
 ی هصبحجِ ترصصی ثِ تفىیه ضضتِ ّبی ضغلیٍ ثطًبهِ ظهبًجٌس   94ظهَى استرساهی ضْطزاضی ّبی سبل فتِ ضسگبى ًْبیی سِ ثطاثط ظطفیت آلیست پصیط

 

 وبضضٌبس اهَض حمَلی-ضغلی وبضضٌبس تحلیل گط سیستن ّبی  ضضتِاسبهی ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌسی هصبحجِ ترصصی 

 

 

 

ظهبى ٍ هىبى هصبحجِ 

 ترصصی

 ضزیف ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًبم پسض ضْطزاضی ضضتِ  ضغلی

 6/6/95ضٍظ ضٌجِ 

 13-19سبعت

 -هىبى: استبًساضی

 -سبذتوبى هعبًٍت عوطاًی

 ضَضاّبزفتط اهَض ضْطی ٍ 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 احسب ى ضحین پَض هدیس زضته

1 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 علی ضضب ثْطاهیبى ضحوت اهلل زضته

2 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 حدت اهلل عجسی زّىطزی هٌصَض اتَثَسطاًی ضْطوطز

3 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 فطازًجِهحوس ضضب ًدفی  علی اصغط اتَثَسطاًی ضْطوطز

4 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 هطتضی عجسی زّىطزی هٌصَض اتَثَسطاًی ضْطوطز

5 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 هحوس ضفیعی ثلساخی یَسفعلی ثلساخی

6 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 هحسي عْوبسجی ثلساخی عجسالِ ثلساخی

7 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 هیثن ًبزضی ثلساخی هسیت ثلساخی

8 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 هحوس لبسوی احوس للی هیبزیي ضْطوطز

9 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 هصغفی حسازی عبلبًىی ایطج هیبزیي ضْطوطز

10 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 هحسي اوجطی گٌسهبًی حیسض لطزگبى

11 

وبضضٌبس تحلیل گط 

 سیستن
 ٍحیس ذَضضیسی هسعَز لطزگبى

12 

تحلیل گط وبضضٌبس 

 سیستن

پبضوْب ٍ فضبی سجع 

 ضْطوطز
 سیس سدبز ّبضوی ضید ضجبًی سیس عیي اهلل

13 

 14 سیسُ ضْطثبًَ حسیٌی فطازًجِ سیس هطتضی ثلساخی وبضضٌبس حمَلی

 15 ثطّبى لٌجطی آلًَی هْسی للی ثلساخی وبضضٌبس حمَلی

 16 علی ضضب عسگطپَض ًبصط فطذطْط وبضضٌبس حمَلی

حمَلیوبضضٌبس   17 علی لبسوی للعِ یتغط اضزل 
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 وبضضٌبس آضضیتىت)هعوبضی( -ضْطسبظی ضغلی وبضضٌبس ّبی  ضضتِاسبهی ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌسی هصبحجِ ترصصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهبى ٍ هىبى هصبحجِ 

 ترصصی

 ضزیف ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًبم پسض ضْطزاضی ضضتِ  ضغلی

