
 « ريش َای وًیه ارزیابی» 
 

 حيبتي ٍ اػظن ثخؾ وِ اػت پضؿىي ػلَم ّبي سؿتِ داًـدَيبى آهَصؽ ّبي لؼوت هْوتشيي اص يىي ثبليٌي آهَصؽ

 دس آى ًمؾ وِ اػت اي گًَِ ثِ آل ايذُ ثبليٌي آهَصؽ اسصؽ ٍ دّذ هي تـىيل سا اي حشفِ ٍ وفبيت ثب افشاد تشثيت

 آهَصؽ استمبء هٌظَس ّويي ثِ .اػت اًىبس لبثل غيش داًـدَيبى ثبليٌي ّبي هْبست ّوچٌيي ٍ اي حشفِ ٍ فشدي تَػؼِ

 ػلَم ّبي سؿتِ آهَصؿي دٍسُ دسكذ اص 55 حذٍد .اػت پضؿىي ػلَم آهَصؽ اكلي ّبي دغذغِ اص يىي ًيض ثبليٌي

ثبليٌي ثذسػتي هَسد ت وِ ثبيذ ؿبيؼتگي ٍ تَاًوٌذي وؼت هْبست ّبي اػ دسهبًگبُ ٍ ثبليي آهَصؽ دس كَست ثِ پضؿىي

دس حبل حبضش سٍؽ ّبي هختلفي ثشاي اسصيبثي هْبست ّبي ثبليٌي دس سؿتِ ّبي ػلَم پضؿىي دس دًيب  اسصيبثي لشاس گيشد.

 هَسد اػتفبدُ هي گشدد.
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 – يٌثبلي لضبٍت – اي حشفِ سفتبس– يٌيثبل ٌِهؼبي– يشياسصيبثي هْبست ّبي ثبليٌي )ؿشح حبل گآصهًَي اػت وِ ثشاي 

دس  دادى ثبصخَسد ثشسٍي ػولىشد دس ّوبى صهبى ثِ وبس هي سٍد . ٍ (يوشدى ٍ وبساهذ ػبصهبًذّي –استجبط  ثشلشاسي هْبست

 هؼتمين هـبّذُ تحت اسصيبة يه تَػظ ٍ گيشد هي لشاس ثيوبس ثب ثشخَسد دس ٍالؼي وبسي هَلؼيت يه دس فشاگيش ايي سٍؽ

 ايي دس .ثبؿذ هي ػولىشد هؼتمين هـبّذُ ثشاػبع ػبختبسهٌذ ثبصخَسد آٍسدى فشاّن سٍؽ، ايي اص ّذف .گيشد هي لشاس

 ٍ آٍسد هي دس اخشا ثِ سا فيضيىي هؼبيٌِ يه اص ّبيي خٌجِ يب هتوشوض تبسيخچِ يه گشفتي ًظيش ثبليٌي ٍظبيف فشاگيش سٍؽ

 55 ول دس ثيوبس ّش ثشاي وٌٌذ هي دًجبل سا ثبليٌي عشح ٍ ثبليٌي تـخيق ًظيش خذي ّبي گبم هختلش عَس ثِ آى پي دس

 هي ثيوبس ثب ثشخَسد .ؿَد هي دادُ اختلبف ثبصخَسد ثِ آى اص ثؼذ دليمِ 55تب  5وِ  ؿذُ گشفتِ ًظش دس هَاخِْ دليمِ

 ثشاػبع سٍؽ ايي دس اسصؿيبثي .گيشد كَست ػشپبيي دسهبًگبُ يب اٍسطاًغ ثخؾ، ًظيش وبسي هختلف ّبي خبيگبُ دس تَاًذ

 .ثبؿذ هي تَاًوٌذي ثخـي اثش ٍ ػبصهبًذّي هـبٍسُ، ثبليٌي لضبٍت ٍ اي حشفِ ّبي سفتبس هؼبيٌِ هلبحجِ، ّبي هْبست

اػبع يه چه  ٍ ػولىشد ٍي سا ثش گيشدفشاگيش دسحيي اًدبم هؼبيٌِ ثبليٌي ٍ هَاخِْ ثب ثيوبس هَسد هـبّذُ لشاس هي 

