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زض توبم زًیب پیگیطی  (HFA)، اؾتطاتػی ثْساقت ثطای ّوِ هیالزی 1977زض ؾبل پؽ اظ وٌفطاًؽ آلوبآتب

ٍاگیطزاض ثَز وِ ثِ ووه تَؾؼِ ػلن پعقىی ٍ ّبی  قس. زض آى ظهبى هؿبلِ اصلی هَاجِْ ثب ثیوبضی هی

اهب اهطٍظُ ثِ زلیل تَؾؼِ ظًسگی قْطی، اًَاع  ّبی تىٌَلَغی، ایي هؿبلِ تب حس ظیبزی حل قس. پیكطفت

. اؾت ٍاگیط غیط ّبی ثیوبضی  بظط، قیَعح حبل هْن هؿبلِ وِ ؼَضی ثِ قسُ ضایج ّب ثیوبضی  زیگطی اظ

ّب وبضؾبظ  ثِ تٌْبیی ثطای همبثلِ ثب ایي ثیوبضی(  PHC)  اٍلیِ ّبی هطالجت اؾتطاتػی زّس هی  ًكبى قَاّس

ًیؿت ثلىِ الظم اؾت ثِ ضیؿه فبوتَضّب ٍ تؼییي وٌٌسُ ّب تَجِ قَز. زض ایي ثیي، هْوتطیي تؼییي 

ّبی  ی ٍجَز زاضز وِ آؾیتیّب زض حَظُ ؾالهت آؾیت .ّب، ػَاهل اجتوبػی هَثط ثط ؾالهت ّؿتٌس وٌٌسُ

ؾطؼبى، للجی ٍ ػطٍلی، )ّبی غیطٍاگیطزاض  قًَس هبًٌس اػتیبز، ذكًَت، ؼالق ٍ ثیوبضی اجتوبػی ًبهیسُ هی

تَاى وٌتطل وطز ٍ ًبچبض ثبیس اؾتطاتػی ّوِ ثطای  وِ ایي هَاضز ضا تٌْب ثب تىٌَلَغی ًوی ٍ ...( هكىالت ضٍاًی

  .هت ضا ثبیس اجتوبػی وٌینؾالهت ضا هحمك وطزُ، یؼٌی ًظبم ؾال

ّبی اجتوبػی ؾالهت  وٌٌسُ ثط ایي اؾبؼ، ثطای هَثط ٍالغ قسى الساهبت زض جْت اضتمب ؾالهتی ثبیس ثط تؼییي

ّب  گیطز، هتوطوع قَین. ؾیبؾت هی وِ اًَاع ػَاهل ؾبذتبضی چِ زض ؾؽح ذطز ٍ چِ زض ؾؽح والى ضا زض ثط

ّبی ظًسگی هطزم، هحیػ ظیؿت  ػی ؾیبؾی ٍ فطٌّگی ٍ قیَُّبی ولی یه حىَهت، ػَاهل اجتوب ٍ ثطًبهِ

ثبقٌس. زض ٍالغ، ّط چمسض ضٍی ؾجه ظًسگی ؾبلن تبویس وٌین اهب  ّبی اجتوبػی ؾالهت هی اظ جولِ هَلفِ

ثطای هؿبئلی ًظیط ٍظؼیت تطافیه، حول ٍ ًمل، صبزضات ٍ ٍاضزات ٍ ویفیت هَاز غصایی، ٍ هكىالتی ًظیط 

تَاًین ٍظؼیت ؾالهت ضا ثْجَز  ضاّىبضّبی هَثط ًساقتِ ثبقین، ًوی ٍ وٌتطلی َاًیيل  ثیىبضی، فمط ٍ ..

 ثركین

 ثب ثتَاى زاضٍ تجَیع ٍ جطاحی اػوبل ٍ پعقىی هساذالت ثب تٌْب وِ ًیؿت هَظَػی ؾالهتی، زض حبل حبظط

ّوِ ثطای »ٍ اؾتطاتػی « ؾالهت ثطای ّوِ» ؾیبؾت لبلت زض ّوگبى هكبضوت هؿتلعم ثلىِ وطز ثطذَضز آى

اؾت. تَظیح ایٌىِ، زض ثحث هطالجتْبی ثْساقتی اٍلیِ ًیع اظ ّوبى اثتسا، ثحث هكبضوت ؾؽَح « ؾالهت

ّب ٍ ًْبزّب هؽطح ثَز، اهب اظ آًجب وِ هبّیت هكىالت ثِ  هرتلف جبهؼِ اػن اظ هطزم ٍ هؿئَلیيِ ؾبظهبى

قس.  هكبضوت ًوی هَظَع ثِ چٌساًی تَجِ ثَز، حل لبثل تىٌَلَغیه  صَضتی ثَز وِ ثب هساذالت پعقىی ٍ

اهب ٍالؼیت ایي اؾت وِ اهطٍظُ ّط چمسض ثیكتط ثِ تىٌَلَغی هتَؾل قَین، ثیكتط زض آى غطق ذَاّین قس ٍ 

تحَل ًظبم ؾالهت، هؿتلعم تحَل ثٌیبزیي  ًتیجِ آى ًیع تحویل ّعیٌِ ّبی ؾٌگیي ثِ ًظبم ؾالهت اؾت.

