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حبضشاى دس جلؼِ :آلبيبى :ػيذػلي ًجَهي ،حجيتالِ اصغشي ،هجيذ صًگَيي ،ػلي سضب دليشي ،ػْشاة آػب ،هحوذ احؼبىثخؾ ،اهيش آصادي ،هحوذجَاد
لبػوي ٍ ػشوبسخبًن ؿيشيي گيلىي.
غبيجبى جلؼِ :آلبيبىٍ :ليا ...سٍؿي ،حؼيي صبثشي  ،هجيذ دّجيذيپَس ٍ خؼشٍ ػلجَلي.

دػتَس جلؼِ:
 .1ثحث ،هزاوشُ ٍ تجبدلًظش دس خصَف ّوىبسي ثب تـىل خيشيي دس ساػتبي حوبيت اص فٌبٍسي،
 .2ثحث ،هزاوشُ ٍ تجبدل ًظش دس خصَف تذٍيي ػٌذ ػلن ٍ فٌبٍسي،
 .3اسائِ گضاسؽ ثشخي اص سخذادّب هشتجظ تَػظ ػبيش اػضبي وبسگشٍُ.

خالصِاي اص اّن هزاوشات :
اثتذا آلبي هٌْذع لبػوي دثيش وبسگشٍُ اص حضَس اػضبي هحتشم وبسگشٍُ ٍ هيْوبًبى گشاهي دس ايي جلؼِ تـىش ٍ لذسداًي ثِ ػول آٍسدًذ ٍ ػـسغ ضـوي
اؿبسُ ثِ ثشخي اص ّوبٌّگيّبي ثِ ػول آهذُ ثب ػبيش ًْبد ّب ثِ ٍيظُ هزاوشات اًجبم ؿذُ ثب آلبي هٌْذع هَاليي ،هؼبٍى هحتشم ٍصيش صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست
ٍ سييغ ؿْشنّبي صٌؼتي دس اػتبى خشاػبى سضَي ،اص آلبي هٌْذع اصغشي دسخَاػت ًوَدًذ تب دس صَست صالحذيذ ًؼجت ثِ عشح هصَثبت دٍ جلؼـِ
اخيش وبسگشٍُ ػشهبيِگزاسي ٍ جزة هٌبثغ دس اٍليي جلؼِ سػوي ّيبت هذيشُ اًجوي الذام ًوبيٌذ تب صهيٌِ ٍسٍد وبس گشٍُ ثِ فبص اجشا ٍ الذام ثِ عَس سػوي
ٍ لبًًَوٌذ فشاّن ؿَد.
آلبي هٌْذع لبػوي ػسغ اص عشيك  power Pointثِ تـشيح هجبًي پيـٌْبدي ًحَُ تْيِ ٍ تٌظين ػٌذ ًمؾ پبسنّب ٍ هشاوض سؿذ دس تْيِ ٍ تذٍيي ػٌذ
ديسلوبػي ػلن ٍ فٌبٍسي وِ ثب ّوىبسي آلبي دوتش ًجَهي تْيِ ؿذُ ثَد ،پشداختٌذ.
دس اداهِ جلؼِ ثشخي اص هيْوبًبى ثِ ؿشح صيش تَضيحبتي سا ثِ جلؼِ اسايِ ًوَدًذ:


آلبي دوتش ًجَهي هؼبٍى هحتشم دفتش ػالهت ٍصاست ثْذاؿت دس خصَف تَجِ ثِ خيشيي ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ ّن چٌيي صٌذٍقّبي ػـشهبيِگـزاسي
سيؼهپزيش،



آلبي دليشي ،هذيش ول هحتشم اهَس هبلي هؼبًٍت دس خصَف ًحَُ تؼبهل ٍ ّوىبسي ثب تـىلّبي فؼبل دس حَصُ صبدسات ٍاثؼتِ ثِ اتبق ثبصسگبًي.