ٍخَد ايي . . ثب ايي سٍؽ ثؼذ اص ّش ثبس اًدبم آصهَى ًمبط لَت ٍ ضؼف فشاگيش ؿٌبػبيي هي ؿًَذؿَدليؼت اسصيبثي هي 

ٍ  ؿَداسصيبثي  objective چه ليؼت ايي اهىبى سا هي دّذ وِ هْبست فشاگيش ثش اػبع هؼيبسّبي هـخق ٍ ثِ كَست

 اهتيبص ّوچٌيي .تَاًذ ػولىشد خَد سا ًيض ثش آى اػبع اسصيبثي وٌذ شهييثِ ػالٍُ ثب دس اختيبس داؿتي ايي چه ليؼت فشاگ

 :اػت صيش هَاسد ؿبهل اسصؿيبثي ايي دس دّي

 5-3:  ًيؼت ثخؾ سضبيت .5

  4-6: اػت ثخؾ سضبيت .2

  6-9: اػت ػبلي  .3

 ييدس ح بسيؿَد ٍ دػت ياعفبل اػتفبدُ ه -يداخل بساىيخلَكبً دػت يدس ػغح آهَصؽ تخلل ـتشيًَع آصهَى ث ييا

 ٍ .. ( تَػظ اػتبد ًبظش ٌِي)ؿشح ، هؼب وبسيث تيضيٍ (observer) وِ حبٍي ًىبت يٍ ثش اػبع فشم ّبي هـخل ؿذُ

 ؿَد. يثجت ه حياػت ًتب يهختلف
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وِ ثش سٍي يه  ػجبست اػت اص هـبّذُ هؼتمين يه وبسآهَص دس حيي اًدبم يه پشٍػيدش ػولي DOPSسٍؽ اسصؿيبثي 

ثيوبس ٍالؼي ٍ دس يه هحيظ وبهال ٍالؼي اخشا هي ؿَد. هـبّذات اًدبم ؿذُ تَػظ يه اسصيبة دس يه چه ليؼت هؼتجش 

دُ هي ؿَد. هْبست ّبي ايي سٍؽ ثؼتِ ثِ تخلق ٍ ثجت ٍ ثش اػبع هـبّذات ػيٌي ٍ ٍالؼي ثِ فشاگيش ثبصخَسد دا

اسائِ  سٍؽ؛ ايي هْن ّبي ٍيظگي ثيبى ؿذ، اص DOPS ّوبًغَس وِ دس تؼشيف. هيضاى تدشثِ وبسآهَص هتفبٍت هي ثبؿذ

 ثِ دفؼبت ّب هْبست اص يه ّش سٍؽ ايي عي اًدبم دس آى هي ثبؿذ، وِ ػبختبسهٌذ تىَيٌي هبّيت داًـدَ ٍ ثِ ثبصخَسد

 استمبي اكالح ٍ ثٌبثشايي فشد ثِ ٍي ثبصخَسد دادُ هي ؿَد، ثِ وبس اؿىبالت ثالفبكلِ ٍهـبّذُ  هختلف ّبي اسصيبة تَػظ

 صهبى دليمِ 55 وِ هي ثبؿذ دليمِ 25 حذٍد دس آصهَى اًدبم ّش هذت صهبى .(55ب سا دس فشد ثذًجبل خَاّذ داؿت)ْهْبست

 (55سا ثِ خَد اختلبف هي دّذ) ثِ فشاگيش ثبصخَسد اسائِ ّن صهبى دليمِ 5ٍ  اسصيبة تَػظ هـبّذُ اًدبم

توشوض سٍي هْبست ّبي پشٍػيدشال ثَدُ ٍ وبسآهَص هَسد اسصيبثي  DOPS ّوبًغَس وِ اؿبسُ ؿذ، دس سٍؽ اسصؿيبثي

 ػولي لشاس هي گيشد ٍ دسن خَد اص ػالئن، آًبتَهي، تىٌيه پشٍػيدش، اخز سضبيت آگبّبًِ، آهبدُ ػبصي هٌبػت لجل اص

