُ ٍ دس لبلت ػمف ػبلیبًِ ثشای داسًذگبى هذاسن دوتشا ٍ ثبال 

لبثل هحبػجِ هیجبؿذ. ثشای ؿشوت دس ایي دٍسُ ّب ثبیذ ثب هذیشیت  ( ػبفت30هقبدل اهتیبص  15) ٍ ثمیِ هـوَلیي ایي لبًَى  ( ػبفت50

 .ّوبٌّگی ّبی الصم سا داؿتِ ثبؿیذآهَصؽ هذاٍم داًـگبُ 

 ؿشایظ ؿشوت دس دٍسُ :

 حضَس دس دٍسُ تَػظ ٍاحذ آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی تبییذ 

  لیذ ؿذُ دس حىن ػبصهبًی ( ثب فٌَاى دٍسُ آهَصؿی  تٌبػت سؿتِ ؿغلی ( 

 ثشای همبعـ ٍ سؿتِ ّبی تحلیلی هـوَل آهَصؽ هذاٍم "كشفب 

 اص  اهتیبص( 15اهتیبص ٍ ثمیِ ٍاجذیي ؿشایظ تب  25)پضؿه دس كَست ؿشوت حضَسی دس دٍسُ ثب ؿشایظ فَق الزوش هشخلی وبسهٌذ

 اػتحمبلی ثِ هبهَسیت آهَصؿی ثذٍى هضایب لبثل اكالح هیجبؿذ. 

 

 

 

 

 



 سقف ساالنه پذیزش دوره های آهوسشی  

 آًْب الذام هی ًوبیذ . عیدس عَل ػبل ًؼجت ثِ  یيایي ػمف ؿبهل ولیِ دٍسُ ّبی آهَصؿی هلَة ٍ هَسد پزیشؽ اػت وِ ؿبغل

 

 هقطغ تحصیلی ردیف
 سقف ساالنه 

 ) جوغ کل (
 توضیحات

1 
دیپلن ٍ فَق 

 دیپلن
150 

هبصاد ثش ػمف ػبلیبًِ ) 

( لبثل  120 – 130 – 150

هحبػجِ ثشای ثشخَسداسی 

اص اهتیبصات ًجَدُ ٍ ثِ 

ػبل ثقذ هٌتمل ٍ یب 

 رخیشُ ًوی گشدد

 130 لیؼبًغ 2

3 
فَق لیؼبًغ ٍ 

 دوتشا
120 

 شناسناهه آهوسشی : 

هَسد ًیبص، آهَصؽ  ّبیوبسثشگی الىتشًٍیىی اػت وِ توبهی اعالفبت آهَصؿی ّش یه اص وبسهٌذاى افن اص اعالفبت پشػٌلی، آهَصؽ

، دس استمبء، اًتلبة گشدد ٍ ّبی فلوی هشتجظ ثب ؿغل وبسهٌذ دس آى ثجت ٍ ًگْذاسی هیػبصی فقبلیتّبی گزساًذُ ؿذُ ٍ هقبدل

جْت سٍیت ٍ اػتخشاج ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی گیشد.ٍ اسصؿیبثی فولىشد وبسهٌذاى هَسد اػتفبدُ لشاس هیتجذیل ٍضقیت اػتخذاهی 

هیتَاًٌذ ثب هشاجقِ ثِ ػبیت داًـگبُ لؼوت آهَصؽ ٍ آصهَى ّبی الىتشًٍیىی ثب اػتفبدُ اص یَصسٍ پؼَسد وذهلی ، ى ّشیه اص وبسوٌب

 .گشدیذُ ٍ اص لؼوت ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی الذام ثِ چبح آًْب ًوبیٌذ. ٍاسد ػبهبًِ آهَصؿ

 ًىتِ هْن  

وبسوٌبى الصم اػت  عی ّوبٌّگی ثب هؼئَل آهَصؽ  ( ٍضقیت....، تجذیل ) ستجِ ، حك ؿبغل یولیِ هضایب افغب وبسگضیٌی هحتشم جْت 

