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  َٛاداسیدفشش ٘ٛػبصی ٚ سح

 اداسٜ اسصیبثی ػّٕىشد ػبصٔب٘ی
 ٜ1398ٞبی ؿٟشداسی ؿیشاص؛ دٚسٜ اسصیبثی ػبَ  اسصیبثی ػّٕىشد حٛص
1398ٓا در ؿاؿ ٓای ارزیاب زٔث دریالث ؾًَکؼد صٕزقَٓآّگی ك ٍکاجتْ ةا صٕزق-

ٓا صٕزقدریالث ك ارزیاةی ٍـحّغات ٍضٕر اؿحوؼار ِؼاـ ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی از -

1398در ؿاؿ  ٓا صٕزقٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی  مغكر کارِاٍْ-

1398ٓا در ظنٕص کارِاٍْ ارزیاةی ؾًَکؼد ؿاؿ ةّغی ةازظٕردٓای صٕزقآكری ك دؿحْزَؽ-
1398ٓا در کارِاٍْ ارزیاةی ٓا در ظنٕص اٍحیاز قاظلٍکاجتْ ةا ٓؼ یک ٍؼازؽ ارزیاب ك پیگیؼی ةازظٕردٓای صٕزق-

ٓاك اؾالـ ِحیسْ ةْ صٕزق ، اؾَاؿ امالصاتٓای ٍؼازؽ ارزیابطةّغی پاؿزَؽ-

1398قٔؼداری قیؼاز در ؿاؿ  ٓای صٕزقجغكیُ گؽارش جضًیى ؾًَکؼد -

قٔؼدار ك  ٍواـ هائٌةْ قٕرای ٍؿاكِاف،  1398قٔؼداری قیؼاز در ؿاؿ  ٓای صٕزقگؽارش ارزیاةی ك جضًیى ؾًَکؼد  ارائْ-
 قٕرای اؿالٍی قٔؼ ؾیرئ

 ٜ1399ػبَ اَٚ  ٔبٞٝ ؿؾٞبی ؿٟشداسی ؿیشاص؛ دبیؾ ػّٕىشد  اسصیبثی ػّٕىشد حٛص 
اكؿ ٍآْ قفةؼگؽاری زًـْ ك َٓآّگی ةا ادارق کى إٍر ٍايی زٔث ؿّسف قاظل رؾایث امٕؿ ك ٍوؼرات ٍايی در  -

ٓا صٕزقدریالث ك ارزیاةی ٍـحّغات ٍضٕر اؿحوؼار ِؼاـ ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی از -

1399اكؿ ؿاؿ  ٍآْ قفٓا در ٓای ارزیاب زٔث دریالث ؾًَکؼد صٕزقك ٍکاجتْ ةا صٕزقَٓآّگی -

ٓا صٕزقدریالث ك ارزیاةی ٍـحّغات ٍضٕر اؿحوؼار ِؼاـ ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی از -
ٓاك ارؿاؿ ةْ صٕزق 1399اكؿ ؿاؿ  ٍآْ قفجغكیُ گؽارش پایف ؾًَکؼد -

ٓا ابیارزاز  قغق یآكر زَؽ یٓا دادقدر  ٓا صٕزقٓای اؾالٍی  پاؿعگٕیی ك پیگیؼی ةازظٕردٓا ك ٍقایؼت-

 ٜ1399ٞبی ؿٟشداسی ؿیشاص؛ دٚسٜ اسصیبثی ػبَ  اسصیبثی ػّٕىشد حٛص
ةؼگؽاری دكرق إٍٓزقی ٍّٔغؿی ارزش-

1399زٔث ازؼا ك ارؿاؿ ٍـحّغات ةؼای ارزیاةی ؿاؿ  ٓا صٕزقٍّٔغؿی ارزش ك اؾالـ ةْ  ٓای قاظلجغكیُ زیؼ-
زٔث جغكیُ گؽارش  1399 دكـ ؿاؿ ٍآْ قفٓا در ٓای ارزیاب زٔث دریالث ؾًَکؼد صٕزقك ٍکاجتْ ةا صٕزق َٓآّگی-