اًدبم پشٍػيدش، تَاًبيي اًدبم، تىٌيه اػتشيل، ووه گشفتي دس هَالغ لضٍم، هذيشيت پغ اص اًدبم پشٍػيدش، هْبست ّبي 

استجبعي، هالحظِ ثيوبس)حشفِ اي ثَدى( ٍ تَاًبيي ولي ثشاي اًدبم ايي پشٍػيدش سا ثِ هؼشم هـبّذُ هؼتمين اسصيبة لشاس 

 . هي دّذ

ثبس دس ػبل اًدبم هي گيشد. فشآيٌذ هـبّذُ ٍ اسائِ ثبصخَسد ثِ دسخَاػت  6تب  4هؼوَالً  DOPSسٍؽ هؼوَل  ثلَست

فشاگيش كَست هي گيشد. هْبستْبي هَسد اسصيبثي ثبيذ اص ثيي پشٍػيدشّبي اػبػي ٍ هْن سؿتِ تخللي هشثَعِ ثبؿذ . 

ليؼت اص پيؾ عشاحي  ػضَ ّيبت ػلوي ضوي هـبّذُ فشاگيش دس حيي اًدبم پشٍػيدش ثِ ًىبت هَسد اسصيبثي دس چه

ؿذُ اي دلت هي وٌذ وِ اػبع ٍ پبيِ هْبست دس اًدبم آى پشٍػيدش سا تـىيل هي دٌّذ. پغ اص پبيبى وبس اسصيبة ًتيدِ 

هـبّذات خَد سا ثب ػالهت صدى گضيٌِ ّبي هٌبػت دس چه ليؼت ثجت هي وٌذ . ػئَاالت چه ليؼت هَاسدي اص لجيل 

يوبس، سػبيت ؿشايظ اػتشيل ، تَاًبئي دس تىٌيه ٍ ... سا ثًبتَهي هشثَعِ، اخز سضبيت اص آگبّي فشاگيش اص اًذيىبػيًَْب ٍ آ

دس اًدبم پشٍػيدش پبػخ هي دّذ . ي فشاگيش هَسد پشػؾ لشاس هيذٌّذ. ثِ ػالٍُ ثِ يه ػئَال ّن دس هَسد تَاًبئي ول

ًيض ثيوبسي وِ پشٍػيدش ثش سٍي ٍي ٍ  فشاگيشدليمِ اػت. ضشٍسي اػت وِ  55صهبى الصم ثشاي هشحلِ هـبّذُ حذٍد 

ؿذى اػت هغلغ ثبؿٌذ . پغ اص تىويل چه ليؼت تَػظ ػضَ ّيبت  observeدس حبل  فشاگيشاًدبم هي ؿَد اص ايٌىِ 

دادُ هي ؿَد ٍ ًمبط لَت ٍ  فشاگيشٍ ػضَ ّيبت ػلوي، ثبص خَسد هـبّذات ثِ  فشاگيشػلوي ، عي خلؼِ اي ثب حضَس 

دليمِ اػت. ًتبيح اسصؿيبثي )چه ليؼت ّب(  5ضؼف هَسد ثحث لشاس هي گيشًذ. صهبى الصم ثشاي اسائِ ثبصخَسد دس حذٍد 

لشاس هي گيشد ٍ ػبيش فشاگيش فَليَ دس اختيبس هؼوَالً دس چٌذ ًؼخِ تْيِ هي ؿَد وِ يه ًؼخِ خْت لشاسدادى دس پَست

اص خولِ اػتبد ساٌّوب ٍ هذيش گشٍُ تحَيل هي گشدًذ. دس پبيبى دٍسُ ايي چه ليؼت ّب ثِ هٌظَس  ًؼخ ثِ هشاخغ ريشثظ

 ٍ ًيض آخشيي ٍضؼيت ػولىشدي ٍي هَسد ثشسػي لشاس هي گيشًذ . فشاگيشاسصيبثي هيضاى پيـشفت 
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دسخِ ثِ هٌظَس اسصيبثي ػولىشد دػتيبساى تخللي ثبليٌي هؼشفي ؿذُ اػت وِ ثؼٌَاى يه سٍؽ  365سٍؽ اسصيبثي 

ايي اسصيبثي ثب دس ايي سٍؽ حَصُ ًگشؿي يب ػبعفي آهَصؽ هَسد اسصيبثي لشاس هي گيشد. خبهغ ٍ اثشثخؾ ؿٌبختِ هي ؿَد. 