 زض اؾبؾی تَاى ثِ یه ذبًِ تىبًی  ایي تحَل ثٌیبزیي ضا هی. ّب ًؿجت ثِ هَظَع ؾالهتی اؾتزض ضٍیىطز
 اظ ػجبضتٌس اصالحبت ایي هصبزیك اظ ثطذی. اؾت ثٌیبزیي اصالحبتی ًیبظهٌس وِ وطز تكجیِ ؾالهت ثرف
 . جسیس ّبی قبذص ٍ ّب ثطًبهِ تسٍیي هطتجػ، اًؿبًی ًیطٍی تطثیت آهَظقی، ّبی وطیىَلَم اصالح
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 بیبًیِ ارزش ّب:
ٍظاضت  یضؾبلت زاًكگبُ ٍ هؼبًٍت اجتوبػ یوطهبًكبُ زض ضاؾتب یزاًكگبُ ػلَم پعقى یحَظُ هؼبًٍت آهَظق

اضتمبء ویفیت، وبضآیی ٍ اثطثركی آهَظـ  قسى ؾالهت، یثب ضاّجطز اجتوبػ یٍ آهَظـ پعقى زضهبىثْساقت،

 جبهؼِ ٍ زاقتي تغییط حبل زض ًیبظّبی ثب اًؽجبق) ثِ ًیبظّبی جبهؼِ زض تطثیت زاًف آهَذتگبى پبؾرگَ

 هكبضوت هطزهیٍ  ثركی ثیي ّبی ّوىبضی جلت ،ثب اؾتفبزُ اظ ظطفیت ّبی ًظبم ؾالهت ( هٌبؾت وبضآیی

   .زاضز هی اػالى ضؾبلت ػٌَاى ثِ ضا

 

 چطن اًذاز:
 20 اًساظ چكن ؾٌس اّساف ثِ یبثی زؾت ضاؾتبضی زض وطهبًكبُ یزاًكگبُ ػلَم پعقى یحَظُ هؼبًٍت آهَظق

پبیبى ثطًبهِ پٌجؿبلِ تَؾؼِ  زض جبهؼِ ؾالهت اضتمبی ٍ ؾالهت قسى اجتوبػی ثب اؾت وكَض هصون ؾبلِ

 زض وكَضی جبیگبُ هٌبؾت ثب ّب زاًكگبُ هؼبٍهت ّبی آهَظقی ثطتط اظ یىی ػٌَاى ثِ (1400قكن)پبیبى ؾبل 

ػلَ پعقىی  ّبی زاًكگبُ ثیي زض ٍ ثبقس ؾالهت قسى اجتوبػی ٍ آهَظـ زض ػسالت ّبی قبذص ظهیٌِ

 .گطزز هؽطح اجتوبػی ؾالهت ّبی لؽت اظ یىی ثِ ػٌَاى وكَض
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 تحلیل ٍضؼیت هَجَد:

 strengths ًقبط قَت
 ذسهبت اضایِ ًظبم ٍ آهَظقی ؾبذتبضی ًظبم ازغبم-1

 هرتلف ّبی ضقتِ زض آهَظـ ػطصِ ّبی اهىبى گؿتطـ -1

 وكَض ثْساقتی ّبی قجىِ زض آهَظقی فیلسّبی اهىبى ایجبز-

 زض جبهؼِ آهَظـ ّبی ػطصِ ٍ پبضاولیٌیه ّبی ػطصِ ؾبیط اظ اؾتفبزُ اهىبى -

 جبهؼِ ًیبظ تٌبؾت ثِ ػلَم پعقىی هرتلف ؾؽَح زض آهَظقی ّبی ضقتِ تٌَع ٍ تؼساز افعایف -2

 PHD ٍ ترصصی فَق ٍ ترصصی ّبی زٍضُ    -

 گًَبگَى ّبی ضقتِ زض اضقس وبضقٌبؾی ّبی زٍضُ    -

 پعقىی ػلَم ّبی ضقتِ زاًكجَیبى تؼساز افعایف -3

 ػلوی ّیأت اػعبی زاًكگبّی ّبی ضتجِ ٍ تؼساز افعایف  -4

 قسى ثطاثط زٍ ٍجَز ثب ثِ جوؼیت، پیطاپعقىبى ٍ پعقىبى ًؿجت ثْجَز ٍ آهَذتگبى زاًف تؼساز افعایف  -6

  وكَض جوؼیت

 جبهؼِ ّبی ًیبظ ثب هؽبثك پعقىی هساٍم جبهؼِ آهَظـ زض ویفیت هیي تط ٍ هساٍم آهَظـ لبًَى تصَیت -8