1400در ؿاؿ  ؿايْ کیپایف 

  ٝیبفشٝثٟجٛداسصیبثی ٚ ثشسػی دػشٛساِؼُٕ ػبٔغ اسصیبثی ػّٕىشد ػبصٔب٘ی دس ساػشبی سذٚیٗ ٘ؼخ
ٓای ٍؿاكِاف قٔؼدار در ظنٕص دؿحٕرايؿَىةؼگؽاری زًـات ٍؿؼلی ك دریالث ِوعْ ِؼؼات -

ك جؼالیک كِوى صَىٍؿاكِث -

ٍؿاكِث ظغٍات قٔؼی-

ٍؿاكِث لّی ك ؾَؼاِی-

ٍؿاكِث قٔؼؿازی ك ٍؿَاری-

ٍؿاكِث ٍايی ك اهحنادی-

ٍؿاكِث قٔؼدار ك ؿازٍاف لؼّٓگی، ازحَاؾی ك كرزقی-

  ٓا در ؿّسف قاظلقٔؼی زٔث جؿییُ زیؼقاظلاِغیكی ك ٍکاجتْ ةا ٍؿاكِث ظغٍات ةؼگؽاری زًـات َٓآّگی ك ٌٓ-
ٓای ةازدیغٓای ٍیغاِیرؿیغگی ةْ گؽارش
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رؾایث   ٓا در ؿّسف قاظلاِغیكی ك ٍکاجتْ ةا ادارق کى ةازرؿی زٔث جؿییُ زیؼقاظلةؼگؽاری زًـات َٓآّگی ك ٌٓ -
 ٓای ٍؼجتطِآٍْا ك آییُهٕاِیُ، ٍوؼرات، دؿحٕرايؿَى

ازؼای   ٓا در ؿّسف قاظلٓا زٔث جؿییُ زیؼقاظلاِغیكی ةا گؼكق ةٔتٕد ركشٌٓةؼگؽاری زًـات َٓآّگی ك  -
 ٓای جضٕؿ اداریةؼِاٍْ

ٓا در ؿّسف قاظل ةٔتٕد اِغیكی ةا ادارق پایف ك ةٔتٕد ٍنارؼ زٔث جؿییُ زیؼقاظلةؼگؽاری زًـات َٓآّگی ك ٌٓ -
 ٍنارؼ

 الحْیةٔتٕد ٓای قاظلٓای ِـعْ کِّٕی دؿحٕرايؿَى زٔث جغكیُ ٍسَٕؾْ  جضًیى قاظل -

 

 ٖاػشای وبٖ٘ٛ اسصیبثی ٔذیشا 
 ك اِحكار لؼاظٕاف ؾٍَٕی RFIِیازؿّسی، جغكیُ  -

 ٓای ؾٍَٕی ك اظحنامی ٍغیؼاف پایْ ارزیاةی قایـحگی RFPجغكیُ  -

 پیگیؼی لؼایّغ اِحعاب پیَاِکار ك اِؿواد هؼارداد -

 

 ػـٙٛاسٜ ؿٟیذ سػبیی 
 زكّٕارق یٓا قاظل یْاكي یاةیك ارز یقٔؼدار یاةیگؽارش ظٕدارز یُجغك -

 لارس یؽیر ك ةؼِاٍْ یؼیثةا ؿازٍاف ٍغ ییازؼا یٓا دؿحگاق یَٓآّگ اتدر زًـ قؼکث -
 1400ٓای اظحنامی ارزیاةی قٔؼداری قیؼاز در زكّٕارق ؿاؿ  جغكیُ ٍسَٕؾْ قاظل -

ةا ؿازٍاف  یؼازقٔؼداری ق یاظحنام ٓای ٍسَٕؾْ قاظل ك یؾٍَٕ یٓا قاظلؾغـ ٍنغاؽ در ِاٍْ  جمآٌ جغكیُ -
 لارس یؽیر ك ةؼِاٍْ یؼیثٍغ

 یةؼا ازیٍٕردٍِـحّغات  یآكر زٔث زَؽ یقٔؼدار یٓا از صٕزق یصضٕر یغزًـات، ارؿاؿ ٍکاجتات ك ةازد ةؼگؽاری -
 )ؿاٍاِْ جِـَا( ییرزا یغدر ؿاٍاِْ زكّٕارق قٔ یةارگػار

