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 هدف کلی دوره : 

ت ًبثَدی ػیؼتن ایوٌی یکی اص هْوتشیي ػبهل دس ثقب هَجَدات صًذُ اػت ٍ ًقق دس ایي ػیؼتن هی تَاًذ ػج

هَجَد ثش اثش اثتال ثِ ػفًَتْبی هختلف گشدد . ؿٌبػبیی ایي ػیؼتن ٍ هکبًیؼن ّبی دخیل دس آى جْت دسک 

ٍضؼیت فیضیَلَطیک ٍ پبتَلَطیک هَجَد صًذُ اّویت صیبدی داسد . آؿٌبیی ثب هکبًیؼن ّبی ػیؼتن ّبی ایوٌی 

ثیوبسیْبی اتَ ایوي ٍّویٌغَس ثیوبسیْبی هثل  هی تَاًذ دس فْن ثْتش هکبًیؼن ّبی ثشٍص ثیوبسیْبی ػفًَی ٍ

ػشعبى ٍسٍؿْبی دسهبى ثیوبسیْب ٍ ٍاکؼیٌبػیَى ػلیِ ػَاهل ػفًَی ػبهل هْن ٍ تؼییي کٌٌذُ ثبؿذ. اص ایي سٍ 

 دس ایي دسع ؿٌبػبیی ػیؼتن ایوٌی ٍ هکبًیؼین ّبی رخیل دس آى ثب اّذاف صیش عشاحی گشدیذُ اػت . 
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تن ایوٌی ثذى ٍ هکبًیؼین ّبی دخیل دس ایي ػیؼتن ٍ چگًَگی تحشیک ایي هکبًیؼین ّب دس آؿٌبیی ثب ػیؼ

 جْت کٌتشل ػَاهل ثیوبسیضا ٍ جلَگیشی اص ثشٍص ثیوبسیْب 
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آؿٌبیی ثب ایوٌی اکتؼبثی ٍ ثبفتْبی ایوٌی ٍ تکبهل 

 ػلَل ایوٌی
17/7/1400  

24/7/1400 آؿٌبیی ثب آًتی طًْب ثب ػبختوبى ٍ خَاف آًْب پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت  

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت
آؿٌبیی ثب آًتی ثبدی،خَاف ٍ ػبختوبى آى 

 )ایوًََگلَلَثیٌْب(
1/8/1400  

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت
آؿٌبیی ثب اًَاع آًتی ثبدیْب ٍ کالػْبی هختلف آًتی 

 ثبدی
8/8/1400  

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت
ٍ اجضاء  ٍ هکبًؼجن  ػیؼتن کوپلوبىآؿٌبیی ثب 

 ّبی ػول آى
15/8/1400  

 پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت
آؿٌبیی ثب کوپلکغ اكلی ػبصگبسی ثبفتی ٍ گیشًذُ 

 tآًتی طى لٌفَػیتْبی 
22/8/1400  

29/8/1400 آؿٌبیی ثب ایوٌی ػلَلی ٍ هکبًیؼن ّبی آى پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت  

ثشد،پبٍسپَیٌتٍایت  6/8/1400 آؿٌبیی ثب اًَاع اصدیبد حؼبػیتْب پَسهٌذ ػخٌشاًی   

13/9/1400 آؿٌبیی ثب ًقق ّبی ػیؼتن ایوٌی پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت  

20/9/1400 آؿٌبیی ثب اتَ ایوٌی ٍ ثیوبسیْبی خَد ایوٌی پَسهٌذ ػخٌشاًی ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت  

 

 