 زضهبًی ثْساقتی ذسهبت اضایِ زض پعقىی حطفِ صبحجبى قسى تَاًوٌستط  -9

 زاقتي ػطصِ آهَظـ پعقىی جبهؼِ ًگط -10

 Weakness ًقبط ضؼف

 ذسهبت اضایِ ًظبم ٍ آهَظقی وبهل )ؾبذتبضی ٍ هحتَایی( ًظبم ػسم ازغبم -

 اًتفبػی ٍ آهَظقی ٍ تؼبضض ثیي ذسهبت (وكَض )غیط هٌؿجن )گؿؿتِ( ثیوبضؾتبى ّب هسیطیت -

 ظؼف آهَظـ ؾطپبیی ٍ آهَظـ زض جبهؼِ -

 افت ویفیت هطالجت ّبی ثبلیٌی ٍ آهَظقی زض ثرف ّبی ػوَهی ٍ اٍضغاًؽ -

 پػٍّكی آهَظقی ٍ ّبی فؼبلیت ثط ثبلیٌی هطاوع زض زضآهسظا ّبی هكغلِ ٍ ّب اًگیعُ ؾیؽطُ -

 جبهؼِ ًیبظّبی ٍ تْب اٍلَی تؼییي زض ذسهبت اضایِ ًظبم ٍ آهَظقی ًظبم فؼبل هكبضوت  - 

 ؾٌتی آهَظـ هطظّبی اظ ذطٍج ٍ آهَظقی وبهل ثطًبهِ ّبی ػسم ثبظًگطی - 

 ذسهبت، ثِ آؾبى زؾتطؾی هطالجتْب، ّعیٌِ ٍ ؾالهت )ویفیت هَظَػبت زض آهَظقی ًظبم ًكسى زضگیط - 

 ٍ...( ضّجطی ٍ هسیطیت تیوی، وبض

 ثیٌی تحَالت پیف ٍ ّب ًَآٍضی اضایِ ذسهبت، ػطصِ ًظبم اصالح زض آهَظقی ًبوبفی ًظبم هكبضوت -

 ذسهبت اضایِ ًظبم ػطصِ ّبی ٍ ؾؽَح ولیِ زض آهَظقی ًبوبفی ًظبم حعَض  -

 زاًكجَیبى ٍ ػلوی ّیأت اًگیعگی ون ٍ ویفیت افت -

 یٌیثبل یجبهؼِ ًگط زض ثرف ّب ىطزیضٍ فمساى -

  یثِ پعقه ػوَه یهٌف ًگطـ -
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 حعَض زض ػطصِ ّبجْت  سیاؾبت یًبوبف فطصت -

 اجطا ٍ آهَظـ لسیف یّوبٌّگ ػسم -

 يیاظ هؿئَل یون ثؼع تؼْس -

 ػسم ٍجَز هىبًیؿن ّبی تكَیمی ثطای پطؾٌل فیلس زضگیط زض آهَظـ -

 

 Threats  ذّبیتْذ

  یٍ فَق ترصص یترصص یثِ ثرف ّب كتطیث تیاّو-

 ثرف زضهبى یّب تیجصاث -

 هٌبؾت یگصاض بؾتیثجبت ؾ ػسم -

 یزض جبهؼِ پعقى ییترصص گطا تت -

 زض جبهؼِ ییترصص گطا ىطزیضٍ -

 یًجَزى هطاوع ثْساقت یآهَظق -

 زاًكگبُ   یزضهبً تیهؿئَل -

 یآهَظق فیثط ٍظب یزضهبً فیٍظب غلجِ -

 یثْساقت یّب ؿتنیؾ یپطزاذتي حك العحوِ اظ ؾَ تَلغ -

 سًتیضظ ٌفیگع یثطا یثَزى ؾْن آهَظـ زضهبًگبّ یًبوبف -

 بىیٍ زاًكجَ سیثؼلت فطصت ون اؾبت یآهَظق تیفیثط و یهٌف طیتأث -

 یاظ حس ثِ آهَظـ زضهبًگبّ فیث فیگطا -

 

   Opportunities فرغت ّب
 یٍ جْبً یجبهؼِ ًگط زض ؾؽح هل ىطزیضٍ-

 ثطًبهِ پعقه ذبًَازُ یاجطا -

 ذسهبت اضاثٍِ ًظبم  آهَظقیًظبم  یازغبم ؾبذتبض -

 ثب هكىالت ًظبم اضائِ ذسهبت  سیاؾبت ییآقٌب -

 )هؼبًٍت ثْساقتی(هطاوع ذسهبت جبهغ ؾالهت زض ؾؽح قْط ٍ ضٍؾتب ٍجَز -

 ٍجَز لؽت ػلوی آهَظـ جبهؼِ ًگط -
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 اّذاف:

اظ ؼطیك تبهیي هٌبثغ اًؿبًی هترصص ٍ وبضآهس زض تؼبهل ثب ّوِ پبؾد ثِ ًیبظّبی جبهؼِ : ّذف کلی

 قطوبی زضٍى ثركی ثیي ثركی جبهؼِ ٍ هطزم

 اّذاف اختػبغی:

 ًیبظ ّب ٍ اًتظبضات جبهؼِ ٍ اٍلَیتْب تؼییي زض ذسهبت اضایِ ًظبم ٍ آهَظقی ًظبم فؼبل هكبضوت-1

