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تْذاؿت ػوَهی
هقدهه:

ؿٌَایی ؿٌاػی

واسؿٌاػی

احوذ ػلی اػالهی

ًظش تِ ایٌىِ هذیشیت خذهات تْذاؿتی  -دسهاًی حلمِای هْن اص صًجیشُ تْذاؿتی هی تاؿذ ٍ افضایؾ اعالػات تْذاؿتی ٍ آؿٌائی تا اًَاع ػیؼتنّای
تْذاؿتی ٍ دس اًتْا ًحَُ خذهات سػاًی دس ػیؼتنّای تْذاؿتی ضشٍسی هی تاؿذ لزا ایي دسع اعالػات وافی سا دس ایي خلَف اسائِ هیدّذ .لزا ّذف
اػاػی ،آؿٌایی داًـجَیاى تا اكَل خذهات اٍلیِ تْذاؿتیً ،ظام اسائِ خذهات اٍلیِ تْذاؿتی  -دسهاًی وـَس تا افضایؾ آگاّی ایـاى ًؼثت تِ هفاّین ریل
هی تاؿذ:

-1

اكَل ٍ هفاّین خذهات تْذاؿت ػوَهی
 هفاّین ػالهتی ٍ تیواسی سؿتِ ّای هشتثظ تا تْذاؿت ػوَهیخذهات تْذاؿتی اٍلیِ جایگاُ داسٍػاص دس ػیؼتن ػشضِ خذهات اٍلیِ تْذاؿتی دسهاًی چالؾ ّاتـىیالت ٍ ػاصهاًْای اسائِ دٌّذُ خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی دس ایشاى
-2
 خاًِ ّای تْذاؿت هشاوض تْذاؿتی ٍ دسهاًی ؿْش ٍ سٍػتا -تیواسػتاى ّا ٍ خذهات تخللی

-3

ػاصهاًْای تْذاؿت تیي الوللی

ا -اهداف ) داًـجَیاى ػضیض ،ضوي آسصٍی تَفیمات الْی تشای ته ته ؿوا ػضیضاىّ ،ذف ّای هیاًی (سئَع هغالة) ٍ ّذف
ّای ٍیظُ ،تِ تفىیه جلؼات تِ ؿشح صیش اػت:
جلسه اول و دوم(  4ساعت) :
ّذف هیاًی -پغ اص تَضیحاتی دستاسُ چگًَگی واس سًٍذ آهَصؽ ٍ فؼالیت ّا ،هفَْم خذهات تْذاؿتی ،تاسیخچِ ٍ اّویت آى ؿشح دادُ هی
ؿَد.
ّذف ّای ٍیظُ  :دس پایاى اص داًـجَ اًتظاس هی سٍد وِ تِ ّذف ّای صیش دػت یاتذ:


تؼشیف تاسیخچِ تْذاؿت ػوَهی.



تـشیح ػیش تحَلی تْذاؿت ٍ دسهاى اص اتتذا تا وٌَى.



تـشیح سخذادّای هْن دس حیغِ پضؿىی ٍ دسهاى .



تؼشیف اٍلیِ تْذاؿت ػوَهی اص دیذگاُ ٍیٌؼلَ.



تثییي الگَّای ػالهتی ٍ تیواسی دس وـَسّای تَػؼِ یافتِ ،دس حال تَػؼِ ٍ ًیافتِ



تَكیف هْوتشیي ػاصهاى ّای تیي الوللی دس اهش ػالهت

جلسه سوم و چهارم  4(:ساعت)

ّذف هیاًی -پغ اص هشٍس هغالة پیـیي ،هفَْم ػالهتی ٍ اتؼاد آى ؿشح دادُ هی ؿَد.
ّذف ّای ٍیظُ  :دس پایاى اص داًـجَ اًتظاس هی سٍد وِ تِ ّذف ّای صیش دػت یاتذ:


تؼشیف ػالهتی اص دیذگاُ ّای هختلف.



هفاّین ٍ ٍاطُ ّای هتذاٍل دس ػالهتی ٍ تیواسی ( تفاٍت ّا ٍ ؿثاّت ّا) .