  ثب اهضب ٍ تأییذ هؼئَل آهَصؽ ٍ هذیش ؿجىِ الذام ًوبیذ . ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی ًؼجت ثِ دسیبفت پشیٌت ٍ یب فبیل  خَد ٍاحذ

 : نحوه ارتقاء کارهنذاى در رتبه های جذول حق شغل

ساػت های آهوسشی اػالم شذه در حکن کارگشینی هت با بزناهه ریشی السم نسبت به گذرانذى در طول خذکارهنذ بزای ارتقا رتبه السم است 

 اقذام تا اهکاى دریافت به هوقغ هشایا هیسز گزدد.

 ٍاحذ ؿشایظ الصم ػغَح

 ستجِ

 فبلی خجشُ اسؿذ پبیِ همذهبتی

ثشای هـبغل تب ػغح 

 وبسداًی

 0 24 16 8 0 ػبل هذت تجشثِ الصم

 0 200 250 300 0 ػبفت آهَصؿیدٍسُ 

ثشای هـبغل تب ػغح 
 24 18 12 6 0 ػبل هذت تجشثِ الصم



 150 200 250 300 0 ػبفت دٍسُ آهَصؿی وبسؿٌبػی ٍ ثبالتش

 

 

 (و قزادادی پیوانی –خالصه جذول بزخورداری اس هشایای آهوسشی کارکناى غیز هیأت ػلوی )رسوی 

 

 هادوره
 اهتیاسات 

هیشاى 
ساػت 
هورد 

 نیاس

 باسه سهانی

 آهوسش 

 توضیحات

 شغلی توجیهی
فزهنگی 

و 
 ػووهی

بهبود 
هذیزیت  
-تؼالی حزفه

 ای و هؼنوی

هذاوم 
جاهؼه 
 پششکی

 بورس
 آهوسش

 حك ؿبغل
)احتؼبة دس حىن 
وبسگضیٌی( 

1000 
ّبی آهَصؽ

هلَة اص ثذٍ 
 اػتخذام 

 ** ** ** ** ** 

دس حك ؿبغل ّش یه ػبفت آهَصؽ 
 /. اهتیبص هحبػجِ 5

 گشدد. هی

-استمبء ستجِ

 ّبی ؿغلی

 300 پبیِ

 ** ** ** ** **  اصثذٍاػتخذام 

 ػبیش هـبغل
ػبل 20ػبل 8

 تجشثِ یه ستجِ 
 ػبل یه ستج8ِّش ػغح وبسداًی 250 اسؿذ
 6 ّشثشای هـبغل وبسؿٌبػی ٍ ثبالتش،  200 خجشُ

 150 فبلی ستج1ِػبل 

-اًتلبة ٍ استمبء پؼت

 -ایهذیشاى حشفِّبی  
لجل اص اًتلبة ٍ 
دس عَل خذهت 

 هذیشاى
   **   

 
 

تجذیل ٍضقیت اص پیوبًی 
ثِ سػوی آصهبیـی ٍ اص 
سػوی آصهبیـی ثِ 
سػوی لغقی 

هبُ اٍل  6  100
 اػتخذام الضاهی 

** ** ** ** **  

ػبفت دٍسُ آهَصؿی 50گزساًذى 
دسعَل خذهت سػوی آصهبیـی ثِ 

 50 اصای ّشػبل الضاهی اػت.