 جَاهغ ٍ افطاز ثط ؾالهت گصاض تأثیط هْن ػَاهل ثط تأویس ثب آهَظقی ّبی ثطًبهِ ثبظًگطی -2

 تغییط زض الگَ ّبی آهَظقی ٍ ذطٍج اظ هطظ ّبی آهَظـ ؾٌتی -4

زؾتطؾی آؾبى ثِ ذسهبت،  زضگیط قسى ًظبم آهَظقی زض هَظَػبتی چَى ویفیت ٍ ّعیٌِ هطالجتْب، -5

 آىاضایِ ذسهبت ٍ تغییط ٍ تحَل زائوی زض  وبضتیوی، ترصیص هٌبثغ، هسیطیت ٍ ضّجطی ًظبم

زض ؼطاحی ٍ اضایِ ذسهبت ٍ پیف  هكبضوت ًظبم آهَظقی زض اصالح ًظبم ػطظِ ذسهبت، اضایِ ًَآٍضیْب -6

 ثیٌی تحَالت آتی ًظبم اضایِ ذسهبت

 ثِ هٌظَض آهَظـ ٍ اضایِ ذسهت حعَض ًظبم آهَظقی زض ولیِ ؾؽَح ٍ ػطصِ ّبی ًظبم اضایِ ذسهبت  -7
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 سیبست ّب:

 حفظ ٍ اضتمبی ؾالهت ثطای ّوِ جبز،یزض حَظُ ا یثرك يیهكبضوت ث طییثىبضگ - 

 هطالجتی ذَز ضاؾتبی زض هطزم هكبضوت اظ گیطی ثْطُ  - 

 .جبهؼِ ًیبظّبی قٌبؾبیی جْت ٍیػُ ثِ هحلِ ؾالهت قَضای تمَیت ٍ ایجبز  - 

 .ّب ًكیي حبقیٍِیػُ  ثِ پصیط آؾیت ّبی گطٍُ ثط توطوع -

 .آى ثب هطتجػ ػَاهل ٍ ظًبى ؾالهت ثِ اؾبتیس ٍ زاًكجَیبى ؾبظی حؿبؼ -

 .ؾالهت ؾَاز اضتمبء ثب ؾالهت تَؾؼِ  -

 زض هطزم ؾالهت اضتمبء ضاؾتبی زض هتجَع ٍظاضت ؾَی اظ قسُ هسٍى هلی ّبی ؾیبؾت جْت زض حطوت -

 .ظیؿت هحیػ -اجتوبع وبض، هسضؾِ، ذبًَازُ، هحیػ

 .پبؾرگَیی ثِ التعام  -

 .اضجبع ًظبم ضػبیت -

 .جبهغ ذسهبت اضائِ  -

 .ویفیت ثب ذسهبت اضائِ  -

 .هَجَز هٌبثغ ٍ ّب ظطفیت ولیِ اظ اؾتفبزُ  -

 .پعقىی جبهؼِ هساٍم آهَظقی ّبی ثطًبهِ زض ثبظًگطی ثب زاًكجَیبى ٍ اؾبتیس ؾبظی تَاًوٌس -
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 راّبرد ّب:

  تَجِ بِ آهَزش در بطي اجتوبع ٍ درک ًَع ٍ ًحَُ تبثیر هَلفِ ّبی اجتوبػی

 سالهت در سالهت افراد

 )ارائِ آهَزش هبتٌی بر اجتوبع) اجتوبع هحَر 

 ارائِ آهَزش بِ سبک جبهؼِ ًگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 از 66 صفحه
 

 :ییسبختبر اجرا

ّذف ارتقبء کیفیت، کبرآیی ٍ اثربخطی آهَزش در تربیت داًص آهَختگبى پبسخگَ  بب استفبدُ از ظرفیت ّبی بب 

پیبدُ سبزی برًبهِ درسی هلی دٍرُ دکترای پسضکی ػوَهی از طریق آهَزش در ػرغِ خذهبت  برایًظبم سالهت 

زیر تذٍیي   راّکبر سِ سبختبر اجرایی بر اسبض  ،سالهت ٍ بب رػبیت استبًذاردّبی کبلبذی دٍرُ پسضکی ػوَهی

 (هؼبًٍت هحتطم آهَظقی ٍظاضت 10/11/1396/ز هَضخ 4780/500ًبهِ قوبضُ  گطفتِ اظثط  ).ضذ

در راستبی  سالهت جبهغخذهبت  هراکس از استفبدُ اهکبى بْذاضت داًطگبُ هؼبًٍت بب ًبهِ تفبّن بب ػقذ -

آهَزش هتٌبسب فراّن ضَد ٍ بب ّوبٌّگی بیي داًطکذُ ٍ هؼبًٍت بْذاضتی داًطگبُ، زهیٌِ ای  فراّن 

گردد کِ از ابتذای ٍرٍد داًطجَیبى پسضکی بِ دٍرُ ّبی هقذهبت ببلیٌی ٍ ببلیٌی)کبرآهَزی/ کبرٍرزی( 

بػبتی از برًبهِ ّفتگی تؼذادی از خبًَار ّبی تحت پَضص بِ ّر یک از ایطبى تخػیع یببذ ٍ س

 داًطجَیبى بِ حضَر ٍ هطبّذُ در ػرغِ اختػبظ یببذ.

