
 اٍل سبل  اّتوبم دس ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي عجق صهبى تؼييي ضذُ دس -1

سٍاًاي دٍ  ثِ صَست غيشحضَسي ٍ هجابصي ثشگاضاس گاشدد دو دٍس ُ ّابهي راِ دس حيغاِ       دٍسُ ّبي پيص ثيٌي ضذُ   8/1 -2

 هْبست هي ثبضٌذ هستثٌي هي ثبضذ(د   حشرتي ٍ هستلضم هبدگيشي

بى ًظبم سالهت ثبهستي رليِ دٍسُ ّبي آهَصضي هشتجظ ثب هشاقجيي سالهت ٍ ثَْسصاى سا ثاب  رٌهشرض آهَصش ٍ ثبصآهَصي ربس -3

 آهَصش ثَْسصي ٍ ٍاحذ فٌي ّوکبس هي ثبضذ(دثشًبهِ وهجشي ّوکبسي ٍاحذ فٌي ثشًبهِ سهضي ٍ اجشا ًوبهذد 

 ٍ هشراض آهاَصش ثْاَسصي   ٍاحذّبي ستبدي ثؼٌَاى ساثظ ثشًبهِ ّبي آهَصضي ثِ ٍاحذ گساتشش ضاجکِ   ص هؼشفي ًوبهٌذُ ا -4

 تدي ، اجشا ، ًظبست ٍ اسسبل هستٌذاجْت  ثشًبهِ سهض

رليِ هکبتجبت هشثَط ثِ قجل ٍ ثؼذ اجشاي دٍسُ آهَصضي اص قجيل ، اعالع سسبًي ،  اسسبل دػَتبهِ، ثشًبهاِ ربسگابُ ،صهابى ٍ     -5

هشاقجيي سالهت ٍ ثَْسصاى ثاش ػْاذُ   هکبى ثشگضاسي دٍسُ ، پيگيشي تْيِ هٌبثغ ٍ سَاالت دٍسُ ، اسسبل هسٌذات ٍدد جْت 

 هشرض آهَصش ثَْسصي هي ثبضذد

 دٍسُ يسٍص قجل اص اجشا 21 يدس فبصلِ صهبً 2117اسسبل فشم  -6

ضجکِ دسصَست لغَ هب تغييش صهبى ثشگضاسي  اػالم ثِ ٍاحذ گستشش ضجکِ  و ربسضٌبس آهَصش ربسرٌبى ( ّوبٌّگي ٍ -7

 دقجل اص ثشگضاسي ربسگبُ ّفتِ دٍحذاقل ربسگبُ ثِ ػلت هَاسد اضغشاسي و ثبصدهذ ٍصاستخبًِ ، ضيَع ثيوبسهْب ٍدد ( 

جْت ثشگضاسي ربسگبُ ٍاحذ هجشي ، الصم است قجل اص اسسبل دػَتٌبهِ هذػَهي ، دس خصَظ آصاد سبصي ًيشٍّاب ثاب ٍاحاذ     -8

 دًوبهٌذاخز  هَافقت اهي ٍاحذ سا ثِ صَست رتجيٍ  ٍسدُکِ ّوبٌّگي الصم ثؼول آگستشش ضج

 

هجشي ثشًبهِ ثب هسئَل هحتشم سٍاثظ ػوَهي حَصُ هؼبًٍت ّوبٌّگي الصم دسجْت ثشگضاسي هحل ربسگبُ و سبلي( ثبهستي  -9

 سا ثؼول آٍسدُ ٍ ًتيجِ سا ثِ ربسضٌبس آهَصش ربسرٌبى اعالع دّذد

 

ربسگابُ فاشم هذسسايي تکويال ٍ ثاِ ّواشاُ هساتٌذات تحَهال          هک هبُ قجل اص ثشگضاسيجْت هذسسيي ربسگبُ ، ثبهستي  -10

، در غیر ایىصًرت ضمه عذم صذير گوًاَ    ربسضٌبس آهَصش ربسرٌبى ضذُ تب دس رويتِ آهَصش عشح ٍ تبهيذ گشدد

 ثبس تکويل فشم رفبهت داسد (د  و هک  تذریس، ديرٌ آمًزش  از امتیاز آمًزش  برخًدار وخًاَذ بًد.