 

 ػـٙٛاسٜ ٟٔش خذٔز 
 ك ةٔتٕد ركِغ ازؼای زكّٕارق یقّاؿ بیآؿةؼگؽاری زًـات ؿحاد زكّٕارق ةا ٍٕضٕع  -

 لارس یؽیر ك ةؼِاٍْ یؼیثةا ؿازٍاف ٍغ ییازؼا یٓا دؿحگاق یَٓآّگ اتدر زًـ قؼکث -

 

 وٕیشٝ ٔذیشیز ػّٕىشد 
ةؼداقث اظالؾات ؾًَکؼد ةٕدزْ ؾَؼاِی ك  یةّغ زٍافدر ظنٕص  یؼیگٌ یجنَةؼگؽاری زًـْ کَیحْ ةا ٍٕضٕع ةؼرؿی ك  -

 ات ٍايیردرآٍغی از ؿاٍاِْ رایٕرز ك ارزیاةی قاظل رؾایث امٕؿ ك ٍوؼ
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  ٞب ٌشٜٚ ثٟجٛد سٚؽ 
 

  سحَٛ اداسی 
 

  ثشٌضاسی ػّؼبر ؿٛسای ساٞجشی سٛػؼٝ ٔذیشیز 

  زیؼ:ةؼگؽاری اكيیُ زًـْ قٕرای رآتؼی جٕؿؿْ ٍغیؼیث ةا ٓغؼ ةؼرؿی ٍٕضٕؾات 

 دکحؼی ك کارقّاؿی ارقغ ةؼای کارکّاف قٔؼداری ك پؼداظث پاداش  ٓای ِاٍْ یافپاصَایث از  -

 آف در قٔؼداری  یةؼرؿی ٍٕضٕع ٍّعوْ ةّغی زغیغ ك ازؼا -

 ةؼرؿی اِحواؿ ِیؼك ةْ صٕزق لضای ؿتؽ -

 :ةؼگؽاری دكٍیُ زًـْ قٕرای رآتؼی جٕؿؿْ ٍغیؼیث ةا ٓغؼ ةؼرؿی ٍٕضٕؾات زیؼ 

 زٔث رلؽ ٍٕاِؽ دكرکاری  گیؼی یٌجنَصٕزق  قٔؼداری ايکحؼكِیک ك  یدكرکارت ةؼرؿی ٍكکال -

 ةؼرؿی صغكد اظحیارات قٕرای رآتؼی جٕؿؿْ ٍغیؼیث -

 :ةؼگؽاری ؿٍٕیُ زًـْ قٕرای رآتؼی جٕؿؿْ ٍغیؼیث ةا ٓغؼ ةؼرؿی ٍٕضٕؾات زیؼ 

 ( یقٔؼكِغ ؿپار)پؼكژق  گؽارش پیكؼلث ٍیؽ ظغٍث ايکحؼكِیک قٔؼداری ارائْ -

 ؼگؽاری چٔارٍیُ زًـْ قٕرای رآتؼی جٕؿؿْ ٍغیؼیث ةا ٓغؼ ةؼرؿی ٍٕضٕؾات زیؼ:ة 

 قٔؼداری یٓا ؿازٍافةؼرؿی ٍٕضٕع جَغیغ اؿاؿّاٍْ  -

 در قٔؼداری قیؼاز ٓا پاداشاؾعای  دؿحٕرايؿَى ةؼرؿی ك جأییغ -

 یریؽ ةؼِاٍْةؼرؿی ك جؿییُ دكرکاری کارکّاف قٔؼداری ةا جٕزْ ةْ ِاٍْ ؿازٍاف ٍغیؼیث ك   -

 صٕزق قٔؼداری ايکحؼكِیک دكر کارُ جسٔیؽات َٓکاراف ةؼرؿی ٍٕضٕع جأٍی -

  جضٕؿ اداری در ؿایث دلحؼ ِٕؿازی ك یةارگػارجٔیْ ظتؼ زًـْ قٕرای رآتؼی ك جٕؿؿْ ٍغیؼیث ك َٓآّگی زٔث 