بب استفبدُ از فرغت ّبی هَجَد ایجبد تغییرات در ضیَُ ّبی اجرا ٍ هحتَای کَریکَلَم درسی )تب سقف  -

جبهغ سالهت، کلیٌیک ّبی ارتقب خذهبت هراکس از جولِ  ػرغِ ّبی هختلف ًظبم سالهتاز درغذ(  20

 حذاقل پٌجبُ درغذ درٍض آهَزش ٍ ... در پیطگیری، کلیٌیک ّبی ٍیصُ هستقر در ػرغِ سالهت ٍ

 ضَد. استفبدُ رٍاًپسضکی زًبى، جراحی ػوَهی ٍ کَدکبى، داخلی، کبرآهَزی ٍ کبرٍرزی هبشٍر

تطکیل ٍ تکویل کبدر ّیبت بب استفبدُ از فرغت ّب ٍ هجَز ّبی اػطبیی هرکس اهَر ّیبت ػلوی ًسبت بِ  -

اقذام گردد، تب اهَر آهَزش در هراکس جبهغ خذهبت سالهت را بػَرت  ِگرٍُ آهَزضی در ػرغ ػلوی

یکپبرچِ ّوبٌّگ کٌٌذ. ّوچٌیي سبهبًذّی ٍ فؼبلسبزی فرایٌذّبی غحیح ارجبع در ًظبم خذهبت 

سالهت بب تؼییي بیوبرستبًْبی آهَزضی هؼیي برای ارتببط ارجبػی هٌطقی بب هراکس جبهغ خذهبت سالهت 

در اػضب ّیبت ػلوی کِ بب تؼییي رٍتیطي ّبی هٌطقی بیي هراکس جبهغ سالهت ٍ بخطْبی بیوبرستبًی ٍ 

 ّر دٍ ػرغِ فؼبلیت خَاٌّذ ًوَد، اًجبم ضَد.
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 :ییسبختبر اجرا