 

ثِ ربسضٌبس آهاَصش ربسرٌابى ًياض     دٍسُ دٍ ّفتِ قجل اص اجشايليست ضشرت رٌٌذگبى دس دٍسُ آهَصضي ٍ ثشًبهِ ربسگبُ  -11

 اسسبل گشددد

 

 دٍسُ اسسبل گشددد سٍص قجل اص اجشاي 5دػَتٌبهِ هذػَهي حذاقل   -12

 

ِ   ( فيضهکي  بى ، ًوشات آصهَىهستٌذات اجشاي ربسگبُ ّبي آهَصضي و ليست ضشرت رٌٌذگ -13 پا  اص   حذارثش تاب هاک ّفتا

دسغيش اهٌصَست هسائَليت ػاذم تجات سابػت      ، ثشگضاسي دٍسُ آهَصضي ثِ ربسضٌبس ثشًبهِ آهَصش ربسرٌبى تحَهل گشدد

 آهَصضي دس ضٌبسٌبهِ ربسرٌبى ثشػْذُ هجشي دٍسُ خَاّذ ثَدد

 

خصَظ استقبي ريفي دٍسُ ّبي آهَصضي غيش حضَسي و هؼشفي ٍ اسسبل هٌبثغ آهَصش هؼتجش ٍ هٌغجق ثب حذارثش تالش دس -14

تذٍهي  قجل اص اجشا ، سػبهت هقشسات آصهَى ٍ تصحيح دقيق آى ( ثؼول آهذد حذاقل هک هبُسشفصل ٍ اهتيبص دٍسُ آهَصضي 

 دتَسظ ٍاحذ هجشي ٍ ربسضٌبس آهَصش ربسرٌبى ثشًبهِ ربسگبُ ثشاسبس هجَص دٍسُ آهَصضي ٍ ًظبست ثش حسي اجشاي آى

 



ثب هطبسرت فشاگيشاى ٍ ثحث دٍ جبًجِ ٍ خَدداسي اص اسائِ هغبلات   وحضَسي(تالش دس جْت ثشگضاسي ربسگبُ ّبي آهَصضي -15

 دثصَست هک جبًجِ ٍ سخٌشاًي

پا    پايص آصهاَى ٍ    جْت توبم دٍسُ ّبي ائان اص حضاَسي ٍ غيشحضاَسي   دس ساستبي استقبء ريفيت آهَصضي الصم است  -16

 پيص ثيٌي گشدد ٍ ًْبهت تب هک ّفتِ پ  اص ثشگضاسي دٍسُ ًسجت اًجبم آصهَى اقذام گشددد آصهَى ثِ صَست الکتشًٍيکي

 قجل اص اًجبم دٍسُ صَست گيشدد ثبهستيتحَهل فبهل سَاالت ٍ هٌبثغ جْت ثبسگزاسي  -17

دس سابهبًِ   دٍ ػفتِ پا  اص اجاشاي دٍسُ  ثِ هذت  دداسصضيبثي دٍسُ ّبي آهَصضي فقظ اص عشهق سبهبًِ ثبهستي صَست گيش -18

 فؼبل ، سپ  گضاسش تْيِ ٍ ثِ هجشي دٍسُ اسسبل هي گشددد(

 

گضهٌِ اي عشاحي ضَد ، ثبهستي تؼذاد سَاالت ثب هٌجغ  4سَاالت آصهَى الکتشًٍيکي دس فشهت فبهل ارسل ٍ ثِ صَست  -19

ٍ دس عشاحي ػالٍُ ثش تْيِ  سَاالت دس سِ سغح و  ضذتذسه  ضذُ ، سبػت آهَصضي دٍسُ  ّوخَاًي الصم سا داضتِ ثب

عشح سئَاالت هتٌبست  د س اهي ساستب د ٍ تحليل  پشسص ٍ پبسخ سا دس فشاگيش استقبء دّذسخت ( دقت  –هتَسظ  –آسبى 

 يسبػت آهَصض ثشاثش  5تب  4 يستهثب يکيثب هجَص دٍسُ آهَصضي ٍ ثشاسبس سشفصل ّبي تؼييي ضذُ و آصهَى الکتشًٍ

 رشدى سَاالت( يسَاالت ٍ تصبدف بًکهسَال عشح ضَد جْت 

 
 

ثب تَجِ ثِ فؼبل ضذى اسصهبة دس سبهبًِ آهَصش ربسرٌبى ، پ  اص ٍاسد ضذى ًوشات پيص آصهَى ٍ پ  آصهَى دس سابهبًِ ،   -21

اًجابم ٍ دسصاَست تبهياذ     فشاگيشاى ثِ صاَست سًاذٍم   هبًذگبسي اعالػبت، رِ هک فشد تخصصي است  اسصهبة و ًفش سَم (

وثشقاشاسي پايص آصهاَى ٍ اًجابم اسصضايبثي دس      دس ضٌبسٌبهِ آهَصضي فشاگيش هَسد تبهيذ هي گشددد،اهتيبص آهَصضي  اسصهبة 

