به نام خدا

دستوسالعمل اجشاي نياصسنجي فشدي دس سال 9313
(ويژه سشته هاي شغلي بهذاشتي ،غزاوداسو،دسماني وستادي)
(كاسكنان سسمي –پيماني و تبصشه )3
گام اٍل در تزًاهِ ریشی آهَسضی تعییي ًیاسّای آهَسضی ٍ اٍلَیت تٌذی آًْا هی تاضذ ٍ ایي اهز
هْن اس طزیك فعالیتی وِ ًیاس سٌجی آهَسضی ًام گزفتِ است تحمك هی یاتذ ً.یاسسٌجی تِ عٌَاى
فزآیٌذی است وِ اس طزیك آى اطالعات در هَرد ًیاسّا جوع آٍری ٍ تحلیل هی ضَد.ایي اهز لذهتی
تِ اًذاسُ خَد تعلین ٍ تزتیت دارد چزا وِ ّز جا آهَسضی صَرت پذیزد تطَر لطع تزای رفع ًیاس
تَدُ استّ .زچٌذ در گذضتِ تِ صَرت سٌتی ایي اتفاق هی افتادُ ٍ تشرگتزّا ًیاسّای وَچىتزّا را
تطخیص هی دادًذ ٍ تزًاهِ ّایی را تزای تزتیت ٍ آهَسش آًْا تذارن هی دیذُ اًذ ،اها اهزٍسُ ایي
اهز تِ صَرت علوی ٍ اس طزیك رٍضْا ٍ تىٌیه ّای هختلف ٍ هتفاٍت اًجام هی ضَدًیاسسٌجی
آهَسضی در داًطگاُ علَم پشضىی هطْذ تز اساس تحلیل ساسهاى  ،تحلیل ضغل ٍ تحلیل فزد اًجام
هی ضَد.
قابل ركش است اجشاي دوسه هاي آموصشي تخصصي دس سال آينذه منوط به انجام نياصسنجي فشدي مي باشذ.

هزاحل ًیاسسٌجی (ساسهاًی ،ضغلی ٍ فزدی)
هزحلِ اٍل ً:یاسسٌجی تز اساس تحلیل ضغل ٍ طزاحی 051ساعت آهَسضی
در ایي هزحلِ هعاًٍتْای تخصصی تا هطاروت ًیزٍّای تخصصی خَد در ّز پست حذٍد 051ساعت آهَسضی را
جْت تزًاهِ ریشی آهَسضی در سال آیٌذُ اًتخاب وزدُ ٍ تزای ثثت در تزًاهِ آهَسضی ارسال ًوَدًذ .

هزحلِ دٍمً :یاسسٌجی فزدی ٍ اًتخاب  021ساعت آهَسضی تخصصی
در ایي هزحلِ فزد تا ٍارد ضذى تِ ساهاًِ پیام (ً http://www.mums.ac.ir/btom/fa/a_amozeshیاسسٌجی
فزدی را اًجام هی دّذ .

هزاحل اجزایی ًیاسسٌجی فزدی
الفٍ :ارد ضذى تِ سایت گزٍُ آهَسش واروٌاى ٍ ٍرٍد تِ لسوت ًیاسسٌجی فزدی تَسط وارهٌذ
ّوىاااااااااراى تعااااااااذ اس ٍرٍد تااااااااِ لسااااااااوت ًیاسسااااااااٌجی در ساااااااااهاًِ پیااااااااام تااااااااِ آدرس
( )http://www.mums.ac.ir/btom/fa/a_amozeshدٍرُ ّاااای آهَسضااای را واااِ تاااز اسااااس تحلیااال
ضااغل ٍ ساااسهاى اًتخاااب ضااذُ ٍ تاایص اس  021ساااعت هاای تاضااذ را هطاااّذُ ٍ تعااذ اس هطاتماات هطخصااات
فاازدی اس دٍرُ ّااای هااذوَر یااه پزیٌاات هاای گیزًااذ ٍ دٍرُ ّااا را تااِ تزتیااة ًیاسّااای خااَد تااا ساامف 021
ساعت الَیت تٌذی های وٌاذ( .الَیات  0تااتتزیي الَیات ٍ الَیات ّاای تعاذی تاِ تزتیاة اًتخااب ضاَد .افراا
مجاز به انتخاب حدو  05ساعت وره غيا حضوري( )%05از  025ساعت الويت بندي شده مي باشند)
تسم الذوز است وِ حذاوثز  01ساعت اس دٍرُ ّای هذوَر در سال آیٌذُ اجزا خَاّذ ضذ .

ب :الَیت تٌذی سزپزست تالفصل
در گام تعذی فزد اس پزیٌت دٍرُ ّای آهَسضی را وِ خَد الَیت تٌذی وزدُ است تِ سزپزست تال فصل (فزدی وِ
هستمیوا سیز ًظز اٍ وار هی وٌذ ٍ اس اٍ دستَر هی گیزد ) هی دّذ تا اٍ ًیش الَیت تٌذی ًوایذ.
سزپزست تالفصل دٍرُ ّا را تز اساس ضٌاخت ٍ عولىزد وارهٌذ ٍ ًیاس آهَسضی اٍ الَیت تٌذی هی ًوایذ ٍ فزم
هزتَطِ را اهضاء ٍ تاییذ هی وٌذ.

ج  :ثثت اطالعات تَسط وارهٌذ
وارهٌذ تعذ اس الَیت تٌذی سزپزست  ،هجذدا" ٍارد تزًاهِ ًیاسسٌجی ضذُ ٍ فزم تىویل ضذُ را ٍارد تزًاهِ هی وٌذ .

ح  :تائیذ اطالعات تَسط راتط آهَسضی

راتط آهَسضی فزهْای ًیاسسٌجی را دریافت هی وٌذ ٍ تا همایسِ الَیت ّای ثثت ضذُ (فزم ٍ تزًاهِ ًیاسسٌجی ) ٍ در
ًزم افشار تائیذ ًْایی را هی سًذ ٍ تا تائیذ ًْایی دٍرُ ّا در ضٌاسٌاهِ آهَسضی فزد تِ عٌَاى دٍرُ ّای پیص تیٌی
ضذُ ،ثثت خَاّذ ضذ.
ًزم افشار آهَسش الَیت ّا را تِ تزتیة هیاًگیي هزتة وزدُ ٍ  021ساعت آهَسضی را تِ عٌَاى دٍرُ ّای آهَسضی
ثثت خَاّذ وزد وِ هثٌای دٍرُ ّای آهَسضی تخصصی وارهٌذ در سال جذیذ خَاّذ تَد .

