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هقذهِ:
اهطٍظُ آهَظش زض زًيبي زض حبل تغييط وًٌَي زض سبظهب ًْب ٍ ًْبزّب ثِ زاليل فطاٍاى ثِ فٌَاى ضطٍضتي
اًىبضًبپصيط پصيطفتِ ضسُ ٍ چِ ثِ غَضت ضسوي ٍ زض چِ ثِ غَضت غيطضسوي اهطي ًيست وِ ثتَاى ثب اًدبم
اهَضي پطاوٌسًُ ،بهتدبًس ٍّطاظگبّي ٍ يىجبضُ غَضت گيطز .تغييطات سطيـ ٍ فويك فلَم ٍ فٌأٍضي سجت
ضسُ است وِ ّط اظ چٌس گبّي ًؾطيب ت ،تىٌيىْب ٍ ضٍضْبي خسيسي ٍاضز فطغِ ظًسگي ثرػَظ زض
ثرص پعضىي ٍ ذسهبتي ضَز ٍ ّطچِ زاًص ٍ هْبض تْبي وبضوٌبى ثب ًيبظّبي خبهقِ ،پيططفت ّبي فلوي ٍ
تغييطات في آٍضي ّوبٌّگي ٍ اًغجبق ثيطتطي زضخِ اعويٌبى اظ هَفميت فطز ٍ سبظهبى ثبالتط هي ضٍز .ثٌبثطايي
عطاحي يه سيستن آهَظضي خبهـ وِ ثِ ًحَي زض آهَظش ٍ تَسقِ هٌبثـ اًسبًي يه سبظهبى هؤثطّستٌس،
ثِ غَضتي يىپبضچِ ،هتقبزل ٍ ّسفوٌس ضطٍضت هي يبثس .اظ عطيك ثْجَز فطايٌسآهَظش زض چبضچَة
:ضٌاسایی ٍ تحليل ًياسّاي آهَسضی ،عزاحی ٍ تزًاهِ ریشي آهَسضی،اجزاي آهَسش ٍ
ارسضياتی ًتایج آهَسش  .ثٌبثطايي گبم اٍل زض ثطًبهِ ضيعي آهَظضي تقييي ًيبظّبي آهَظضي ٍ اٍلَيت ثٌسي
آًْب هي ثبضس ٍ ايي اهط هْن اظ عطيك فقبليتي وِ ًيبظ سٌدي آهَظضي ًبم گطفتِ است تحمك هي يبثسً .يبظسٌدي
آهَظضي  ،فقبليتي حيبتي ٍ هْن ثطاي آهَظش ٍ ثْسبظي فولىطز هسيطاى ٍ وبضوٌبى است.
ايي زستَضالقول وِ حبٍي چْبضچَة ٍ اغَل ولي حبون ثط فقبليت ّبي آهَظضي است ،ثِ هٌؾَض تقييي
ضاّىبضّبي هٌبست ٍ ثْيٌِ ًوَزى ثطًبهِ ًيبظسٌدي آهَظضي زض ضاستبي هبهَضيت ّب ٍ ًيبظّبي زاًطگبُ تسٍيي
گطزيسُ است.
ّذف کلی عزح :
تقييي ًيبظّبي آهَظضي وبضوٌبى زض سغَح سبظهبًي ،ضغلي ٍ فطزي زض ضاستبي هبهَضيت ّب ، ،اّساف ٍ ثطًبهِ
ّب ٍ زستَضالقولْبي ًؾبم آهَظش وبضوٌبى زاًطگبُ فلَم پعضىي هطْس.
اّذاف عولياتی عزح:
ضٌبذت ٍضقيت هَخَز آهَظش وبضوٌبى.
تدعيِ ٍتحليل سبظهبًي ،ضغلي ٍفطزي ثطاي تقييي ًيبظّبي آهَظضي.
عطاحي ٍتسٍيي زٍضُ ّبي آهَظضي خْت وليِ هطبغل ٍ وبضوٌبى ثطحست ضضتِ ضغلي،سوت ٍ پست سبظهبًي.
ًتایج هَرد اًتظار:

 خْت گيطي ّسفوٌس فقبليت ّبي آهَظضي .
ً ؾبم هٌس ضسى فقبليت ّبي آهَظش ّبي
وبضثطزي .

 خبهقيت آهَظش ّب زض توبهي سغَح ٍ
عجمبت ضغلي .