 ي استد(سبهبًِ ٍ سٌجص هبًذگبسي اعالػبت جْت تبهيذ اهتيبص آهَصضي الضاه

 
 

ربسرٌابى  آهاَصش  جِ ثب فشگياشاى ثاِ ربسضاٌبس ثشًبهاِ     قجل اص اػالم ٍ هکبت  ٍ حضَسي حضَسيشفبهل هٌبثغ دٍسُ ّبي غي -21

 تحَهل گشددد

 غيش حضَسي  اعالع سسبًي ثِ رهٌفؼبى ٍتْيِ هٌبثغ ػلوي هَسد ًظش حذاقل هک هبُ قجل اص ثشگضاسي دٍسُ آهَصضي  -22

 

دس اًتْبي ّشفصل ٍاحذ ثشگضاس رٌٌذُ ربسگبُ، گضاسش هجٌي ثش تؼذاد ربسگبُ ثشگضاس ضذُ ثشاسبس پيص ثيٌي صَست گشفتاِ   -23

اػاالم   هَاسد ثب ررش ػلت ٍ هستٌذات هشثَعِ ثِ ربسضٌبس ثشًبهِ آهَصش ربسرٌبى ثِ صَست رتجاي ٍ دسصَست ػذم اجشا ، 

 گشددد

، ضبهستِ است فشم ّبي هشثَعاِ تکويال ٍ    ٍ پشسٌل ٍاجذ ضشاهظ ُ پضضکبىٍهژ ثشًبهِ ّبي ثبص آهَصيدس خصَظ اجشاي  -24

راذ   دٍسُ ثِ اعالع ربسضٌبس ثشًبهِ آهَصش ربسرٌبى سسبًيذُ ضَد تب پيگيشي جْات اخاز   سٍص قجل اص ثشگضاسي 52حذاقل 

ًبضاي اص ػاذم   ت هسائَلي آٍسي است دس صَست تبخيش دس اعالع ٍ اسسبل فشم ّابي هازرَس،   دٍسُ صَست گيشد، الصم ثِ هبد

 ددٍسُ ثش ػْذُ هجشي ربسگبُ هي ثبضذ دسهبفت هجَص

َ      سبػت ثؼاذ  48تب  يستهثب يثبصآهَص يهستٌذات دٍسُ ّب -25 گاشدد ،   لها اص اتوابم دٍسُ ثاِ ربسضاٌبس آهاَصش ربسرٌابى تح

 دتجت دس سبهبًِ آهَصش هذاٍم ًذاسدد تيقبثل ٌصَستهشايدسغ

 



ثب ّوبٌّگي ٍاحذ گساتشش   فقظ هک سٍصآصادسبصي ّوکبساى پضضک جْت ضشرت دس دٍسُ ّبي آهَصضي دس عي هک هبُ  -26

ثبهساتي دسصاَست لغاَ ٍ هاب      ٍ تَسؼِ ضجکِ هقذٍس است ٍ لزا جْت ّوبٌّگي ٍ اعالع سسبًي ثِ سبصهبى ثيوِ ساالهت ، 

 دٍّفتِ قجل اص تبسهخ هقشس( دوهَاسد سشهؼب ثِ ربسضٌبس آهَصش اعالع دادُ ضَد ثشگضاسي دٍسُ 

 

دس جْت ثشگضاسي ّوبهص ٍ ّش گًَِ ثشًبهِ ّبي آهَصش ّوگبًي الصم است ًسجت ثاِ اخاز هجاَص اص ربسضاٌبس آهاَصش       -72

ربسرٌبى ٍ ٍاحذ گستشش ضجکِ اقذام ٍ ًسجت ثِ اسسبل اّذاف ّوبهصو ثشًبهِ ، ػٌَاى ، تبسهخ ٍ ليست هذػَهي ( قجال اص  

اص ثشگاضاسي ّوابهص    حذارثش هک ّفتِ ثؼذهستٌذات ضبهلوگضاسش ّوبهص ٍ ليست حضَس ٍ غيبة( تب  ثشگضاسي ٍ اسسبل

 اقذام الصم ثؼول آهذد

دس صَست ًيبص ثِ الضام دٍسُ ّبي آهَصضي خبظ رِ دس ًيبصسٌجي سبالًِ پيص ثيٌي ًطذُ است ، ثبهستي فشم عاشح دسس   -72

قجال اص تابسهخ ثشگاضاسي ٍ اخاز اهتيابص       سٍص 45طاگبُ حاذاقل   تکويل ٍ جْت عشح دس رويتِ آهَصش ٍ تَاًوٌذسابصي داً 