ثىبس هي  دػتيبساى( ٍ تدوؼي)همبكذ هذيشيتي ٍ استمبء دػتيبساى( دٍ هملَد اسصؿيبثي تىَيٌي)ثِ هٌظَس اسائِ ثبصخَسد ثِ

 ٍ ّوؼغح، ثيوبساى: افشاد ثبالدػت، افشاد صيشدػت، افشاد افشاد تبثيش گزاس دس ايي حَصُ دس ايي سٍؽ اسصيبثي تَػظسٍد. 

ثب هميبع  چه ليؼتوه يه اسصيبثي ثب و ٍ ًْبيتب ثِ فشاگيش ثبصخَسد دادُ هي ؿَد.  ؛ اًدبم هي ؿَد. خبًَادُ ثيوبساى

ثبصخَسد ثب توشوض ثش ًمبط لَت ٍ ضؼف اًدبم هي ؿَد. ثِ فشد اخبصُ  ( اًدبم هي ؿَد.5( تب ّيچىذام)5ليىشت توبم هَاسد)

 اظْبس ًظش دادُ ٍ خَداسصيبثي سا دس فشد تشغيت هي ًوبيذ. ًْبيتب ًتبيح اسصيبثي ثذٍى روش ًبم ثِ آصهَى ؿًَذُ اسائِ هي ؿَد.
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يىي اص سٍؽ ّبي آصهَى وِ اهشٍصُ دس ثؼيبسي اص هشاوض دًيب خْت اسصيبثي كالحيت ثبليٌي ٍ وليٌيىي ٍ ػٌدؾ حل 

د هي ثبؿذ وِ اّذافي چَى لضبٍت ّبي وليٌيىي، حل هؼبلِ ٍ اّذاف هْبستي سا هَس PMPهؼبلِ ثىبس هي سٍد، سٍؽ 

ايي سٍؽ يه آصهَى ًَؿتبسي اػت وِ ثب ًشم افضاس ّن لبثل اخشا هي ثبؿذ. دس ايي آصهَى يىؼشي ػٌدؾ لشاس هي دّذ. 

هَلؼيت ّبي وليٌيىي وِ اص هشاحل هختلف يه ثيوبسي اػتخشاج ؿذُ دس لبلت ػَاالت چٌذ خَاثي اسائِ هي گشدد. 

ش اػبع دسػت ثَدى يب غلظ ثَدى اهتيبص هي گيشد يب ًوشُ اٍ ٌّگبهي وِ آصهَى ؿًَذُ گضيٌِ ّبيي سا اًتخبة هي وٌذ ث

ون هي ؿَد. ايي ًَع آصهَى فشاگيش سا لبدس هي ػبصد هؼبلِ ثيوبس سا دسن وشدُ، اعالػبت الصم ثشاي حل هؼبلِ سا خوغ 

 آٍسي وٌذ، آًْب س ا تدضيِ ٍ تحليل ًوَدُ ٍ اص اعالػبت ثشاي حل هؼبلِ اػتفبدُ ًوبيذ.

ل يىي اص هْبست ّبي هْن ٍ حيبتي دس عت ٍ ػبهل اكلي خَدهختبسي دس عجبثت ثذٍى ًظبست پضؿىبى ايي ًَع اػتذال

 اػت.

 ػبارتىداز: PMPمراحل 

 اسائِ اعالػبت دسثبسُ ثيوبس يب عشح هؼبلِ .5

 دسخَاػت اعالػبت تىويلي دس لبلت گضيٌِ ّبي هشثَط ثِ حل هؼبلِ .2

 ثبصخَسد ٍ پبػخ ثِ ػَاالت هشحلِ دٍم .3

 گيشي اص ول هؼبلِ ٍ حل آىًتيدِ  .4

  Liner PMPخغي  - يجًد دارد: PMPدي وًع آزمًن 

  Branching PMP  ؿبخِ اي -

 هي ثبؿذ. -5+ تب 5دس ّش ثبس پغ اص پبػخ فشاگيش ثِ اٍ ثبصخَسد ّن دادُ هي ؿَد. هؼيبس اهتيبص دّي اص 
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 وِ اػت سٍؿي ،اػت وشدُ پيذا ٍػيؼي وبسثشد پضؿىي دسحيغِ اخيش دسػبلْبي وِ اػت سٍؿْبئي اص يىي ثَن يال