  قٕرای رآتؼی جٕؿؿْ ٍغیؼیث زًـات مٕرتارؿاؿ 

 پیگیؼی ٍنٕةات زًـْ قٕرای رآتؼی جٕؿؿْ ٍغیؼیث 

  ْصٕزق قٔؼداری ايکحؼكِیک دكر کارجأٍیُ جسٔیؽات َٓکاراف  در ظنٕصجٔیْ ِاٍْ زٔث پیگیؼی ٍنٕة 

 

 :ثشٌضاسی ػّؼٝ وٕیشٝ ػالٔز اداسی ثب ٞذف ثشسػی ٔٛهٛػبر صیش 

  اصنا قغق در زٍیّْ لـاد اداری یٓا گًٕگاقةؼرؿی 

 ٍٕ ضٕع ٍَیؽی میاِث از صوٕؽ قٔؼكِغیةؼرؿی 

  گاِْ پّرجعننی  ٓای یحْکَةؼرؿی دؿحٕرايؿَى جكکیى زًـات 

  گؽارش ةْ قٕرای قٔؼ ارائْةْ اؾضای ٍؼجتط ك  قغق ییقّاؿالـاد  یٓا گًٕگاقارؿاؿ گؽارش 

 

  ٔشسجي ثب سحَٛ اداسی: یٞب ثش٘بٔٝ٘ظبسر ثش اػشای 

 ٍْةا ؾّاكیُ:  99ٓای جضٕؿ اداری ؿاؿ  ةؼرؿی ك جغكیُ ةؼِا 
 ؿازٍاِی ٍضٕر امالح ؿاظحار -

 ٍضٕر جٕؿؿْ دكيث ايکحؼكِیک -

 ٍضٕر ٍغیؼیث ؿؼٍایْ اِـاِی -
 ؿالٍث اداری ك میاِث از صوٕؽ ٍؼدـ در ِؼاـ اداری یٍضٕر ارجوا -

 ٍضٕر ِؼارت ك ارزیاةی -

  ُ99جضٕؿ اداری ؿاؿ  یٓا ةؼِاٍٍْؼجتط ةا  ٓای قاظلك  ٓا ةؼِاٍْجٔیْ ك جغكی 

  ٍعحًك قٔؼداری قیؼاز ٓای صٕزقاز  98اكؿ ؿاؿ  ٍآْ قف ٓای گؽارشةؼرؿی 
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  99قٔؼداری در ؿْ ٍاق اكؿ ؿاؿ  ٓای صٕزقةؼرؿی گؽارش ٍغیؼیث ؿتؽ 

 جٔیْ گؽارش ظٕدارزیاةی قاظل میاِث از صوٕؽ قٔؼكِغی ك ارؿاؿ ةْ لؼٍاِغاری 

 ةْ ِكاِی  پیگیؼی ك ةؼظؼؼ کؼدف ٍكکالت ؿاٍاِْ ؿیـحٌ ٍغیؼیث اظالؾات ايکحؼكِیک edms.shiraz.ir 

 ٍْـحّغات در ؿاٍاِْ ؿیـحٌ ٍغیؼیث اظالؾات ايکحؼكِیک یركزرؿاِ ة  

  زٔث جٔیْ ِاـ کارةؼی كركد ةْ ؿاٍاِْ  ٓا آفپاؿعگٕیی ةْ َِایّغگاف جضٕؿ اداری در ظنٕص درج اظالؾات پؼؿًّی
 tahavol.shiraz.ir ةْ ِكاِی  جضٕؿ اداری

  ْجضٕؿ اداریٍـحّغات جضٕؿ اداری زٔث ةارگػاری در ؿاٍا یةّغ دؿحْجٔی ِْ  

 َٓآّگی ةا ؿازٍاف لاكا زٔث صى ٍكکالت ؿاٍاِْ جضٕؿ اداری  

 ٍؼازؿْ صضٕری ةْ ؿازٍاف لاكا زٔث دریالث کارةؼی ؿاٍاِْ جضٕؿ اداری  

 صضٕری  ظٕر ةْةْ َِایّغگاف  جضٕیى ِاـ کارةؼی ؿاٍاِْ جضٕؿ اداری 

  َِْایّغگاف جضٕؿ اداریجٔیْ کًیپ إٍٓزقی ك إٍٓزش صضٕری از ؿاٍاِْ جضٕؿ اداری ة 

  ْقٔؼداری زٔث ٍؿؼلی َِایّغق جضٕؿ اداری صٕزق ٍؼةٕظْ ٓای صٕزقجٔیْ ِاٍْ ة 

 ةار در ؿاٍاِْ ؿیـحٌ ٍغیؼیث اظالؾات ايکحؼكِیک قٔؼداری كِوى صَىٍـحّغات ؿازٍاف  یةارگػار 