 افعايص وبضايي ٍاثط ثرطي آهَظش ّب .
 افعايص ثْطُ ٍضي ًيطٍي اًسبًي

.تعاریف:
آهَسش :
آهَظش ٍ ثْسبظي هدوَفِ وٌطْبي ّسفوٌس ،اظ پيص اًسيطيسُ ضسُ ٍ عطحطيعي ضسُاي است وِ ثب ّسف
افعايص اثطثرطي فطز ٍ سبظهبى ،ثغَض هساٍم ٍ ًؾبم هٌس ثِ ثْجَز ٍ اضتمبي سغح زاًص ،فٌَى ،هْبضتْب ،تدبضة ٍ
ًگطضْبي هطثَط ثِ ثْجَز فولىطز ضغلي حبل ٍ آيٌسُ وبضوٌبى هيپطزاظز.
آهَسش کارکٌاى :
ثِ توبهي هسبفي ٍ وَضص ّبيي وِ ثِ هٌؾَض تغييط زض سبذتبضّبي ضٌبذتي ،ازضاوي ،حطوتيً ،گطضي ٍ هْبضتي
وبضوٌبى يه سبظهبى اعالق هي گطزز  .ثِ گًَِ اي وِ هَخت حػَل تَاًوٌسي ضسُ ٍ سغح زاًص ،آگبّي،
هْبضتْبي فٌي ،حطفِ اي ٍ ضغلي آًْب ضا اضتمب زازُ ٍ ضفتبض هغلَة زضآًْب ايدبز هي ًوبيس ،تب ٍؽبيف ٍ
هسئَليتْبي ضغل ذَزضا ثِ ًحَ هغلَة اًدبم زٌّس.
پَدهاى آهَسضی :
فجبضت است اظ هدوَفِاي اظ هقلَهبت ٍ هْبضتْب وِ ثب استفبزُ اظ آًْب اخطاي يه هطحلِ هفيس اظ وبضي ثِ عَض
هستمل اهىبًپصيط هيگطززّ 0ط يه اظ پَزهبًْب هْبضت ذبغي ضا ايدبز هيوٌس ٍ زضفيي حبل زض وٌبض سبيط
پَزهبًْب هٌدط ثِ يه هْبضت خسيس ضسُ ٍ خبهـ تط هيضَز.
آهَسش پَدهاًی :
ضىلي اظ آهَظضْبي ضوي ذسهت است وِ ترػػْبي ضغلي زض لبلت پَزهبًْبي آهَظضي هستمل ٍ خسا اظ ّن
ثِ وبضوٌبى آهَظش زازُ هيضَز ً .ؾبم پَزهبًي ضىلي اظ آهَظضْبي هٌفػل است وِ زض آى هْبضتْبي ضغلي
زض لبلت پَزهبًْبي هستمل ثِ فطاگيطاى آهَظش زازُ هي ضَزّ .ط يه اظپَزهبًْب ٬هْبضت ذبظ ٍ هستملي ضا
ايدبز هي ًوبيس ٍ زض فيي حبل زض وٌبض سبيط پَزهبًْب هٌدط ثِ ايدبز هْبضت خسيس هي ضَز
تزًاهِ ّاي آهَسضی :
فجبضت است اظ اضىبل هرتلف آهَظش فٌبٍيي آهَظضي ًيبظسٌدي ضسُ وِ ثِ هٌؾَض افعايص وبضايي فطزي ٍ
اثط ثرطي سبظهبًي وبضوٌبى زض لبلت زٍضُ، ،سويٌبضٍ وبضگبُ آهَظضي ثِ هَضز اخطا گصاضزُ هي ضَز.

دٍرُ آهَسضی :
فبغلِ ظهبًي هقيي ٍ هحسٍزي است وِ عي آى هحتَاي آهَظش هطرع ٍ اظ پيص تقييي ضسُ اي ثب استفبزُ اظ
اهىبًبت آهَظضي ثِ هٌؾَض ايدبز هْبضت،افعايص زاًص ٍ يب تغييط ًگطش ثِ فطاگيطاى اًتمبل زازُ هي ضَز .
زٍضُّبيآهَظضي ثِ زٍ زستِ ظيط تمسين هيگطزز:
 دٍرُّاي هطتزك اداري