 .گيشد لشاس هَسداػتفبدُ داًـدَ دسهَسد اسصؿي لضبٍت يب اسصيبثي دس ٍهيتَاًذ وٌذ ّذايت يب تؼْيل سا آهَصؽ هيتَاًذ



هلضم  يؿذُ ٍ ٍ ؼتيل شديثگ بدي ذيوِ داًـدَ ثب  يياػت وِ دس اى هْبستْب يآهَصؿ يوتبثچِ ا log book متيدسحم

 ػبصد. يداًـدَ سا هـخق ه يثبؿذ ٍ دس ٍالغ خظ هـ يوتبثچِ ه ييثِ پش وشدى هٌظن ا

يب   interaction supervised لبلت يه دس گشفت يبد سا پبيِ داًؾ داًـدَ ايٌىِ اص پغ وِ اػت ايي ّذف 

Supervised experienc ت، اػ ًگبس ٍلبيغ يه ٍالغ دس ثَن يال .ثبؿذ ساداؿتِ ؿذُ ّذايت تؼبهل يب تدشثِ يه

 ٍي ٍايضس ٍػَپش خَد هَسداػتفبدُ ثؼذاً سٍصاًِ تدشثِ ٍايي ًَيؼذ هي سٍصاًِ صهبًي خذٍل يه سادسلبلت اؽ تدشثِ داًـدَ

 تلمي هْن داًـدَ يه ثشاي آًچِ.وٌين هتوشوض هْن هَاسد ػوت ثِ سا داًـدَ هيىٌذ ووه ثَن يال. هي گيشد لشاس

 اّذاف اص داًـدَ دسن ثفْوين تب هيىٌذ ووه ثَن لَي.داسد تفبٍت هيـَد تلمي هْن هدشة فشد تَػظ آًچِ ثب هيـَد

 ثِ داسد وِ تبدسٍلتي وٌين ّذايت اٍسا فيذثه ٍثب وٌين ووه اٍ ثِ ٍثؼذ هيذاًذ هْن سا اي تدشثِ چِ چيؼت هْن يبدگيشي

  .اػت هؼتمين غيش ًظبست ثشاي اثضاسي ثَن يال .ثشػذ ؿذُ ٍضغ هدشة افشاد ديذگبُ اص وِ اّذافي

 هَلغ ثِ ثبؿذ داؿتِ خبف ؿشايظ ثبيذ فيذثه اػت داًـدَيي دٍسُ دس دّي فيذثه آل ايذُ سٍؿْبي اص يىي ن ثَ يال

 ػبختبس اكالح ٍّن داًـدَ ػولىشد اكالح ثشاي ّن ثَن لَي اص .ثبؿذ دػتشع دس داًـدَ ثشاي ثبؿذ، خبًجِ ثبؿذ،ّوِ

 داًـدَيبى ٍيبدگيشي يبدگيشي فشايٌذ دس ايشادي چِ دسيبفت هيتَاى ثَن لَي ثِ تَخِ ثب. هيـَد اػتفبدُ وبسآهَصي دٍسُ

 حتي.داسد ٍخَد ٍلت اتالف همذاس ٍچِ سٍد هي پيؾ چگًَِ ثشًبهِ عجك داًـدَ يبدگيشي دسيبفت داسد؟هيتَاى ٍخَد

الي ثَن دس اكل ثؼٌَاى  .فْويذ هيتَاى آًْب داًـدَيبى ثَن لَي همبيؼِ ثب سا هختلف ثيوبسػتبًْبي دس آهَصؽ هيضاى

ثؼٌَاى سٍؽ ٍ ّن داؿتِ هي ثبؿذ ٍ ّن خٌجِ اسصيبثي  Performanceػولىشد ٍ  يه سٍؽ غيش هؼتمين ثشاي اسصيبثي