ثِ اصای ّشػبل 
خذهت 
 آصهبیـی

اصفشٍسدیي   اسصؿیبی ػبلیبًِ
 لغبیت اػفٌذ 

** ** ** ** **  

ػبفت  5دٍسُ فوَهی ثِ اصاءّش
ػبفت 10اهتیبص ٍؿغلی ثِ اصاءّش 1

 اهتیبص3

تذسیغ دٍسُ ّبی 
 آهَصؿی هلَة

 اهتیبص 1ػبفت  2ّش        

 

 

 

 

 

 

 



 آشنایی با ساهانه آهوسش 

 آهَصؽ :ًحَُ ٍسٍد ثِ ػبهبًِ 

 ابتذا وارد سایت دانشگاه به آدرس  ورود جهتumsu.ac.ir   ویژه اس قسوت  گزدیذه و 298.252.811.291و یا آی پی

  .را انتخاب و وارد ساهانه آهوسش شویذکارکناى  آهوسش و آسهوى الکتزونیکی،  کارکناى

 

 

   يت حفبظت از اطالعبت ً صفحو الزم است جً کبرکنبن ً رمس عبٌر کد ملی می ببشد  نبم کبربری کد ملیبو سبمبنو جيت ًرًد

 . در غیر اینصٌرت مسئٌلیت برعيده فرد خٌاىد بٌد .  داده ببشندآزمٌن خٌد رمس عبٌر خٌد را تغییر 

 

 

 



 

 پغ اص ٍسٍد ثِ ػیؼتن ولیذ ّبی هیبًجشی هغبثك تلَیش ًوبیؾ دادُ هی ؿَد.

 

 ػیؼتن ولیذ ّبی هیبًجشی هغبثك تلَیش ًوبیؾ دادُ هی ؿَدپغ اص ٍسٍد ثِ 

 

 ػَاثك آهَصؿی:

ػبفت –هی تَاًیذ دٍسُ ّبی آهَصؿی وِ تبوٌَى عی وشدُ ایذ ثْوشاُ ًوشات  ثب ٍسٍد ثِ هٌَی 

 دٍسُ ٍ... هغبثك ًوًَِ صیشهـبّذُ ًوبییذ.

ًیبص داؿتِ ثبؿذ ثبیؼتی  03/12/1399تب  03/04/1391ثشای هثبل اگش فشدی گضاسؽ ػَاثك آهَصؿی خَد سا اص تبسیخ 

 دس لؼوت اص تبسیخ

سا هغبثك  ٍ دس لؼوت تب تبسیخ   

 تلَیش ٍاسد ًوبیذ.

 



اخجبس ٍ اعالفیِ ّب  -والػْبی آهَصؿی –هیتَاًیذ هغبثك تلَیش صیشػَاثك آهَصؿی اص لؼوت 

 ٍ... سا ثجیٌیذ .

 

 

 هیتَاًیذ هغبثك تلَیش صیش ثلَست ًوَداسی گضاسؽ دٍسُ ّبی گزساًذُ ؿذُ خَد سا       اص لؼوت  

 ثیٌیذ .

 ًوًَِ ای اص گضاسؽ ًوَداسی ثـشح صیش هی ثبؿذ:

 

 

 

 سهوى های الکتزونیکی:آ

ثلَست چـوه صى آصهَى ثشای ؿوب اگش آصهَى جذیذی ثشای ؿوب فقبل ؿذُ ثبؿذ ثب ٍسٍد ثِ ػبهبًِ  دس هٌَی 

هیتَاًیذ آصهَى سا آغبص وٌیذ.ٍ ثِ ػَاالت تؼتی فالهت ثضًیذ ٍ پغ اص پبیبى "ؿشٍؿ آصهَى  "ًوبیؾ دادُ هیـَد.ٍ ثب ثب صدى دووِ 

آصهَى گضیٌِ اسػبل پبػخٌبهِ سا تیه صدُ تب ًوشُ خَد سا هـبّذُ ًوبئیذ. دس كَست لغقی ثشق ٍ یب ایٌتشًت هی تَاًیذ لجل اص پبیبى 

ست اهىبى ػبهبًِ دػتشػی كَ ثب وبسؿٌبع آهَصؽ ػتبد داًـگبُ توبع حبكل ًوبئیذتب هَسد ؿوب ثشسػی ٍ دس ثبصُ صهبًی آصهَى