دٍرُّاي ضغلی اختصاصی

دٍرُّاي هطتزك اداري :
ثِ آهَظضْبيي اعالق هيگطزز وِ تَاًوٌسيْبي هَضز ًيبظ هطبغل هطتطن ثيي وليِ زستگبّْبي اخطايي
ضا ثِ ضبغليي اًتمبل هيزّس ٍ .زض ظيط گطٍُ زٍضُّبي ًَآهَظي ٍ ثبظآهَظي لبثل تقطيف است.
دٍرُّاي ضغلی اختصاصی :
ثِ آهَظضْبيي اعالق هي گطزز وِ وبضوٌبى هتٌبست ثب ضغل ٍ پست سبظهبًي ذَز ثط اسبس ًيبظسٌدي
آهَظضي زض حيي اًدبم فقبليتْبي ضغلي ثِ اضىبل گًَبگَى عي هي ًوبيٌس.
آهَسضْاي ًَآهَسي :
ّسف اظ ايي آهَظضْب ،اضائِ زاًص ،هْبضت ٍ تَسقِ ثيٌص ٍ ًگطش وبضوٌبى ٍ هسيطاى است.زض حميمت
وبضوٌبى ،ثطاي اٍليي ثبض زض هقطؼ هحتَاي ايٌگًَِ زٍضُّب لطاض هيگيطًس .ايي زٍضُّب هوىي است زض اثتسا يب
حيي ذسهت اضائِ گطزز.
آهَسضْاي تاسآهَسي :
ّسف اظ ايي آهَظضْب ،ضفـ وبستي ّبي زاًطي ،هْبضتي ٍ ًگطضي وبضوٌبى  ،زض اهتساز آهَظضْبي لجلي
است .ايي آهَظضْب هقوَالً زض اهتساز آهَظضْبي لجلي وبضوٌبى ثَزُ ٍ وبضوطز يبزآٍضي آهَذتِّبي لجلي ضا
زاضزّ ٍ .وچٌيي سقي زاضز زض ضفـ وبستيْبي آهَظش وبضوٌبى زض ظهيٌِ ّبيي وِ ًتبيح اضظضيبثي ثِ آى اضبضُ
ًوَزُ است ،فول ًوبيس .ايي زٍضُّب زض حيي ذسهت اضائِ هيگطزز.

دٍرُ ّاي حضَري:
ايي زٍضُ ّب ثب ّسف تغييط زض سغَح زاًص  ،هْبضت ٍ ًگطش وبضوٌبى عطاحي هي ضَز ٍ پس اظ اذص
هدَظ اظ گطٍُ ٍ اضسبل تمَين ظهبًي تَخِ ثِ لحبػ ًوَزى ضطايظ ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظضي ثِ هطحلِ
اخطا زض هي آيس.
دٍرُ ّاي غيز حضَري:
يب آهَظش اظ ضاُ زٍض ضٍش غيط هستمين آهَظضي ًؾبم هٌسي است وِ ثط اسبس خسايي خغطافيبيي هقلن ٍ فطاگيط
استَاض است ايي لجيل زٍضُ ّب ثب تَخِ ثِ اّساف ضفتبضي ثِ هٌؾَض اضتمبء سغح زاًص وبضوٌبى عطاحي هي
گطزز  .وليِ زٍضُ ّبيي وِ ثِ غَضت هدبظي(تَليس هحتَا) ٍ يب ثطگعاضي آظهَى اخطا هي گطزز.
سويٌار آهَسضی :
ضىلي اظ ثطگعاضي ثطًبهِ آهَظضي زض حيغِ ضٌبذتي ثب ًگطش آهَظش ثِ ضىل يبززّي ٍ هقلن هحَض هي ثبضس .
هست ظهبى آهَظش حسلل  ٍ 4حساوثط  6سبفت هي ثبضس.
کارگاُ آهَسضی :
ضىلي اظ ثطگعاضي ثطًبهِ آهَظضي است وِ زض آى تقسازي اظ افطاز ثب تدطثِ ٍ هسئَل ثب تٌي چٌس اظ وبض ضٌبسبى
ثِ هٌؾَض پيسا وطزى ضاُ وب ضهٌغمي ٍ اغَلي زض ظهيٌِ هسبيل حط فِ ؤي ٍ هطىالت هَضز ًؾط ذَز ٍ افعايص
هْبضتْبي ضرػي آًبى گطز ّوأئي هي وٌٌس .توبم ضط وت وٌٌسگبى فقبالًِ ز ضثحث ضطوت ًوَزُ ٍ ثب
ّوىبضي ّن ثْتطيي ضاُ حل ضا اًتربة هي وٌٌس .تقساز افطاز ضطوت وٌٌسُ زض وبضگبُ ثِ عَض هقوَل 10الي 15
ًفط ٍ تب حساوثط 25الي ً 30فط هي ثبضس.
ًياسسٌجی آهَسضی:
ًيبظ سٌدي زض حميمت  ،فطآيٌس خوـ آٍضي ٍ تحليل اعالفبت است وِ ثط اسبس آى فبغلِ ثيي ٍضـ هَخَز ٍ
ٍضـ هغلَة آهَظش افطاز،گطٍُ ّب ٍ سبظهبى هَضز ضٌبسبيي لطاض هي گيطز .خْت تحمك آى ًيبظسٌدي
آهَظضي زض سِ سغح تحليل سبظهبى – تحليل ضغل (هطبغل زستگبُ) ٍ تحليل فطز يب ضبغل) ضبغالى زض
زستگبُ) اًدبم هي گيطز.