7/6/95ضٍظ یىطٌجِ   

13-19سبعت  

 -هىبى: استبًساضی

سبذتوبى هعبًٍت 

زفتط اهَض  -عوطاًی

 ضْطی ٍ ضَضاّب

 1 ثْطٍظ عالیی ضْطیبض فطازًجِ وبضضٌبس ضْطسبظی

 2 اصغط خْبًگیطی وبخی فیطٍظ فطازًجِ وبضضٌبس ضْطسبظی

 3 علی هحوسی زُ چطوِ ای حسیي ثبثبحیسض وبضضٌبس ضْطسبظی

 4 هحوس حسي علییبضی اثَالمبسن ثبثبحیسض وبضضٌبس ضْطسبظی

 5 سدبز غطیجی هغلك زضٍیطعلی ثلساخی وبضضٌبس ضْطسبظی

 6 علی َّضوٌس ایوبًلَ ًبزض ثلساخی وبضضٌبس ضْطسبظی

 7 هحسي ذَاخِ گٌسهبًی علی حسیي گٌسهبى وبضضٌبس ضْطسبظی

 8 عجبس اسسی ًبصط گٌسهبى وبضضٌبس ضْطسبظی

 9 ضسَل ذبلسی سطزضتی ٍلی هحوس گٌسهبى وبضضٌبس ضْطسبظی

 10 حسي عظیوی سطتیطٌیعی علی ثبظ ًمٌِ وبضضٌبس ضْطسبظی

 11 هحسي هسلوی لوطلَئی هحوس علی ًمٌِ وبضضٌبس ضْطسبظی

 12 هصغفی احوسی زستگطزی حسي ًمٌِ وبضضٌبس ضْطسبظی

 13 سبسبى ًبزضی ایطج ثطٍخي آضضیتىت

 14 هحوس علی ذلیل ظازُ ًبصط ثطٍخي آضضیتىت

 15 ذلیل اهیٌی گٌسهبًی لَام ثطٍخي آضضیتىت

 16 هْسی صسض ایطج ثطٍخي آضضیتىت
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 اهَض حول ٍ ًمل -ضاُ ٍ سبذتوبى  ضغلی ّبی  ضضتِاسبهی ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌسی هصبحجِ ترصصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهبى ٍ هىبى هصبحجِ 

 ترصصی

 ضزیف ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًبم پسض ضْطزاضی ضضتِ  ضغلی

8/6/95ضٍظ زٍضٌجِ   

13-19سبعت  

 -هىبى: استبًساضی

 -سبذتوبى هعبًٍت عوطاًی

 زفتط اهَض ضْطی ٍ ضَضاّب

 1 هحوس فسایی زُ چطوِ آظاز ضْطوطز هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 2 سیس هصغفی حسیٌی فطازًجِ سیس خالل ضْطوطز هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 3 حسیي ثْطاهی سبهبًی هحوَز ضْطوطز هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 4 ضحوبى هْطی ثبثبزی ایطج چلگطز سبذتوبىهٌْسسی ضاُ ٍ 

 5 هْسی فطاهطظی ثبثبزی هسعَز چلگطز هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 6 هحوس پیطگط اضزضیط چلگطز هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 7 ضسَل ضحیوی غالهعجبس ثطٍخي هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 8 سعیس علیربًی ثطٍخٌی لسضت اهلل ثطٍخي هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 9 هحوس ضضب ضحیویبى علی اوجط ثطٍخي هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 10 سیساثطاّین صبلحی سیس ظْطاة سفیس زضت هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 11 هحوس خَاز ًظطی چبلطتطی هسیت ثلساخی هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 12 هیالز حیسضی گَخبًی زالٍض خًَمبى هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 13 هدیس اسالهی اثطاّین ثبثبحیسض سبذتوبىهٌْسسی ضاُ ٍ 

 14 لطزخبًی سیس احسبى هَسَی سیس علی لطزگبى هٌْسسی ضاُ ٍ سبذتوبى

 15 حویس عجساهلل ًدف آثبزی هحوس ضضب ثطٍخي وبضضٌبس اهَض حول ٍ ًمل

 16 حسیي لبئویبى هٌصَض ثطٍخي وبضضٌبس اهَض حول ٍ ًمل

 17 حویس ثبثبیی زّىطزی هحوَز ثطٍخي وبضضٌبس اهَض حول ٍ ًمل
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حسبثساض ضضتِسبهی ٍ ثطًبهِ ظهبًجٌسی هصبحجِ ترصصی ا  

 

 

 

 

 

 

 ضزیف ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًبم پسض ضْطزاضی ضضتِ  ضغلی ظهبى ٍ هىبى هصبحجِ ترصصی