   هي تَاًذ آهَصؽ سا ّذايت ًوبيذ.آهَصؿي 
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 يخَد گضاسؿ -  مسایا:

 ّن گشٍُ يبثياسص -         

  هذسع يبثياسص -          

 ثْجَد يثشا ييثشًبهِ ّب دبديا -          

 

  Port Folio. کار پًشٍ یا پًرت فًلی6ً

 آهَصؿي اّذاف ثِ دػتيبثي اص ؿَاّذي حميمت دس وِ ثبؿذ هي داًـدَ ّبي فؼبليت اص آٍسي خوغ سٍؽ يه وبسپَؿِ

 دس پَؿِ وبس اٍليي .ثبؿذ هي ًيض داًـدَ آهَصؿي تدشثيبت ؿبهل وبسپَؿِ . اػت هْبست ٍ ًگشؽ ًؾ، دا ي حيغِ دس



 ًبم ثِ پَؿِ يه دسٍى سا خَد ٌّشي هغبلت ٌّش، داًـدَيبى وِ اي گًَِ ثِ ،اػت گشفتِ هي لشاس اػتفبدُ هَسد ٌّش ػلن

 .هيجبؿذ داًـدَيبى 3 ثبصاًذيـي دس پَؿِ وبس ثب 2 سٍصاًِ ّبي يبدداؿت ي دفتشچِ هْن تفبٍت .دادًذ هي لشاس وبسپَؿِ

 ًـبى سا تدشثِ اص ًبؿي يبدگيشي وِ اػت تدشثِ يه اص گشفتِ ًـأت ٍ خَاػتِ خَد ّذف، داساي فشآيٌذ يه اًذيـي ثبص

 يه دس .ثخـذ ثْجَد سا داًـدَ ػولىشد ٍ ؿذُ اي حشفِ ٍ ؿخلي يبدگيشي استمبء ػجت تَاًذ هي ثبصاًذيـي .دّذ هي

  كَست هْبست آى وؼت هَسد دس دسػتي اسصيبثي تب ؿَد هي آٍسي خوغ خبف هْبست يه اص ؿَاّذ توبم فَليَ پَست

 ثب فَليَ پَست .وشد اػتفبدُ خَثي ثِ آى اص تَاى هي ّن يبدگيشي دس اسصيبثي، دس فَليَ پَست وبسآيي وٌبس دس .گيشد

 ثِ ثبؿذ. هي ؿبى ػولىشد وشدى ثْتش دس فشاگيشاى تشغيت ثشاي هٌبػت سٍؿي ّب، تَاًوٌذي هيضاى اًؼىبع ٍ ثبصخَسد

 اص ػغح ثِ اٍ دػتيبثي ًٍوبيبًگش داًـدَثَدُ فؼبليتْبي اص هختلف اًَاع حبٍي وِ اػت اي هدوَػِ ديگشوبسپَؿِ ػجبستي

 .اػت ؿبيؼتگي ٍ تَاًبيي اص اي ؿذُ تؼييي پيؾ

 :پًشٍ کار ساختار

 پيـٌْبد پَؿِ وبس ػبختبس خْت هْن هذل 4. اػت آهَصؿي سد هَا ؿبًؼي ٍ اتفبلي آٍسي خوغ يه اص ثيؾ پَؿِ وبس

 :اػت ؿذُ

 هي لشاس پَستفَليَ دس هذل ايي دس اػت يبدگشفتِ دٍسُ عَل دس داًـدَ وِ ّشچيضي :« ػجذ خشيذ» هذل  .5

 .گيشد

 دس هٌظن تؼذادي عجمِ اػت حفشُ ٍ ؿيبس داساي وِ وي تؼت ًبى هثل سٍؽ ايي دس« : وي تؼت ًبى »هذل  .2

 .گيشد هي لشاس آى دس پَستفَليَ هَاد هٌظن ثغَس وِ داسد ٍخَد پَؿِ وبس

 دػتيبثي ًـبًگش ثب ّن، ّوشاُ ٍ ؿذُ هخلَط پَؿِ وبس هحتَيبت ي وليِ سٍؽ ايي دس : «ويىي هخلَط »هذل .3