سطوح انجام نیازسنجی

ًياسسٌجی تزاساس تحليل ساسهاى:
ثِ فٌبٍيي زٍضُ ّب ٍ يب پَزهبى ّبي آهَظش هطرػي هٌتْي هيگطزز وِ اّسافٍ ،ؽبيف ،تطىيالت ٍ
ثطًبهِ ّبي سبظهبى ضا فبضك اظ ًَؿ ضغل ٍ ضبغل هسًؾط زاضز ٍ ثِ حَظُ تَاًبيي ّب ٍ هْبضت ّبيي اضبضُ
زاضز وِ فطاگيطي آى ثطاي گطٍّي اظ ضبغالى زستگبُ زض خْت تحمك اّساف سبظهبى ضطٍضي است ٍ ايي
زٍضُ ّب ٍ پَزهبًْب ثطاسبس ضاّجطزّب ،هبهَضيتْب ٍ سيبست ّبي زاًطگبُ عطاحي هي گطزز.
ًياسسٌجی هثٌی تزاساس تحليل ضغل:
ثِ فٌبٍيي زٍضُ ّب ٍ يب پَزهبى ّبي آهَظضي هطرػي هٌتْي هي گطزز وِ ٍؽبيف ،هسئَليت ّب ٍ ضطايظ
احطاظ ضغل ضا هس ًؾط لطاض هيسّس ٍ ثِ حَظُ تَاًبيي ّب ٍ هْبضت ّبيي اضبضُ زاضز وِ ٍخِ هطتطن ضبغالى
يه فٌَاى ضضتِ ضغلي يب پست سبظهبًي زض زاًطگبُ هي ثبضس .اگط چِ زض سبل گصضتِ عي ثطضسي وويتِ ّبي
فطفي آهَظش ٍ ًيبظسٌدي ٍ فطهْبي تْيِ ضسُ سقي ضس ًيبظسٌدي ثط اسبس تحليل ضغل غَضت گيطز اهب ثِ
زليل ٍخَز ثطذي اظ اضىبالت (فسم عطاحي هٌبست چَى اّساف  ،ظهبى ،ضيَُ ثطگعاضي ٍ ً ٍ )....يع ثِ ضٍظ
وطزى هحتَا آهَظضي ً،يبظ خسي ثِ اغالح ًيبظسٌدي ّب زض وليِ ضضتِ ّبي ضغلي هي ثبضس .اظ ايي ضٍ ثب
ثطگعاضي خلسبت تَخيْي خْت افضب وويتِ فطفي ًيبظسٌدي تَسظ هسئَليي ٍ ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍتْب
ٍ ثب ّوىبضي ًيطٍّبي ترػػي زض هقبًٍتْب ّط سبل اغالحبت الظم اًدبم هي گيطز .
ًياسسٌجی تزاساس تحليل فزد (ضاغل( :
ثِ زٍضُ ّب يب پَزهبى ّبي آهَظضي هطرػي هٌتْي هي گطزز وِ ثب فٌبيت ثِ زٍضُ ّبي آهَظضي حبغل اظ
تحليل ضغل ٍ ثب زض ًؾط گطفتي ًيبظّبي وبضوٌبى زض حيغِ ّبي زاًص ،هْبضت ٍ ثيٌص پيص ثيٌي ٍ زض
ضٌبسٌبهِ آهَظضي ّط يه اظ وبضوٌبى زضج هي گطزز ٍ هالن فول خْت اخطاي زٍضُ ّبي آهَظضي
ذَاّس ثَز.
ضغل :
هدوَفِ اي اظ ٍؽبيف ٍ هسئَليتْبي هتٌبست ،هتقبهل ٍهٌسدن است وِ اظ لحبػ ًَؿ ٍ سغح وبض هطبثِ ٍ
هسبٍي ثَزُ ٍ ثِ فٌَاى وبض ٍاحس ضٌبذتِ هي ضًَس ٍ هي تَاًٌس زضپست ّبي سبظهبًي هتفبٍت عجمِ ثٌسي ضًَس
.