 هٌببغ هَرد ًیبز زهبى اًجبم هسئَل اًجبم اقذام/ فؼبلیت ردیف

دریبفت 

کٌٌذگبى 

 اطالػبت حبغلِ
ثْساقت  هؼبًٍت ثب ًبهِ تفبّن ػمس 1

 هطاوع اظ اؾتفبزُ اهىبى ثطای زاًكگبُ

 ؾالهت جبهغ ذسهبت

ضیبؾت هحتطم زاًكىسُ 

 پعقىی

ثطگعاضی جلؿبت  97آشض  15تب 

هكتطن زاًكىسُ 

پعقىی ٍ هؼبًٍت 

 ثْساقتی

هؼبًٍت هحتطم 

 آهَظقی زاًكگبُ

تكىیل ٍ تىویل وبزض ّیبت ػلوی  2

 ػطصِ ثطایگطٍُ آهَظقی 

هسیط هحتطم اهَض ّیبت 

 ػلوی 

جصة ّیبت ػلوی  97تب پبیبى 

، ، وَزوبىزاذلی

، ، جطاحیظًبى

، پعقىی ضٍاًپعقىی

 اجتوبػی

هؼبًٍت هحتطم 

 آهَظقی زاًكگبُ

اجطا ٍ  یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا 3

وبضٍضظی ٍ  یزضؾ ىَلَمیوَض یهحتَا

 زضصس( 20)تب ؾمف زاذلی وبضآهَظی

 ػطصِ ّب ثطای

هسیط هحتطم گطٍُ 

وویتِ ایسُ  –زاذلی 

پطزاظاى هطوع هؽبلؼبت 

 ٍ تَؾؼِ 

ثطگعاضی جلؿبت  30/9/97تب 

 وویتِ ایسُ پطزاظاى

 ثب گطٍُ زاذلی

هؼبًٍت هحتطم 

 -آهَظقی زاًكگبُ

قَضای آهَظقی 

 زاًكگبُ

اجطا ٍ  یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا 4

وبضٍضظی ٍ  یزضؾ ىَلَمیوَض یهحتَا

 20)تب ؾمف وَزوبى وبضآهَظی

 ػطصِ ّب ثطای زضصس(

هسیط هحتطم گطٍُ 

وویتِ ایسُ  –وَزوبى

پطزاظاى هطوع هؽبلؼبت 

 ٍ تَؾؼِ 

ثطگعاضی جلؿبت  30/9/1397تب 

 وویتِ ایسُ پطزاظاى

 ثب گطٍُ وَزوبى

هؼبًٍت هحتطم 

 -آهَظقی زاًكگبُ

قَضای آهَظقی 

 زاًكگبُ

اجطا ٍ  یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا 5

وبضٍضظی ٍ  یزضؾ ىَلَمیوَض یهحتَا

 زضصس( 20)تب ؾمف ظًبى وبضآهَظی

 ػطصِ ّب ثطای

هسیط هحتطم گطٍُ 

وویتِ ایسُ  –ظًبى

پطزاظاى هطوع هؽبلؼبت 

 ٍ تَؾؼِ 

ثطگعاضی جلؿبت  30/10/1397تب 

 وویتِ ایسُ پطزاظاى

 ثب گطٍُ ظًبى

هؼبًٍت هحتطم 

 -آهَظقی زاًكگبُ

قَضای آهَظقی 

 زاًكگبُ

اجطا ٍ  یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا 6

وبضٍضظی ٍ  یزضؾ ىَلَمیوَض یهحتَا

 20)تب ؾمف جطاحی وبضآهَظی

 ػطصِ ّب ثطای زضصس(

هسیط هحتطم گطٍُ 

وویتِ ایسُ  –جطاحی

پطزاظاى هطوع هؽبلؼبت 

 ٍ تَؾؼِ 

ثطگعاضی جلؿبت  30/10/1397تب 

 وویتِ ایسُ پطزاظاى

 ثب گطٍُ جطاحی

هؼبًٍت هحتطم 

 -آهَظقی زاًكگبُ

آهَظقی قَضای 

 زاًكگبُ

اجطا ٍ  یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا 7

وبضٍضظی ٍ  یزضؾ ىَلَمیوَض یهحتَا

 20)تب ؾمف ضٍاًپعقىی وبضآهَظی

 ػطصِ ّب ثطای زضصس(

هسیط هحتطم گطٍُ 

وویتِ  –ضٍاًپعقىی

ایسُ پطزاظاى هطوع 

هؽبلؼبت ٍ تَؾؼِ 

 آهَظـ پعقىی

ثطگعاضی جلؿبت  30/10/1397تب 

 وویتِ ایسُ پطزاظاى

 ثب گطٍُ ضٍاًپعقىی

هؼبًٍت هحتطم 

 -آهَظقی زاًكگبُ

قَضای آهَظقی 

 زاًكگبُ

ثیي  تؼییي ضٍتیكي ّبی هٌؽمی 8

هطاوع جبهغ ؾالهت ٍ ثركْبی 

ی وِ زض ػلو بتیاػعب ّثیوبضؾتبًی 

 ّط زٍ ػطصِ فؼبلیت ذَاٌّس ًوَز

هسیط هحتطم گطٍُ ّبی 

وَزوبى، ظًبى،  ،یزاذل

 ی ٍػوَه یجطاح

 یضٍاًپعقى

ثطگعاضی جلؿِ  30/11/1397تب 

هؼبًٍت پعقىی 

ػوَهی ثب گطٍّْبی 

 هطتجػ

هؼبًٍت هحتطم 

-آهَظقی زاًكگبُ 

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

تؼییي ثیوبضؾتبًْبی آهَظقی هؼیي  9

ثطای اضتجبغ اضجبػی هٌؽمی ثب هطاوع 

 جبهغ ذسهبت ؾالهت

ضیبؾت هحتطم زاًكىسُ 

 پعقىی

 جلؿِ یثطگعاض 30/11/1397تب 

ضیبؾت زاًكىسُ ٍ 

 ضٍؾبی ثیوبضؾتبًْب

هؼبًٍت هحتطم 

 آهَظقی زاًكگبُ
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 :)اداهِ(یی سبختبر اجرا