9/6/95ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ   

13-19سبعت  

سبذتوبى  -هىبى: استبًساضی

زفتط اهَض  -هعبًٍت عوطاًی

 ضَضاّب ضْطی ٍ

 1 هحجَثِ ضثیعی فطازًجِ چٌگیع فطازًجِ حسبثساض

 2 هطین ًیه اًسیص علیساز فطازًجِ حسبثساض

 3 هدتجی ضیری ّفطدبًی هحوس علی فطازًجِ حسبثساض

 4 علی ًَضٍظی هصیط اسىٌسض لطزگبى حسبثساض

 5 افطیي خلیل هصیط خبى هحوس لطزگبى حسبثساض

 6 وجطی ضحوبًی ثلساخی ًعوت الِ لطزگبى حسبثساض

 7 ووبل ًسافی چبلطتطی هحوَز لطزگبى حسبثساض

 8 فبیع احوسی ضید علی اضزل حسبثساض

 9 فبعوِ زاٍزی ثرتیبضی حیبتملی اضزل حسبثساض

 10 هیالز عبّطی اضزلی حیبتملی اضزل حسبثساض

 11 وجطی ضثیعی لْفطذی هطاز ثطٍخي حسبثساض

 12 سویطا تَولی فطازًجِ هْطاة ثطٍخي حسبثساض

 13 هطین همیوی ثلساخی سلجعلی ثطٍخي حسبثساض

 14 هحسي اهلل ٍضزی ًمٌِ علی حسیي ثطٍخي حسبثساض

 15 ّبخط عالیی فطازًجِ هحوس ضضب ثطٍخي حسبثساض

 16 سدبز سلغبًی زُ تَتی علی ثطٍخي حسبثساض

 17 هدیس ضیری ّفطدبًی هحوس علی چلگطز حسبثساض

 18 اهیي ضحوتی زّىطزی فتح اهلل چلگطز حسبثساض

 19 سیبٍش هْطی ثبثبزی هبلگطز چلگطز حسبثساض

 ذبًعلی سفیس زضت حسبثساض
حویس ضضب حیسضی 

 سَضضدبًی

20 

 21 عبعفِ هعصَهی سفیس زضتی ذسطٍ سفیس زضت حسبثساض

 22 ًسا علی اوجطیبى زّىطزی لطثبًعلی سفیس زضت حسبثساض
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وبضضٌبس ضٍاثظ عوَهی-هبهَض حطاست–هسئَل ذسهبت هبلی  سبهی ٍ ثطًبهِ ظهبًجسی  هصبحجِ ترصصی ضضتِ ّبی ضغلیا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضزیف ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًبم پسض ضْطزاضی ضضتِ  ضغلی ظهبى ٍ هىبى هصبحجِ ترصصی

ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ 

10/6/95  

13-19سبعت  

سبذتوبى  -هىبى: استبًساضی

زفتط اهَض  -هعبًٍت عوطاًی

 ضْطی ٍ ضَضاّب

 1 سعیس ضفیعی ثلساخی ذساهطاز ثلساخی هسئَل ذسهبت هبلی

 2 ثْوي هیطی ذطاخی علی خوعِ ثلساخی هسئَل ذسهبت هبلی

 3 اثطاّین هرتبضی سیطوی لٌجطعلی فطازًجِ هسئَل ذسهبت هبلی

 4 اثَشض ضئیسی گَضِ اسفٌسیبض فطازًجِ هسئَل ذسهبت هبلی

 5 سدبز ذلیلی اضزلی سعیس اضزل هبلیهسئَل ذسهبت 

 6 ایوبى سبعسی زظوی حسیٌعلی اضزل هسئَل ذسهبت هبلی

 7 سعیس علیعازُ گل سفیسی هسعَز اضزل هسئَل ذسهبت هبلی

 8 حطوت اهلل اسوبعیلی عَض الِ لطزگبى هسئَل ذسهبت هبلی

 9 سیس اهیس حسیٌی سیس حسي لطزگبى هسئَل ذسهبت هبلی

 10 علی ضحیوی ضحیوعلی لطزگبى ذسهبت هبلیهسئَل 

 11 ًگْساض ذبلسی سطزضتی طهحوس خعف سفیس زضت هسئَل ذسهبت هبلی

 12 عٌبیت ثبثبهیط سبعحی ًَضٍظ سفیس زضت هسئَل ذسهبت هبلی

 13 حبهس ًَثرت زّىطزی اهطاهلل سفیس زضت هسئَل ذسهبت هبلی

 14 هحوس صبزق حىیوی اسوبعیل حول ٍ ًمل ثطٍخي هسئَل ذسهبت هبلی

 15 فطظیي وطیوی ثطٍخٌی عجسالطحین حول ٍ ًمل ثطٍخي هسئَل ذسهبت هبلی

 16 سعیس حیسض پَض لیصط حول ٍ ًمل ثطٍخي هسئَل ذسهبت هبلی

 17 حجیت اهلل حسیي پَض لسضت اهلل لطزگبى وبضضٌبس ضٍاثظ عوَهی

 18 یَسف فطّبزی یًَىی هظفط لطزگبى هبهَض حطاست
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 اهَض ثبغجبًی–هحیظ ظیست وبضضٌبس  -وبضضٌبس اهَض ازاضی -ضضتِ  ّبی ضغلی هتصسی اهَض زفتطی