رستِ ضغلی:
فجبضتست اظ هدوَفِ اي اظ ضضتِ ّبي ضغلي وِ اظ لحبػ ًَؿ وبض ٍ هسضن تحػيلي ٍ تدطثي ،ضجبّت ّبي
ولي ٍ فوَهي زاضتِ ثبضٌس .ايدبز ضستِ ّبي فطفي زض شيل ّط ضستِ ثط اسبس ًَؿ هطبغل اهىبى پصيط است .ضستِ
اي هَخَز فجبضتٌس اظ :آهَظضي ٍ فطٌّگي ،ازاضي ٍ هبلي ،اهَض اختوبفي ،ذسهبت ،وطبٍضظي ٍ هحيظ ظيست،
فٌي ٍ هٌْسسي ،فٌبٍضي اعالفبت ،ثْساضتي ٍ زضهبًي.
رضتِ ضغلی :
فجبضت اظ تقسازي ضغل است وِ اظ لحبػ ًَؿ وبض هطبثِ ٍلي اظ ًؾط اّويت ٍ زضَاضي ٍؽبيف ٍ هسئَليت ّب
زاضاي زضخبت هرتلف هي ثبضٌس.
پست/سوت ساسهاًی:
خبيگبُ ّط يه اظ هطبغل زض چبضت سبظهبًي است وِ ثب تَخِ ثِ زض ًؾط گطفتي ضطايظ احطاظ سبظهبًي ٍ ضطح
ٍؽبيف هطرع ،وبضوٌبى ثِ آى پست يب سوت ثط اسبس حىن يب لطاضزاز سبظهبًي هٌػَة هي ضًَس.
سمت شغلی:

هدوَفِ اظ ٍؽبيف ٍ هسئَليتْبيي است وِ ثب تَخِ ثِ ًيبظ سبظهبًي ٍ ثب اثالالك اًطالبيي هالسيطاى زض ٍاحالسّب( ثالط
ذالف پست/سوت سبظهبًي هٌسضج زض حىن وبضگعيٌي) ثِ افطاز اًتػبة زازُ هي ضَز.ثِ عَض هثبل فالطزي والِ
پست/سوت سبظهبًي ٍي زض حىن وبضگعيٌي حسبثساض هي ثبضس ٍ زض ٍاحس آهَظش ثب اثالك اًطبيي هسيط هطثَعِ
هطغَل ثِ اًدبم ٍؽبيف وبضضٌبس آهَظش است  ،زض حميمت سوت ضغلي اٍ وبضضٌبس آهَظش است.
عزح درس:
ثطًبهِ ضيعي ٍ سبظهبى زازى ثِ هدوَفِ فقبليت ّبيي وِ هسضس زض ضاثغِ ثب ّسف ّبي آهَظضي  ،هحتَاي
زضسي ٍ تَاًبيي ّبي فطاگيطاى ثطاي يه ظهبى هطرع تسٍيي هي وٌس .
ّذف رفتاري :
ًَؿ فولىطزي است وِ اًتؾبض هيضٍز پس اظ اتوبم يه زضس زض ضٌبذت ،هْبضتً ،گطش ٍ ضفتبض فطاگيط ايدبز
ضَزٍ ثِ غَضت فقلي لبثل هطبّسُ ٍ اًساظُ گيطي تسٍيي هي گطزز .يه ّسف ضفتبضي زليمبً ثِ هسضس ٍ فطاگيط
ًطبى هي زّس وِ زض پبيبى زٍضُ چِ ضفتبض يب فولىطزي اظ فطاگيطاى اًتؾبض هي ضٍز ٍ هَضز سٌدص لطاض هي گيطز.