و هَاسد ضشٍسي راِ اثالغياِ اص  ٍصاست هاي ثبضاٌذ ثاِ      آهَصضي ، جْت ثشسسي ثِ ربسضٌبس آهَصش ربسرٌبى اسسبل ضَدد 

 هحض اعالع ثبهستي تَسظ هجشي فشاهٌذ دسهبفت هجَص اًجبم ضَدد

اص داًطگبُ، خَاّطوٌذ است قجل اص ّشگًَِ اقذام هَاسد رهل هذًظش ثِ هٌظَس ضشرت دس دٍسُ ّبي آهَصضي هشارض خبسج  -29

 قشاس گيشد:

 بث ّوبٌّگيثب ساثظ آهَصش اسجبع تب ثبهستي دسخَاست رتجي  ضشرت دس دٍسُ ثِ ّوشاُ دػَتٌبهِ دٍسُ هزرَس  -

ي ربسضٌبس آهَصش هؼبًٍت تَسؼِ جْت تبهيذ اهتيبص آهَصضي دٍسُ صَست گيشد ، دس  غيشاهٌصَست گَاّ

ضشرت دس دٍسُ آهَصضي  لزا اخز هَافقت جْت اهَصضي قبثليت تجت دس ضٌبسٌبهِ آهَصضي سا ًخَاّذ داضت ،

 الضاهي هي ثبضذد

 ثشگضاسي دٍسُ هَسدًظش اص هشارض داساي صالحيت صبدس ٍ دس گَاّيٌبهِ فشد قيذ ضذُ ثبضذدهجَص   -

 قبثل تجت دس ضٌبسٌبهِ آهَصضي ًوي ثبضذد سبػت( 32وثيطتشاص دٍسُ ّبي آهَصضي عَالًي هذت -

 دٍسُ هزرَس هشتجظ ثب سضتِ ضغلي ٍ پست سبصهبًي فشد ثبضذد -

چٌبًچِ ثب سػبهت هَاسد هَفق گَاّي داساي اهتيبص آهَصضي صبدس ضذ ٍ پ  اص تبهيذ ربسضٌبس آهَصش ربسرٌبى  -

ّوکبس رِ دٍسُ سا گزساًذُ است  دس ٍاحذ گستشش هؼبًٍت ثْذاضتي ٍ ساثظ آهَصضي دس سغح ضجکِ ّب ، ثبهستي

 تجت اعالػبت گَاّيٌبهِ ثِ صَست فشدي اقذام ًوبهذد  –، اص عشهق سبهبًِ پشسٌلي ٍ هٌَي آهَصش 

دسخصااَظ رليااِ دٍسُ ّاابي آهَصضااي ثشگااضاس ضااذُ دس سااغح ضااجکِ ّااب ،تَسااظ ّوکاابساى سااتبدي ٍ آهَصضااگبُ       -31

 ّ واابٌّگي ساثااظ هحتااشم آهَصضااي آى ضااجکِ اًجاابم ثْااَسصي هجااشي ربسگاابُ ثبهسااتي تواابم هااَاسد فااَ  سػبهاات ٍ ثااب 

ٍ هتؼبقجااب ػااذم تجاات دٍس ّااب دس ضٌبسااٌبهِ  ضااَد ، دس غيااش اهااي صااَست هساائَليت ػااذم تبهيااذ دٍسُ ّاابي اهَصضااي 

 آهَصضي پشسٌل ثش ػْذُ هجشي ربسگبُ خَاّذ ثَدد

 

 

 

 باشد. مٍ م ضمیهای آموزشی فرم های مربوط به برگساری دوره 

 



 (  يیژٌ شركت كىىذگان  کیديرٌ َاي آمًزش  غیرحضًري ) الکتريوشیًٌ وامٍ برگساري 
 پيگيشي تْيِ هٌبثغ تؼييي ضذُ جْت هغبلؼِ -1

  يکيآهَصش ربسرٌبى           آصهَى الکتشًٍ           يتؼييي ضذُ دس سبهبًِ پشسٌل  خهضشرت دس آصهَى عجق تبس -2

               يسبهبًِ پشسٌلدس  ضذُ يييتؼ خهدس تبس يکيآصهَى الکتشًٍ يبثياًجبم اسصض 

 

 جْت تبهيذ دٍسُ آهَصضي هصَة ٍرذ داس الضاهي است د 111اص  61رست ًوشُ حذاقل - 3

 فبر  استفبدُ ضَد شهاص هشٍسگش فب يستهٍ ضشرت دس آصهَى ثب ياست جْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ پشسٌل حي: الصم ثِ تَض تَجِ