ظهبى ٍ هىبى هصبحجِ 

 ترصصی

 ضزیف ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًبم پسض ضْطزاضی ضضتِ  ضغلی

ضٍظ پٌح ضٌجِ 

11/6/95هَضخ  

11-16سبعت  

 -هىبى: استبًساضی

سبذتوبى هعبًٍت 

زفتط اهَض  -عوطاًی

 ضْطی ٍ ضَضاّب

 1 ثْطام خوبلی اضهٌسی خْبًجرص سفیسزضت هتصسی اهَض زفتطی

 2 ایوبى ّبزی پَض علی اوجط سفیسزضت هتصسی اهَض زفتطی

 3 اثطاّین صفطی زٌَّی هحوس اسوبعیل سفیسزضت هتصسی اهَض زفتطی

 4 هلیحِ ویْبًی ثطٍخٌی هحوس صبزق لطزگبى هتصسی اهَض زفتطی

 5 ظّطُ لٌجطی صفت خعفط للی لطزگبى زفتطیهتصسی اهَض 

 6 ام الجٌی علی پَض ثْعازی ثطظٍ لطزگبى هتصسی اهَض زفتطی

 7 ضسَل لطثبًی عَضعلی ثلساخی وبضضٌبس اهَض ازاضی

 8 ظّطا اهیطی علی ثلساخی وبضضٌبس اهَض ازاضی

 9 فطازًجِضیطاًی هطضیِ  ثْطام  سبظهبى حول ًٍمل ثطٍخي وبضضٌبس اهَض ازاضی

 10 سعیس وبظوی چلِ گبّی علی هٌح وبضضٌبس هحیظ ظیست

 11 هسعَز ثی ثبن ضْطیبض هٌح وبضضٌبس هحیظ ظیست

 12 هْطاة ًصیطی ذساوطم ثلساخی وبضضٌبس هحیظ ظیست

 12 هطتضی اسسی هٌَچْط ثلساخی وبضضٌبس هحیظ ظیست

 14 هدیس عْوبسجی گطگعلی ثلساخی وبضضٌبس هحیظ ظیست

 15 حسیي هَهٌی ویبهطث ویبى وبضضٌبس اهَض ثبغجبًی

الظم ثِ شوط است اظ زاٍعلجیي ضضتِ ضغلی وبضضٌبس اهَض ازاضی ضْطزاضی چلگطز ثِ زلیل ًیبظ ثِ ثطضسی ثیطتط 

 ثعول ذَاّس آهس هتعبلجب زعَت

 :هَاز آظهَى هصبحجِ ترصصی

 شامل اعتماد بٍ وفس ، حضًز ذَه ، فه بیان ، فه مراکسٌ،  مدیسیت تضاد ٍیژگی ّبی ضرصیتی :

 ، َمکازی با مساکص پژيَشی ي اوجمه َا ، گًاَی وامٍ َای کازی، مُازت َای ادازکی icdlشامل آشىایی با شبان اوگلیسی، مُازت َای َفتگاوٍ  هْبضت ّب:

 آشىایی با قًاویه شُسدازی َا، آشىایی با اَداف ي مامًزیت َای شُسدازیشامل آگاَی دزين ساشماوی ، شغلی،  محیطی،  زاًص ضغلی:

 شامل وگسش شغلی ي ساشماوی، سبک تفکس ، اعتقادی ، اوسان شىاسی ًگطش :

 

 **تصوطات هْن:

 ّوطاُ زاضتي وبضت هلی العاهی است. .1

سَاثك ّوىبضی ثب هطاوع زاٍعلجیي هستٌسات هطثَط ثِ گَاّی ًبهِ ّبی وبضی، ضطوت زض وٌفطاًس ّب ٍ .... ٍ  .2

 پژٍّطی ٍ اًدوي ّب ٍ ....ضا خْت اضائِ زض ظهبى هصبحجِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس.

 


