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 بٍ وام خذا

 

 مقذمٍ: 1مادٌ 

کِ ثِ اّسا هجوَػِ هؤسسبتی است افزاز یب سبسی ٍ تأهیي هٌبثغ کتبثربًِ پذیزش هٌبثغ ّبی هجوَػِیکی اس رٍش

 پذیزفتي هٌبثغ اعالػبتی رٍش ذَثی ثزای تْیِ هٌبثغ گزچِ. هٌس ّستٌس ػالقِ ّب ضرػی یب سبسهبًی ذَز ثِ کتبثربًِ

گشیٌص ذزیس ٍ  ٌّگبم زر کِ غَرت گیزز هؼیبرّبییّوبى ثز اسبس اّسایی ٍ هجبزلِ ًیش  اًتربة هٌبثغاهب ثبیس  است،

 ثز ثبیسای  هجبزلِ ٍ ّوکبری ثیي کتبثربًِتأهیي هٌبثغ ثِ رٍش اّسا،  یيراثٌبة. ضَزتَجِ هیثِ آًْب  اعالػبتی هٌبثغ

 .پذیزز غَرت یسبس هجوَػِ هطی طخ اسبس

 اَذاف: 2مادٌ 

  سبسی هجوَػِ کتبثربًِ غٌی -

 هٌبثغ ٍ تأهیي ججزاى کوجَز ذزیس  -

 ى ًبضزاثب  ایجبز ارتجبط -

 افشایص جبهؼِ کبرثزاى -

 ای  کتبثربًِگستزش ارتجبعبت ثیي -

 کتبثربًِ  هؼزفی ٍ تجلیغ -

 ٍ رفغ هطکل فضبًگْساری سبسی،  آهبزُ ،ّبی سبسهبًسّی کبّص ّشیٌِ -

 ّبی زیگز  کتبثربًِثْجَز هجوَػِ کوک ثِ  -

 اوًاع مىابع: 3مادٌ 

ىًبضزا اّسایی هٌبثغ -

 اضربظ اّسایی هٌبثغ -

 ضرػی ّبی کتبثربًِ -

 ّبی زٍلتی ٍ ذػَغی  اًتطبرات سبسهبى -

 ٍجیي ضسُ کتبثربًِ هٌبثغ -

  مىابع پذیزشمعیارَای : 3مادٌ 

 .ثبضس کتبثربًِ سبسی هجوَػِ ٍ اًتربة هطی ذظ چبرچَة زر کِ پذیزز هی را هٌبثؼی فقظ کتبثربًِ -3-1

ثبیس زارای ثزای کتبثربًِ  زریبفت هٌجغ ،گْساریى ٍ سبسی آهبزُ سبسهبًسّی، ّبی ّشیٌِ ثِ تَجِ ثب -3-2

 .ارسش ثبضس

 .ٍ تبرید اًتطبر آى جسیس ثبضس رٍس ثِهٌجغ اعالػبتی  -3-3

 .زاضتِ ثبضس کبرثززی ٍ هٌبست فیشیکی ظبّز -3-4



 .آیٌس هی ضوبر ثِ کتبثربًِ هٌبثغ ٍ اهَال جشء ،ضًَسهی اّسا کتبثربًِ ثِ کِ هٌبثؼی :1 تجػزُ

 زارز تبم اذتیبر ّب کتبثربًِ سبیز ثِ هٌبثغ اّسا یب ًگْساری سهیٌِ تبثربًِ زرک: 2 تجػزُ

 کتبثربًِ هجوَػِ اس یب ًپذیزز ًسًیست هفیس ٍ السم هجوَػِ ثزای کِ را هٌبثؼی تَاًسهی کتبثربًِ :3 تجػزُ

 .ًوبیس ٍجیي ٍ ذبرج

 جبیش ثبضس هغبیز کتبثربًِ ّبی سیبست ٍ ّب ّسف ثب کِ کٌٌسُ اّسا سَی اس ضزعی ّزگًَِ پذیزش: 4 تجػزُ