حيغِ ّاي سِ گاًِ تعييي اّذاف رفتاري :
حيغِ ضٌبذتي يب زاًص ( زاضتي هْبضت ّبي شٌّي )
حيغِ فبعفي ( احسبسبت ٍ ًگط ضْب )
حيغِ ضٍاًي حطوتي
حيغِ ضٌاختی یا داًص ( زاضتي هْبضت ّبي شٌّي ) :
ضبهل آى زستِ اظ اّساف آهَظضي است وِ هستلعم حفؼ وطزى  ،يبز آٍضي  ،ثبظضٌبسي آهَذتِ ّب هي ثبضس
.آهَظش ّبي حيغِ ضٌبذتي هي تَاًس ثِ پيسايص تَاًبيي ّب ٍ هْبضتْبي شٌّي هٌتْي ضَز .
ايي حيغِ ضبهل  5سغح هي ثبضس :
زاًص (آگبّي  ،هقلَهبت  ،حفؾيبت ) ،فْويسى  ،وبضثطز تدعيِ ٍ تحليل ،تطويت لضبٍت يب اضظضيبثي .
حيغِ عاعفی ( ارتثاعی – ًگزضی) :
ضبهل ضفتبضّبيي است وِ ثِ فاليك  ،احسبسبت  ،اضظش ّب  ،اذالليبت ٍ فَاعف هطثَط هي ضَزٍ سغَح آى
فجبضتٌس اظ  :تَخِ وطزى ٍ ،اوٌص ًطبى زازى  ،اضظش گصاضي  ،سبظهبى ثٌسي وطزى  ،هتجلَض سبذتي.
حيغِ عاعفی  5سغح دارد :

تَخِ  ( :فاللوٌسي – آهبزگي ثطاي يبزگيطي ) ٍ ،اوٌص ( پبسد زازى )  ،اضظش گصاضي  ،تسٍيي (
سبظهبًجٌسي ) ،زضًٍي ضسى اضظضْب.
حيغِ رٍاًی – حزکتی ( هْارتْاي عولی ) :
حيغِ ضٍاًي حطوتي آى ثرص اظ ّسف ّبي آهَظضي ضا ضبهل هي ضَز وِ زض خْت افعايص تَاًبيي ّبي
فضالت ٍ ايدبز ّوبٌّگي ثيي آًْب .ثِ ظثبى زيگط ايي ثرص اظ ّسف ّبي آهَظضي ثِ گًَِ اي است وِ اًدبم
آًْب ًيبظهٌس ّوىبضي افػبة (سيستن فػجي) ٍ هبّيچِ ّبست.
ايي حيغِ زاضاي  5سغح است :
آهبزگي ٍ تمليس  ،اخطاي هستمل  ،سطفت ٍ زلت فول ّ ،وبٌّگي حطوبت ،فبزي ضسى فقبليت.

اعضاء کويتِ ّاي ًياسسٌجی :
ضئيس گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي.
وبضضٌبسبى ترػػي گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي.
ضاثغيي ٍ هسئَليي هحتطم آهَظضي وليِ هقبًٍتْبي ترػػي.
اعضاء کويتِ ّاي فزعی ًياسسٌجی :
 هسيط هحتطم ٍاحس هطثَعِ يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض زض ّط ضضتِ ضغلي.
 هسئَل هحتطم آهَظش ٍ ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍت ترػػي.
ً 2-3 فط وبضضٌبس ترػػي زض ّط ضضتِ ضغلي(يه پطسٌل ستبز تطخيحب ثب هسضن فَق ليسبًس ٍ تب ً 2فط
غفي ضبغل زض ٍاحسّبي اخطايي ّط ضضتِ ضغلي ثب هسضن ليسبًس ثِ ثبال).
ً 2-1 فط هسضس يب فضَ ّيإت فلوي زض ّط ضضتِ ضغلي
 زض غَضت فسم زستطسي ثِ افضبئ ّيإت فلوي ٍ يب هسيطاى ٍاحسّبّ ،ط هقبًٍت هي تَاًس افطاز ثب سبثمِ
ٍ ثب تدطثِ ٍيب هسضسيي ثب سبثمِ تسضيس حسالل  100سبفت زض ضضتِ ضغلي هس ًؾط(زض زاًطگبُ هطْس يب
سبيط زاًطگبّْب ) ضا ثِ فٌَاى فضَ وويتِ فطفي ًيبظسٌدي هقطفي ًوبيٌسّ.سف اظ تقييي ايي افضب زض وويتِ
هصوَض اضائِ عطح زضسْبي فلوي ٍ فٌبٍيي زٍضُ ّبي آهَظضي ثِ ضٍظ ٍ وبضثطزي هتٌبست ثب ضضتِ ضغلي
وِ افطاز زض آى تدطثِ وبفي زاضًس ٍ غبحت ًؾط هي ثبضٌس.
هزاحل اجزاي فزایٌذ ًياسسٌجی آهَسضی سال :44
 -1تزگشاري جلسِ ّن اًذیطی ٍ تَجيْی جْت اعضا کويتِ ًياس سٌجی:

ثِ زليل هحسٍز ثَزى ضطايظ ظهبًي ٍ اخطايي افضب وويتِ ًيبظسٌدي  ،عي خلسِ تَخيْي ٍ ّن اًسيطي ًحَُ
اخطاي فطايٌس ًيبظسٌدي ضا هَضز ثطضسي لطاضزازًُ ،مغِ ًؾطات ،پيطٌْبزات ٍ هطىالت ضا ثيبى هيىٌٌس ٍ
زستَضالقولي اثالغي اظ سَي گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي زض اذتيبض وليِ افضب لطاض هي گيطز.
 -2تزگشاري جلسِ تَجيْی جْت اعضا فزعی کويتِ ًياس سٌجی :

افضبء وويتِ ّبي فطفي ًيبظسٌدي تَسظ ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍتْب هطرع ضسُ ٍ عي خلسِ
تَخيْي فطايٌس هصوَض عجك زستَضالقول اثالغي اضائِ هيطَز .افضبء وويتِ ّبي فطفي ًيبظسٌدي زضهحل هقيٌي
حضَضيبفتِ ٍ ثِ گطٍُ ّبي  6تب ً 8فطُ تمسين هي ضًَس ٍ يه ًفط ضا ثِ فٌَاى ًوبيٌسُ يب سطگطٍُ وِ ٍؽيفِ ي

ايدبز ّوبٌّگي ّ ،سايت خلسِ  ،زضيبفت ٍ خوـ ثٌسي ٍ اضائِ ًؾطات گطٍُ زض خوـ ًوبيٌسگبى ضا ثطفْسُ زاضز
اًتربة هي وٌٌس .سپس ّط گطٍُ زضثبضُ هَضَؿ(اٍلَيتْب ٍ ًيبظّبي آهَظضي) ثحث ٍتجبزل ًؾط هي وٌٌس ٍ
زضذبتوِ ًتيدِ ي گفتگَ ّبي ذَز ضا ثِ غَضت فْطست اٍلَيت ثٌسي ضسُ اي اظ ًيبظّب تٌؾين ٍ تَسظ ًوبيٌسُ
ي ذَز اضائِ هي وٌس .پس اظ آى خلسِ ي ًوبيٌسگبى تطىيل هي ضَز ٍ ًؾطات گطٍُ ّب ثِ ثحث گصاضتِ هي
ضَز تب زضثبضُ ًؾطات اذتالفي  ،ثطاي اثمب يب حصف يب ازغبم آى ّب  ،تَافك خوقي يب ًسجي حبغل آيس.
زض پبيبى ايي ًطست ،حبغل وبض فْطستي اظ ًيبظّب ذَاّس ثَز وِ اظ هَافمت توبم يب اوثطافضب ثطذَضزاض
استً .يبظّبي آهَظضي ًْبيي ّط ضضتِ ضغلي (هطتطن ازاضي ٍ ترػػي) زض لبلت زٍض ُ ّبي آهَظضي
عطاحي ٍ تسٍيي هي گطزز ٍ عطح زضسْب زض فطهْبي هطثَعِ تَسظ افضب وويتِ ّبي فطفي تْيِ ٍ ًگبضش
ضسُ ٍ زض اذتيبض ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍت هطثَعِ لطاض هي گيطز.
تثصزُ  -1در عزاحی کليِ دٍرُ ّاي آهَسضی تِ ضزح ٍظایف رضتِ ضغلی ،پست/سوت ساسهاًی ٍ یا
سوت ضغلی دقت ًوَدُ ٍ در صَرت ٍجَد پست ،سوت ساسهاًی ٍ سوت ضغلی کِ عزاحی دٍرُ ّاي
تخصصی آًْا هزتَط تِ سایز هعاًٍتْاي تخصصی هی تاضذ  ،هَارد هذکَر را تِ گزٍُ آهَسش ٍ تْساسي
هٌاتع اًساًی اعالم ًوَدُ تا تزًاهِ ریشي ٍ عزاحی دٍرُ ّاي آهَسضی هزتثظ در هعاًٍت ّاي تخصصی
هزتَعِ تِ عول آیذ(تِ عٌَاى هثال پست کارضٌاس آهَسش در هعاًٍت تْذاضتی کِ دٍرُ ّاي اهَسضی
پست هذکَر در رستِ اداري هالی در سایز هعاًٍتْا عزاحی ٍ تزًاهِ ریشي هی ضَد).
-3تزرسی ٍ ٍیزایص دٍرُ ّاي آهَسضی ٍ عزح درسْاي عزاحی ضذُ:

وليِ زٍضُ ّبي آهَظضي ٍ عطح زضسْبي عطاحي ضسُ اظ سَي وويتِ فطفي ًيبظسٌدي ّط ضضتِ ضغلي زض
اذتيبض ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍت هطثَعِ لطاض هي گيطز .پس اظ ٍيطايص ًْبيي وليِ فطهْب ثب اهضب ّبي
هطرع ضسُ زض پبيبى فطم خْت ثطضسي ٍ تبييس ثِ گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي اضسبل هي گطزز.
-4تایيذ ًْایی دٍرُ ّاي آهَسضی ٍ عزح درسْاي ارسالی اس سَي هعاًٍتْا:

زض هطحلِ ثقسي زٍضُ ّبي آهَظضي ٍ عطح زضسْبي اضسبلي اظ سَي هقبًٍتْب زض وويتِ ترػػي ًيبظسٌدي وِ
هتطىل اظ :سطپطست گطٍُ آهَظش ،ضاثغيي آهَظضي هقبًٍتْبي ترػػي  ،وبضضٌبسبى گطٍُ آهَظش هَضز
ثطضسي ٍ تبييس ًْبيي لطاض هي گيطز.
-5ثثت دٍرُ ّاي آهَسضی تصَیة ضذُ ٍ اًتصاب دٍرُ ّا تِ رضتِ ّاي ضغلی ٍ پستْاي/سوت ّاي ساسهاًی:

پس اظ تبييس ًْبيي زٍضُ ّبي آهَظضي ٍ عطح زضسْبي اضسبلي اظ سَي ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍت تَسظ
گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي زض ايي هطحلِ ضاثغيي هحتطم هقبًٍت ّبي ترػػي ثب هطبضوت ًيطٍّبي

ترػػي ذَز السام ثِ ثجت 150سبفت زٍض ُ آهَظضي زض ّطضضتِ ضغلي ٍ يب پست/سوت سبظهبًي ثب زض ًؾط
گطفتي  %50ثبظ آهَظي ٍ  ًَ %50آهَظي زض سبهبًِ پَيب هي ًوبيٌس.
 -6اجزاي ًياسسٌجی فزدي ٍ اًتخاب 120ساعت آهَسش تخصصی :

زض ايي هطحلِ فطز ثب ٍاضز ضسى زض سبيت پيبم ًيبظسٌدي فطزي ضا اًدبم هي زّس.
عجك زستَضالقول ًيبظسٌدي  94همطض گطزيس وِ زض ًيبظ سٌدي فطزيّ ،ط فطز هيتَاًس تب سمف 120سبفت زٍضُ
ّبي ترػػي ثبضگعاضي ضسُ زض سبهبًِ پيبم ضا اٍلَيت ثٌسي ٍ اًتربة ًوبيس.
تجػطُ  -1اظ 120سبفت فٌَاى زٍضُ ًوبيص زازُ ضسُ زض فطم ًيبظ سٌدي ّط فطز هي ثبيست حسالل  60سبفت اظ
زٍضُ ّب ضا ثِ غَضت حضَضي ٍحساوثط  60سبفت ضا ثِ غَضت غيط حضَضي(هحتَا سبظي) اًتربة ًوبيس.
تجػطُ -2زض هطحلِ اخطا زٍضُ ّبّ ،ط فطز غطفبً هيتَاًس حساوثط  30سبفت هقبزل  50زضغس اظ سمف زٍضُ ّبي
غيطحضَضي اًتربة ضسُ ضا ،ثجت ًبم ٍ ضطوت ًوبيٌس.
تجػطُ-3عجك هػَثِ هَضخ  93/3/7وويتِ آهَظش زاًطگبُ وبضوٌبًي وِ ثط حست ًيبظ سبظهبًي زاًطگبُ ثب اثالك
اًطبئي زض سوت ّبي ضغلي هغبيط ثب پست يب سوت سبظهبًي ليس ضسُ زض احىبم وبضگعيٌي هطغَل ثِ ذسهت هي
ثبضٌس  60زضغس اظ زٍضُ ّبي آهَظضي ترػػي ضا هطتجظ ثب سوت ضغلي ذَز ٍ  40زضغس ثبلي هبًسُ ضا هطتجظ
ثب پست يب سوت سبظهبًي ليس ضسُ زض احىبم وبضگعيٌي ذَز ثگصضاًٌس( .ثِ عَض هثبل پست يب سوت سبظهبًي
حسبثساض اهب سوت ضغلي وبضضٌبس آهَظش) .