 زهبى اًجبم هسئَل اًجبم اقذام/ فؼبلیت ردیف
هٌببغ هَرد 

 ًیبز

دریبفت 

کٌٌذگبى 

 اطالػبت حبغلِ
 اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ  10

وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی زاذلی زض 

  ػطصِ ّب

پعقىی هؼبًٍت هحتطم 

 -ػوَهی زاًكىسُ پعقىی

 هسیط هحتطم گطٍُ زاذلی

هطاوع ذسهبت جبهغ  1/2/1398اظ 

ؾالهت، ولیٌیه ّبی 

اضتمب ؾالهت ٍ 

پیكگیطی، ولیٌیه 

ّبی ٍیػُ هؿتمط زض 

 ػطصِ

هؼبًٍت هحتطم 

-آهَظقی زاًكگبُ 

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

پٌجبُ زضصس آهَظـ   یاجطا 11

زض  وَزوبى یٍ وبضٍضظ یوبضآهَظ

 ػطصِ ّب

هؼبًٍت هحتطم پعقىی 

 -ػوَهی زاًكىسُ پعقىی

 هسیط هحتطم گطٍُ وَزوبى

هطاوع ذسهبت  1/2/1398اظ 

جبهغ ؾالهت، 

...ٍ 

هؼبًٍت هحتطم 

-آهَظقی زاًكگبُ 

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

 اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ  12

وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی ظًبى زض 

 ػطصِ ّب

پعقىی هؼبًٍت هحتطم 

 -ػوَهی زاًكىسُ پعقىی

 هسیط هحتطم گطٍُ ظًبى

هطاوع ذسهبت  1/2/1398اظ 

جبهغ ؾالهت، 

...ٍ 

هؼبًٍت هحتطم 

-آهَظقی زاًكگبُ 

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

 اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ  13

وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی جطاحی زض 

 ػطصِ ّب

هؼبًٍت هحتطم پعقىی 

 -ػوَهی زاًكىسُ پعقىی

 هحتطم گطٍُ جطاحیهسیط 

هطاوع ذسهبت  1/2/1398اظ 

جبهغ ؾالهت، 

...ٍ 

هؼبًٍت هحتطم 

-آهَظقی زاًكگبُ 

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

 اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ  14

وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی ضٍاًپعقىی 

 زض ػطصِ ّب

هؼبًٍت هحتطم پعقىی 

 -ػوَهی زاًكىسُ پعقىی

هسیط هحتطم گطٍُ 

 ضٍاًپعقىی

هطاوع ذسهبت  1/2/1398اظ 

جبهغ ؾالهت، 

...ٍ 

هؼبًٍت هحتطم 

-آهَظقی زاًكگبُ 

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی  ثطآٍضز 15

ؾطپبیی زض ّط یه اظ گطزقْبی 

 زاذلیوبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 

تب  هسیط هحتطم گطٍُ زاذلی

30/11/1397 

هطاوع ذسهبت 

جبهغ ؾالهت، 

...ٍ 

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی  ثطآٍضز 16

ؾطپبیی زض ّط یه اظ گطزقْبی 

 وَزوبىوبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 

تب  وَزوبىهسیط هحتطم گطٍُ 

30/11/1397 

جصة ّیبت 

 ػلوی

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی  ثطآٍضز 17

ؾطپبیی زض ّط یه اظ گطزقْبی 

 ظًبىوبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 

تب  ظًبىهسیط هحتطم گطٍُ 

30/11/1397 

جصة ّیبت 

 ػلوی

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی  ثطآٍضز 18

ؾطپبیی زض ّط یه اظ گطزقْبی 

 جطاحی وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی

تب  جطاحیهسیط هحتطم گطٍُ 

30/11/1397 

جصة ّیبت 

 ػلوی

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی

ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی  ثطآٍضز 19

ؾطپبیی زض ّط یه اظ گطزقْبی 

 ضٍاًپعقىیوبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 

هسیط هحتطم گطٍُ 

 ضٍاًپعقىی
تب 

30/11/1397 

جصة ّیبت 

 ػلوی

ضیبؾت هحتطم 

 زاًكىسُ پعقىی
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 برًبهِ پبیص ٍ ارزضیببی

 اقذام/ فؼبلیت ردیف
 ٍضؼیت اًجبم

 اًجبم 

 بوَقغ

 اًجبم 

 ببتبخیر
 ػذم اًجبم/ ػلت

1 
 ثطای ثْساقت زاًكگبُ هؼبًٍت ثب ًبهِ تفبّن ػمس

 ؾالهت جبهغ ذسهبت هطاوع اظ اؾتفبزُ اهىبى
   

2 
تكىیل ٍ تىویل وبزض ّیبت ػلوی گطٍُ 

 آهَظقی زض ػطصِ
   

3 
 یاجطا ٍ هحتَا یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا

)تب زاذلی وبضٍضظی ٍ وبضآهَظی یزضؾ ىَلَمیوَض

 زض ػطصِ ّب زضصس( 20ؾمف 
   

4 
 یاجطا ٍ هحتَا یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا

 وبضٍضظی ٍ وبضآهَظی یزضؾ ىَلَمیوَض

 زض ػطصِ ّب زضصس( 20)تب ؾمف وَزوبى

   

5 
 یاجطا ٍ هحتَا یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا

)تب ظًبى وبضٍضظی ٍ وبضآهَظی یزضؾ ىَلَمیوَض

 زض ػطصِ ّب زضصس( 20ؾمف 

   

6 
 یاجطا ٍ هحتَا یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا

 وبضٍضظی ٍ وبضآهَظی یزضؾ ىَلَمیوَض

 زض ػطصِ ّب زضصس( 20)تب ؾمف جطاحی

   

7 
 یاجطا ٍ هحتَا یّب َُیزض ق طاتییتغ جبزیا

 وبضٍضظی ٍ وبضآهَظی یزضؾ ىَلَمیوَض

 زض ػطصِ ّب زضصس( 20)تب ؾمف ضٍاًپعقىی

   

8 
ثیي هطاوع جبهغ  تؼییي ضٍتیكي ّبی هٌؽمی

ی ػلو بتیاػعب ّؾالهت ٍ ثركْبی ثیوبضؾتبًی 

 وِ زض ّط زٍ ػطصِ فؼبلیت ذَاٌّس ًوَز
   

9 
تؼییي ثیوبضؾتبًْبی آهَظقی هؼیي ثطای اضتجبغ 

 اضجبػی هٌؽمی ثب هطاوع جبهغ ذسهبت ؾالهت
   

10     
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 )اداهِ(یببیٍ ارزض صیبرًبهِ پب