تـشیح اتؼاد ػالهتی ٍ ؿاخق ّای آى ( جؼوی ،سٍاًیّ ،یجاًی ،هؼٌَی ،اجتواػی)

جلسه پنجن و ششن ( 4ساعت):
ّذف هیاًی -پغ اص هشٍس هغالة پیـیي ،تِ ػَاهل هؤثش تش ػالهتی ٍ ًمؾ آهَصؽ ٍ استماء ػالهت دس ػالهتی تْیٌِ اؿاسُ هی ؿَد.
ّذف ّای ٍیظُ  :دس پایاى اص داًـجَ اًتظاس هی سٍد وِ تِ ّذف ّای صیش دػت یاتذ:


تـشیح ًمؾ ٍساثت تش ػالهت.



تـشیح ًمؾ هحیظ تش ػالهت .



تـشیح ًمؾ ًظام ػشضِ خذهات تْذاؿتی ،دسهاًی تش ػالهت



تـشیح ًمؾ سفتاس تش ػالهت



تَاًایی دس تثییي اص عشیك همایؼِ ػَاهل چْاس گاًِ تا روش هثال.



تـشیح هفَْم آهَصؽ ػالهت ٍ هؤلفِ ّای آى دس تْیٌِ ػاصی ػالهت،



تـشیح ًمؾ استماء ػالهت ٍ هَلفِ ّای آى ٍ دس ػغَح ػِ گاًِ پیـگیشی



تـشیح ػغَح ػِ گاًِ پیـگیشی ٍ ًمؾ تشًاهِ ّای استماء ػالهت

جلسه هفتن و هشتن( 4ساعت) :
ّذف هیاًی -پغ اص هشٍس هغالة پیـیي ،تِ تـشیح سؿتِ ّای هشتثظ دس حَصُ ػالهت ٍ ؿاخق ّای ػالهتی اؿاسُ هی ؿَد.
ّذف ّای ٍیظُ  :دس پایاى اص داًـجَ اًتظاس هی سٍد وِ تِ ّذف ّای صیش دػت یاتذ:


تَكیف سؿتِ ّای هشتثظ دس ًظام ػشضِ خذهات تْذاؿتی.



تحلیل ؿاخق ّای ػالهتی دس حَصُ هشي ٍ هیش



تحلیل ؿاخق ّای ػالهتی دس حَصُ اتتالء



تحلیل ؿاخق ّای ػالهتی دس حَصُ ًاتَاًی



تحلیل ؿاخق ّای ویفیت صًذگی (دالی ،والی ،ػَلیَاى)



تـشیح ؿاخق ّای اسصؽ پَلی اًؼاى

جلسه نهن و دهن (  4ساعت) :
ّذف هیاًی -پغ اص هشٍس هغالة پیـیي ،تِ ػاختاس ًظام ػشضِ خذهات تْذاؿتی اؿاسُ هی ؿَد .
ّذف ّای ٍیظُ  :دس پایاى اص داًـجَ اًتظاس هی سٍد وِ تِ ّذف ّای صیش دػت یاتذ:


تؼشیف ًظام هشالثت ّای تْذاؿتی اٍلیِ ،تاسیخچِ ٍ دالیل ٍ اّذاف تش اػاع دیذگاُ ػاصهاى تْذاؿت جْاًی



تؼشیف اكَل خذهات تْذاؿتی اٍلیِ.



تـشیح اجضاء ًظام ػشضِ خذهات تْذاؿتی اٍلیِ



تَكیف ػاختاس ًظام ػشضِ خذهات تْذاؿتی اٍلیِ



تَكیف ٍظایف ًظام ػشضِ خذهات تْذاؿتی اٍلیِ



تثییي چالؾ ّا ٍ اّویت ًظام ًَیي پضؿه خاًَادُ

جلسه یازدهن و دوازدهن ( 4ساعت) :

ّذف هیاًی -پغ اص هشٍس هغالة پیـیي ،تِ هَضَع تْذاؿت خاًَادُ وِ همذهِ ضشٍسی ػالهت جاهؼِ اػت ،اؿاسُ هی ؿَد.
ّذف ّای ٍیظُ  :دس پایاى اص داًـجَ اًتظاس هی سٍد وِ تِ ّذف ّای صیش دػت یاتذ:


تَكیف اّویت تْذاؿت خاًَادُ.



تیاى اّذاف ًظام خذهات دس هشالثت ّای تْذاؿت خاًَادُ



تیاى تشًاهِ ًظام خذهات دس هشالثت ّای صًاى تاسداس.