 .ثبؿٌذ هي آهَصؿي اّذف ثِ

 خلَف دس وٌٌذ تب هي آٍسي خوغ سا ( ػلجي ّبي سيـِ ًظيش) ؿَاّذ داًـدَيبى :  «ّب  هْشُ ػتَى»  هذل  .4

 خْت ثبس يه فمظ ؿَاّذ اص ّش لؼوتي . دٌّذ تَضيح ( ّب هْشُ ػتَى ًظيش ) ّب تَاًبيي يىؼشي ثِ دػتيبثي

 .گيشًذ هي لشاس اػتفبدُ هَسد ّب تَاًبيي ثِ دػتيبثي

 کارپًشٍ يسیلٍ بٍ ارزشیابی مراحل

 .وٌذ هي آٍسي خوغ سا يبدگيشي ؿَاّذ وليِ داًـدَ :يبدگيشي ؿَاّذ آٍسي خوغ  .5

يبد  آيٌذُ دس اػت چيضي الصم چِ ٍ يبدگشفتِ داًـدَ چيضي چِ ايٌىِ ٍ ثبصاًذيـي هشحلِ ايي دس : ثبصاًذيـي .2

 .گشدد هي هـخق، ثگيشد

 .گيشد هي لشاس اسصؿيبثي هَسد ؿَاّذ : ؿَاّذ اسصؿيبثي  .3

 .وٌذ هي دفبع آى اص ٍ وشدُ هؼشفي اػتبد حضَس دس سا وبسپَؿِ داًـدَ : ؿَاّذ اص دفبع  .4

 .ؿَد هي گشفتِ پَؿِ وبس هحتَيبت ثشاػبع ًْبيي تلوين : ًْبيي گيشي تلوين  .5



 آهَصؽ ثذًجبل يبدگيشًذُ خَد هحَس خَد يبدگيشي دس . داسد هحَس خَد يبدگيشي ثب هؼتميوي استجبط حميمت دس وبسپَؿِ

 .وٌذ هي خوغ سا يبدگيشي ؿَاّذ ٍ ثَدُ

 کارپًشٍ فًاید

 هحَس خَد يبدگيشي تمَيت .5

 ٍػيغ عَس ثِ ؿذُ دادُ آهَصؽ هَاسد دادى ًـبى .2

 يبدگيشًذُ پيـشفت دادى ًـبى  .3

 خَد اص داًـدَ اسصؿيبثي خْت سٍؿي ايدبد  .4

 ّوتبيبى اص يبدگيشي خْت سٍؿي ايدبد  .5

 يبدگيشي دس اػبتيذ ٍ داًـدَيبى هـبسوت اهىبى  .6

 ًگشؽ ٍ اي حشفِ اخالق استجبعي، ّبي هْبست ًظيش هَاسدي اسصؿيبثي اهىبى  .7

 .... ٍ ػالهت استمبء ّب، ثيوبسي اص پيـگيشي ًظيش ّوضهبى ثغَس پيبهذ چٌذيي اسصؿيبثي اهىبى .8

 اسصؿيبثي سٍؽ چٌذ اص ّوضهبى اػتفبدُ اهىبى  .9

 داًـدَيبى ظشفيت تمَيت .55

 ثبصخَسد ي اسائِ ىبىاه .55

 پًشٍ کار مؼایب

 .داسد ٍخَد پبيبيي ثْتش ؿذى اهىبى گيشًذگبى آصهَى آهَصؽ ثب :گيشًذگبى آصهَى ثيي پبيبيي ثخلَف ؛پبيبيي  .5

 ثِ داًـدَيبى ّوچٌيي ػبدت ٍ فشٌّگي هؼبئل ثِ تَخِ ثب : پَستفَليَ اص اػتفبدُ ثِ ًؼجت داًـدَ ًگشؽ  .2

 ًذاؿتِ پَستفَليَ ثِ ًؼجت خَثي داًـدَيبى ًگشؽ اػت هوىي ، هحَس هؼلن اسصؿيبثي سٍؿْبي اص ػتفبدُا

 .ثبؿٌذ

 .ثبؿذ هي ثش صهبى ٍ اػت هـىل ّوبٌّگي : اػتفبدُ لبثليت  .3
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