 هجذد دّذ



 

 ػَاثك آهَصؿی

ایي لؼوت ؿبهل دٍ ثخؾ ػَاثك ٍ ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی هیجبؿذ وِ وبسوٌبى ثبیذ دلت ًوبیٌذ وِ جْت افغب ولیِ هضایب 

چَى دس ػَاثك آهَصؿی دٍسُ ّبی خبسج اص ػمف ثجت هیگشدد لزا فمظ ثشای ول هیجبؿذ ٍ ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی هالن ف

 . اعالؿ هؼتخذم هیجبؿذ

 وتبثخبًِ دیجیتبل هي

فبیل دٍسُ ّبی آهَصؿی ثشای داًلَد ٍ هغبلقِ ٍ دس ًْبیت ثشای ؿشوت دس آصهَى لجل اص اجشا ثبسگزاسی هیگشدد ٍ  

 عِ سا داًلَد ٍ هغبلقِ ًوبیٌذ.  وبسوٌبى ثبهشاجقِ ثِ ایي هٌَ هیتَاًٌذ فبیل هشثَ

 آهَصؽ ٍیذئَ هحَس

 .  دٍسُ ّبی آهَصؿی وِ فبیل جشای آًْب فیلن هیجبؿذ دس ایي لؼوت جْت هغبلقِ ثبسگزاسی هیگشدد

 اسصؿیبثی دٍسُ

لجل یب ثقذ اص ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی چه لیؼت اسصیبثی دٍسُ ثشای ًؾش ػٌجی ًوبیؾ دادُ هیـَد ٍ ثبیذ تَػظ 

 . فشاگیش تىویل گشدد

    پغ اص ٍسٍد ثِ ػیؼتن دسكَست توبیل ٍجْت افضایؾ ضشیت اهٌیت  هیتَاًیذ اص هٌَی تغییش ولوِ فجَس

 ٍ هغبثك تلَیش صیش سهض فجَستبى ساتغییش دّیذ.ٍاسد   

 

 

 خشٍج اص ػیؼتن:

 هی تَاًیذ اص ػیؼتن خبسج ؿَیذ.     دس پبیبى ثب صدى دووِ     

 

 



 

  ساهانه رشذ و نحوه ورود : آشنایی با

  هی نوایذدر سطح کشور بزگشار دوره های آهوسشی  ، و به تؼذاد هحذودهتبوع بوده وسارت آهوسش ساهانه رشذ، ساهانه اختصاصی گزوه 

سهض وذ هلی ٍ . ثشای ٍسٍد ًبم وبسثشی  یـَیذه  karmand.behdasht.gov.irجْت ؿشٍؿ اثتذا ٍاسد ػبیت ػبهبًِ سؿذ ثِ آدسع  

دس كَست ثشٍص هـىل ٍ فذم ٍسٍد ثِ ػبهبًِ الصم اػت جْت ثشٍصسػبًی پؼَسد ثب اداسُ آهَصؽ فجَس ؿوبسُ ؿٌبػٌبهِ هی ثبؿذ.

 توبع حبكل ًوبئیذ. 

 

  ُهغبلقِ ٍ دس آصهَى ،آیىي آهَصؽ سا ولیه هیىٌیذ  ٍ ؿشوت دس دٍسُ ّبی ثجت ًبم ؿذُ سا اًتخبة ٍ دٍسُ هَسد ًؾش سا هـبّذ

 هیٌوبییذ.ؿشوت 

 



 آیىي آهَصؽ سا ولیه هی وٌیذ وبسًبهِ  آهَصؿی سا اًتخبة ٍ ؿٌبػٌبهِ  ثشای هـبّذُ ؿٌبػٌبهِ آهَصؿی دس ػبهبًِ سؿذ

 اهَصؿی سا سٍیت هیىٌیذ.

 

 

 