 .ًیست

 .است سبسی هجوَػِ هترػع کتبثسار ػْسُ ثز هٌبثغ پذیزش هسئَلیت :5 تجػزُ

 ي مبادلٍ مىابع اَذامعیارَای : 4مادٌ 

  . ثبضسکتبثربًِ  ٍجیي زر فْزست ًظز هَرز هٌجغ -4-1

  .ًس، اهب هَرز ًیبس یب هٌبست هجوَػِ ًیستزىضَ ارسبل هیکتبثربًِ ثِ غَرت اّسایی ثِ  کِ هٌبثؼی -4-2

 .ًجبضسکبرثززی هٌبثغ هَجَز زر هجوَػِ زر هقبیسِ ثب  ًظز هَرز هٌجغهَضَع  -4-3

 .ثبضس هَجَز کتبثربًِ زر هٌجغ اّسایی جسیس ٍیزایص یب تکزاری  ًسرِ -4-4

    اّسا هٌبثؼی کِ ثِ زلیل فزسَزگی یب ًقع هحتَایی قبثل استفبزُ ًیستٌس، هطوَل ارائِ هجبزلِ ٍ: تجػزُ

 .ضًَسًوی

 اوجام کار شیًٌ: 5مادٌ 

 .ضًَساًتربة هی ٍ هَارز هزتجظ ثب کتبثربًِثزرسی هٌبثغ زریبفت ضسُ  -5-1

 .زىضَ سبسی ثِ ٍاحس هزثَعِ تحَیل زازُ هی پذیزش ضسُ ثزای سبسهبًسّی ٍ آهبزُ هَارز -5-2

 .ضَز ػٌَاى اّسایی هطرع هی ُ زر غفحِ ػٌَاى ٍ زر زفتز ثجت ثبکتبة اّسایی زریبفت ضس -5-3

 .گززز جساسبسی ٍ فْزستی اس آًْب تْیِ هیقبثل هجبزلِ ٍ اّسا  هٌبثغ -5-4

 .ضَزگیزی هی تػوین فٌی  زر کویتِهٌبثغ یب هجبزلِ اّسا زرثبرُ ضیَُ  -5-5

 .ضًَسضٌبسبیی هی ٍ هجبزلِاّسا  ثزای هٌبست ّبی کتبثربًِ -5-6

 زر السم هذاکزات اٍلیِ، اًتربة اس ثؼس ،تبضًَس ارسبل هیّبی ضٌبسبیی ضسُ  ثِ کتبثربًِ فْزست هٌبثغ -5-7

 .پذیزز غَرت  اّساهجبزلِ ٍ  چگًَگی هَرز

 ٍ زر غَرتضًَس هیّبی ػلوی سبسهبى ضٌبسبیی  ّبی هزتجظ ثب حَسُ اثتسا کتبثربًِ ،سهیٌِ هجبزلِزر  -5-8

 .عجق آى ػول ذَاّس ضس ًبهِ ػقس تفبّن

  .ضًَسگشیٌص هی ًبهِ ٍجیي هغبثق آییيهٌبثغ ٍجیي ضسُ : 1 تجػزُ

ّبی کتبثربًِ اًجبم  ًبهِ عجق هقزرات ٍ آییي ای زر قبلت ّوکبری ثیي کتبثربًِ تأهیي هٌبثغ: 2 تجػزُ

 .ضَز هی

 .هسیز کتبثربًِ است ثز ػْسُای  کتبثربًِ ًبهِ ّوکبری ثیي تفبّنهسئَلیت اجزای : 3تجػزُ 

 



 .گیزی ثِ پیَست آهسُ است فزم تػوین: پیَست

 

 .استقبثل ٍیزایص ٍ تػَیت هجسز  ،زر غَرت ضزٍرت ،ثبرسبل یک زًٍبهِ ّز  ایي آییي

ٍ اس ایي تبرید قبثل  تػَیت ّیئت رئیسِ سبسهبى رسیسثِ            هبزُ زر تبرید        پٌج ًبهِ زر  ایي آییي

 .ستا اجزا

 

 