 اقذام/ فؼبلیت ردیف
 ٍضؼیت اًجبم

 اًجبم 

 بوَقغ

 اًجبم 

 ربب تبخی
 ػذم اًجبم/ ػلت

10 
وبضآهَظی ٍ  اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ 

  وبضٍضظی زاذلی زض ػطصِ ّب
   

11 
ٍ  یپٌجبُ زضصس آهَظـ  وبضآهَظ یاجطا

 زض ػطصِ ّب وَزوبى یوبضٍضظ
   

12 
وبضآهَظی ٍ  اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ 

 وبضٍضظی ظًبى زض ػطصِ ّب
   

13 
وبضآهَظی ٍ  اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ 

 وبضٍضظی جطاحی زض ػطصِ ّب
   

14 
وبضآهَظی ٍ  اجطای پٌجبُ زضصس آهَظـ 

 وبضٍضظی ضٍاًپعقىی زض ػطصِ ّب
   

15 
ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی ؾطپبیی زض ّط یه  ثطآٍضز

 زاذلیاظ گطزقْبی وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 
   

16 
ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی ؾطپبیی زض ّط یه  ثطآٍضز

 وَزوبىاظ گطزقْبی وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 
   

17 
ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی ؾطپبیی زض ّط یه  ثطآٍضز

 ظًبىاظ گطزقْبی وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 
   

18 
ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی ؾطپبیی زض ّط یه  ثطآٍضز

 جطاحی اظ گطزقْبی وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی
   

19 
ؾبػبت آهَظـ ثبلیٌی ؾطپبیی زض ّط یه  ثطآٍضز

 ضٍاًپعقىیاظ گطزقْبی وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی 
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 خع ّب:ضب

 حَزُ
 ضبخع فرایٌذ
 )براسبض راّبرد(

ضبخع درٍى 

 داد
 )براسبض هٌببغ(

 ضبخع برٍى داد
 )براسبض ًتبیج زٍد ببزدُ(

 ضبخع پیبهذ
)براسبض ًتبیج هیبى 

 هذت(

 هؼبًٍت 

 آهَزضی

گطٍّْبی  ِتَج زضصس

ثِ آهَظـ زض ثؽي هبغٍض 

اجتوبع ٍ زضن ًَع ٍ ًحَُ 

ّبی اجتوبػی  هؤلفِتبثیط 

 ؾالهت زض ؾالهت افطاز

 جبهغ ذسهبت هطاوع تؼساز

ولیٌیه ّبی ، ؾالهت

 اضتمب ؾالهت ٍ پیكگیطی،

ٍ ولیٌیه ّبی ٍیػُ 

 هؿتمط زض ػطصِ ّب

ًؿجت زاًكجَیبى آهَظـ 

زیسُ زض ؾؽح اٍل اضائِ 

ّبی ذسهبت)پبیگبُ 

 ثْساقتی(

اجطای حسالل پٌجبُ 

وبضآهَظی  زضصس آهَظـ 

ٍ وبضٍضظی گطٍّْبی هبغٍض 

 زض ػطصِ ّب

اضائِ آهَظـ هجتٌی  زضصس

 ثط اجتوبع) اجتوبع هحَض(

زض  گطٍّْبی هبغٍضتَؾػ 

 ػطصِ ّب

تؼساز ّیبت ػلوی جصة 

قسُ گطٍّْبی آهَظقی 

 ػطصِ ثطای

ًؿجت زاًكجَیبى آهَظـ 

زیسُ زض هطاوع ذسهبت 

 جبهغ ؾالهت

میزان ارتقاء کیفیت، 
کارآیی و اثربخشی 

آموزش در تربیت دانش 
 آموختگان پاسخگو  

اضائِ آهَظـ ثِ  زضصس

تَؾػ  ؾجه جبهؼِ ًگط

گطٍّْبی هبغٍض زض ػطصِ 

 ّب

 َُیزض ق طاتییتغزضصس 

 یاجطا ٍ هحتَا یّب

وبضٍضظی  یزضؾ ىَلَمیوَض

گطٍّْب ثطای  ٍ وبضآهَظی

 ّب ِاجطا زض ػطص

ًؿجت زاًكجَیبى آهَظـ 

 یّب هیٌیول زیسُ زض

 ،یطیكگیاضتمب ؾالهت ٍ پ

 

 

تؼساز ثیوبضؾتبًْبی 

آهَظقی تؼییي قسُ ثطای 

اضتجبغ اضجبػی هٌؽمی ثب 

هطاوع جبهغ ذسهبت 

 ؾالهت

ًؿجت زاًكجَیبى آهَظـ 

زیسُ زض ولیٌیه ّبی 

 ٍیػُ هؿتمط زض ػطصِ ّب

 

 

اجطای  زضصس آهَظـ 

 وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی

  گطٍّْب زض ػطصِ ّب

  

 

ؾبػبت آهَظـ  هست ظهبى

ثبلیٌی ؾطپبیی زض ّط یه 

اظ گطزقْبی وبضآهَظی ٍ 

 گطٍّْبوبضٍضظی 

  

 

 

 


