
 

 

 (95-96ثشًبهِ ساّجشی صیست ضٌبسی )سبل تحصیلی 

 کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذاستبى 

 صهبى اجشا اهتیبص عٌَاى فعبلیت هحَس ثشًبهِ ثٌذ

ساّجشی حشفِ ای هعلوبى ٍ ًظبست ثش  1

 عولکشد آًْب ثب تبکیذ ثش ًظبست ثبلیٌی

  تکویل ًوَى ثشگ ّبی % کالسْبی دسس تَسظ سشگشٍُ ّبی استبًی ٍ هٌبعك  11ثبصدیذ اص حذ الل ٍ

 دس ثبصُ صهبًی هطخص  عوَهی ٍتخصصی تْیِ ضذُ ٍ تعبهل ثب دثیشاى ثش اسبس ضبخصْب

 01دس عَل سبل تب  5

 96اسدیجْطت هبُ 

هطبسکت دس آهَصش ٍ تَاًوٌذ سبصی  0

دثیشاى ثب تَجِ ثِ اصَل حبکن ثش 

 –اًتخبة ساّجشدّبی یبد دّی 

 یبدگیشی ثشًبهِ دسسی

  کتبة جذیذالتبلیف اص  تغزیِ گیبّی  7تَْیِ ضطی ٍ گفتبس اٍل فصل   3فصل  آهَصضیتَلیذ هحتَای

 پبٍسپَیٌت ٍ کلیپ() 1دّن

  کتبة  صیست دّن 6فصل ًمذ ٍ ثشسسی 

  ثشگضاسی کبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ ًطست ّبی تخصصیٍ هطبسکت دس ثشگضاسی 

 کتبة  تغزیِ گیبّی   7فصل  تَْیِ ضطی ٍ گفتبس اٍل  3اص  فصل  ثشگضاسی هسبثمِ عشح دسس ًَیسی

 1جذیذالتبلیف دّن

 استفبدُ اص فضبی هجبصی ثشای تعبهل ٍ استجبط ثب سشگشٍُ ّبی دسسی ٍ هعلوبى 

 ثبسگزاسی هغبلت ٍ هحتَای هٌبست ٍ تکویلی دس سبیت دثیشخبًِ ٍ گشٍُ ّبی آهَصضی 

 )پبسخ ثِ پشسطْبی دثیشاى پیشاهَى هغبلت کتبثْبی دسسی)کلیٌیک هجبصی 

 سی جلسِ گشدّوبیی استبًی ٍ کطَسی ٍ دعَت اص هَلفیي کتت دسسی)دس صَست تبهیي اعتجبس(ثشگضا 

 تَجِ ثب دٍاصدّن ٍ بصدّنی ِیپب کتت یسشفصلْب ٍ دسٍس یهحتَا يییتع یثشا الصم یّب طٌْبدیپ ِیاسا 

 ذیجذ یکتبثْب کشدى آهبدُ یثشا هَلفبى یضیس ثشًبهِ ثِ
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6 

 95دی هبُ 

 ى هبُآثب15

 دس عَل سبل

 96فشٍسدیي  01

 دس عَل سبل

 دس عَل سبل

 دس عَل سبل

 95دی هبُ 

 

 آرس هبُ 15

اسصیبثی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل سَاالت ٍ  3

ًتبیج اهتحبًبت )ًْبیی، ّوبٌّگ ٍ 

 داخلی(

  ُپیص داًطگبّی خشداد ٍ ضْشیَس ثش اسبس فشم تعییي  0تحلیل سَاالت ًْبیی صیست ٍ آصهبیطگب ٍ

 ضبخصْبی دثیشخبًِ

 )ثشسسی ًتبیج اهتحبى ًْبیی خشداد هبُ ٍ اسایِ گضاسش تحلیلی علل افت ٍ پیطشفت)سِ سبلِ اخیش 

  اسائِ ثبصخَسدّبی هٌبست  96دسصذ اٍساق اهتحبًبت ًْبیی، ّوبٌّگ ٍ داخلی خشداد  11الی  5ثبصثیٌی ٍ

 ثِ دست اًذسکبساى اعن اص دثیشاى، هذیشاى ٍ هسئَلیي

  ثشسسی دسجِ دضَاسی 95ًمذ ٍ تحلیل سَاالت کٌکَس ٍ 
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 95آثبى  15

 95آرس  15

 96خشداد  05

 95آرس هبُ 

 
 
 



 

 صهبى اجشا اهتیبص فعبلیتْبی ثَهی ٍ استبًی سدیف

 هبُ  اسدیجْطت 5 سیهسبثمبت آصهبیطگبُ صیست ضٌب 1

جذاگبًِ ثِ  -عشاحی سَاالت صیست ضٌبسی استبًذاسد )هفَْهی ٍ تشکیجی (ثشای پبیِ دّن دس لبلت ثبسم  دی،خشداد ،ضْشیَس 0

 تفکیک فصل کتبة

 اسفٌذ 9 11

 دس عَل سبل 5 ثشگضاسی ثبصدیذ ّبی علوی ثشای دثیشاى 3

 دی 07 5 ْت دثیشاىثشگضاسی هسبثمِ علوی تَسظ سشگشٍُ ّبی آهَصضی ج 4

 ثْوي 05 5 ثشگضاسی هسبثمِ علوی تَسظ سشگشٍُ ّبی آهَصضی جْت داًص آهَصاى 5

 دس عَل سبل 5 ثشگضاسی ًوبیطگبُ ٍسبیل کوک آهَصضی ٍ دست سبختِ ّبی دثیشاى ٍ داًص آهَصاى 6

دس پبیِ ّبی  گزضتِ سبل ثِ ًسجتکیفیت ثخطی ٍ تمَیت آهَصش  صیست ضٌبسی دس استبى  هتٌبست ثب ًتبیج اهتحبى ًْبیی  7

 سَم ٍ چْبسم

 دس عَل سبل  5

 دس عَل سبل  15 سبلٌبهِ الکتشًٍیکیتْیِ  8

 