آلبي احؼبى ثخؾ ،هذيش ػبهل هحتشم ؿشوت ػيٌوبيي هًَغ ،دس خصَف طٍسًبليؼن ػلوي،



آلبي صًگَيي ،هؼبٍى هحتشم پبسن لشػتبى دس خصَف ًحَُ تؼبهل ٍ ّوىبسي ثب خشيي هذسػِ ػبص ٍ اػتفبدُ اص تَاًوٌذي ايي ًْبد هذًي دس حوبيت
اص فٌبٍساى ٍ ؿشوت ّبي داًؾ ثٌيبى،



آلبي ػْشاة آػب ،وبسؿٌبع هحتشم هؼبًٍت ػلوي دس خصَف تبسيخچِ فؼبليتّبي تذٍيي ػٌذ ػلن ٍ فٌبٍسي دس وـَس،

جوغ ثٌذي ٍ ًتبيج:
 .1همشس گشديذ سييغ يب دثيش هحتشم ّيأت هذيشُ اًجوي اص عشيك اسػبل پشٍپَصال پيؾًَيغ ػٌذ ديسلوبػي ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ  ...ثب آلبي دوتش ػبالس ٍ آلبي
دوتش ػيذي دس هؼبًٍت ػلوي ٍ فٌبٍسي سيبػت جوَْسي استجبط ثشلشاس وشدُ ٍ ًحَُ هؼبػذت هؼبًٍت پظٍّــي هؼبًٍـت ػلوـي سيبػـت جوْـَسي سا
پيگيشي ًوبيٌذ.
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 .2همشس ؿذ ضوي تؼييي ريحؼبة ،جلؼِاي ثب حضَسآلبي دوتش ثشاسي جْت پيگيشي هؼبئل هبلي ٍ هبليبتي اًجوي صَست گيشد.
 .3همشس ؿذ هَضَع دسخَاػت پيگيشي ٍاگزاسي وبسگضاسي اسصيبثي ؿشوتّبي داًؾثٌيبى ثِ اًجوي ػلوي اص عشيك آلبي دوتش صبحت وبس ،هذيش ول هحتشم
ػيبػتگزاسي والى فٌبٍسيّبي ساّجشدي هؼبًٍت ػلوي ٍ فٌبٍسي سيبػت جوَْسي پيگيشي ؿَد،
 .4همشس ؿذ پشٍپَصالي ثب ػٌَاى ػٌذ ثخـي ًمؾ هشاوض سؿذ ٍ پبسنّبي ػلن ٍ فٌبٍسي دس تذٍيي ػٌذ ديسلوبػي ػلن ٍ فٌبٍسي وــَس دس ّيـأت هـذيشُ
هغشح ؿذُ ٍ ثِ هؼبًٍت ػلوي ٍ فٌبٍسي اسايِ ؿَد.
 .5پيـٌْبد اًؼمبد لشاسداد يب تفبّنًبهِ ثيي اًجوي ػلوي ٍ ٍصاست ثْذاؿت دس صهيٌِ تجبسي ػبصي ،آهَصؽ هذيشاى ،اسصيبثي هشاوض سؿذ ،يبفتي ساّىبسّـبي
لبًًَيً ،گبسؽ آئييًبهِّب ٍ ػضَيت دس ؿجىِّبي خبسجي،
 .6وبسگشٍُ اص هَضَع ٍلف دس حَصُ ػلن ٍ فٌبٍسي حوبيت هيوٌذ .وبسگشٍُ پيـٌْبد هي ًوبيذ تب اًجوي دس ًـؼت خيشيي هذسػِػبص لشػتبى حضَس پيـذا
وٌذ ٍ ثب سٍيىشد تَجِ ثِ خيشيي ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ صٌذٍقّبي ػشهبيِگزاسي سيؼهپزيش ثِ هَضَع ٍلف ٍسٍد پيذا وٌذ .هؼئَليت ثشلشاسي ايي استجبط ٍ
ًـؼت ّبي آتي ثِ ػْذُ آلبي صًگَيي لشاس گشفت،
 .7پيـٌْبد ؿذآلبي احؼبىثخؾ دس خصَف تٌظين جلؼِ هاللبت ٍ هزاوشُ اػضبي ّيبت هذيشُ اًجوي ثب آلبي دوتش غالم سضبيي هؼبٍى هحتشم آهـَصؽ ٍ
پظٍّؾ دس صذا ٍ ػيوبي جوَْسي اػالهي ايشاى الذام ًوبيٌذ.
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