تیاى تشًاهِ ًظام خذهات دس هشالثت ّای وَدن



هضایا ٍ هؼایة سٍؽ ّای ًیاصػٌجی سا دس همایؼِ تاّن تحلیل ًوایذ.

جلسه سیسدهن و چهاردهن( 4ساعت) :
ّذف هیاًی -پغ اص هشٍس هغالة پیـیي ،تِ سٍؽ ّای هثاسصُ تا تیواسی ّا ،ػغَح پیـگیشی ٍ ٍاطُ ّای هتذاٍل دس ّوِ گیش ؿٌاػی اؿاسُ هی ؿَد.
ّذف ّای ٍیظُ  :دس پایاى اص داًـجَ اًتظاس هی سٍد وِ تِ ّذف ّای صیش دػت یاتذ:


تؼشیف تیواسی ٍ عیف آى.



تـشیح ػغَح پیـگیشی ،اّذاف ٍ سٍؽ ّای هشالثت دس ّش ػغح.

تؼشیف ٍاطُ ّا ی هتذاٍل (ػفًَت ،تیواسی ػفًَی ،تیواسی لاتل ٍاگیشی ،تیواسی ٍاگیش ،دسجِ ٍاگیشی ،اپیذهی ،آًذهی ،پاًذهیه ،حزف ،سیـِ

وٌی ،هخضى ،هٌثغ ،ساُ ّای اًتمال ،هیضتاى حؼاع ،ایوي ػاصیً ،ظاست ٍ وٌتشل ...



تـشیح ًمؾ تْذاؿت فشدی (دػت ّای آلَدٍُ ،اوؼیٌاػیَى) دس اًتمال ٍ گؼتشؽ تیواسی ّا
تـشیح ًمؾ تْذاؿت هحیظ (آب ٍ صتالِ )...دس اًتمال ٍ گؼتشؽ تیواسی ّا

 )2هنابع
ن .پاسن ،تشجوِ خؼشٍ سفایی ؿیشپان ،دسػٌاهِ عة پیـیگشی ٍ پضؿىی

تْشاى  .اًتـاسات ایلیا
فشتذ ػثادی فشدآرس ٍحؼیي ؿجاػی تْشاًی ،اكَل خذهات تْذاؿتی

تْشاى اًتـاسات ػواط
تیوَس آلا هالیی  ،اكَل ٍولیات خذهات تْذاؿتی

تْشاى -اًذیـِ سفیغ

 )3شرایط



پیـٌْاد حزف ػٌاٍیي ٍ یا جایگضیي ػٌاٍیي دیگشی اص ًظش ایٌجاًة تالهاًغ ٍ لاتل اجشاػت.
حضَس تِ هَلغ ٍ لثل حضَس اػتاد دس والع الضاهی اػت.



خاهَؽ ًوَدى تلفي ّوشاُ لثل اص ٍسٍد تِ والع الضاهی اػت.



غیثت تیـتش اص ػمف هٌجش تِ حزف ٍاحذّ ٍ ،ش جلؼِ غیثت هَجة وؼش ًوشُ هی ؿَد.

 )4فرایند آهوزش


سٍؽ آهَصؽ :ػخٌشاًی ،تحث گشٍّی ٍ پشػؾ ٍ پاػخ



ٍػایل آهَصؽ  :اػتفادُ اص اػالیذ ّای واهپیَتشی



فؼالیت داًـجَ :

-

حضَس فؼال تشای هـاسوت دس تحث ٍ پشػؾ ٍ پاػخ،

-

تحلیل سٍؽ ّای آهَصؽ تا اػتفادُ اص یه همالِ

-

فؼالیت خاسج اص والع دس لالة پشٍطُ تذٍیي یه الگَی هٌغمی آهَصؿی.

 )5فرایند ارزشیابی


ًحَُ آصهَى ٍ اسصؿیاتی  :آصهَى وتثی ً 12 -وشُ



هـاسوت دس تحث والع ٍ حضَس فیضیىی ً 3 -وشُ


ؿَد)
جوغ ًوشات ً 22 -وشُ

پشٍطُ  -اختیاسی ٍ دس اتتذای تشم تؼشیف ٍ تؼییي هی ؿَد حذاوثش ً 5وشُ ( دس كَست ًثَد پشٍطُ هلَب ًوشُ فَق تِ ًوشُ وتثی افضٍدُ هی