 دؿحٕرايؿَى دكرکاری در ؿاٍاِْ ؿیـحٌ ٍغیؼیث اظالؾات ايکحؼكِیک قٔؼداری یةارگػار 

 در ؿاٍاِْ ؿیـحٌ ٍغیؼیث اظالؾات ايکحؼكِیک قٔؼداری 45001ٍـحّغات ایؽك  یارگػارة  

 لؼـ گؽارش جّعٕاق ادارق ٍايی در ؿاٍاِْ ؿیـحٌ ٍغیؼیث اظالؾات ايکحؼكِیک قٔؼداری یةارگػار 

  اداری ك جضٕؿدر ؿایث دلحؼ ِٕؿازی  یةارگػارؿاٍاِْ جضٕؿ اداری ك َٓآّگی زٔث  اِغازی راقجٔیْ ظتؼ 

 پاؿعگٕیی ةْ َِایّغگاف جضٕؿ اداری در ظنٕص ؿاٍاِْ جضٕؿ اداری 

  قغق در ؿاٍاِْ جضٕؿ اداری یةارگػارجضٕؿ اداری  ٓای گؽارشةؼرؿی 

   ؿحادی ٓای صٕزقدر  99ارزیاةی ؿاؿ  ٓای قاظلجٔیْ ك ةؼرؿی لایى 

  ؿحادی ٓای صٕزقةْ  99جضٕؿ ؿاؿ  یٓا ةؼِاٍْجٔیْ ِاٍْ ةا ٍٕضٕع اةالغ 

  ٓا گاف صٕزقغدر ؿاٍاِْ جضٕؿ اداری جٕؿط َِایّ 99جضٕؿ اداری ؿاؿ  ٓای گؽارش یةارگػارپیگیؼی 

 ْقغق در قٔؼداری ايکحؼكِیک  ییزٕ مؼلْ ٓای یّْٓؽ یركزرؿاِ ة 

  در ؿاٍاِْ ؿیـحٌ ٍغیؼیث اظالؾات ايکحؼكِیک یةارگػارزٔث  یِكاِ آجفاز ؿازٍاف  45001پیگیؼی ٍـحّغات ایؽك  

  ةؼ اؿاس 45001ةؼكز کؼدف لایى ایؽك Visual Paradigm 

 ارؿاؿ ٍـحّغات کَیحْ جٕؿؿْ دكيث ايکحؼكِیک ك ٕٓقَّغ ؿازی ةْ ؿازٍاف لاكا 

  جکَیى لؼـ ارزقیاةی قٔؼدارجٔیْ ِاٍْ در ظنٕص 

 

  ٚ ٔشسجي: ٞبی حٛصٜا٘ؼبْ وبس ثب ٕٞىبسی  یٞب سٚؽفشآیٙذٞب ٚ  یسٚصسػب٘ ثٝاكالح 
 

  ٚ َ٘ظبسر ثش ػّٕیبر حفبسی ٚ ٔشٔزفشایٙذ وٙشش 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
 ٓای ؿعش ٍّاظن ةازدیغ ٍیغاِی از صماری -

 کّحؼؿ ٍـحّغات ٍؼةٕظْ در كاصغ صماری ٍّاظن -

 جٔیْ ك ارؿاؿ گؽارش ٍَیؽی ٍّاظن ةْ جمکیک -

 ؿؼٍایْ اِـاِیریؽی ك جٕؿؿْ جٔیْ گؽارش کًی از ٍكکالت كضؽ ٍٕزٕد لؼایّغ صماری ك ارؿاؿ ةْ ٍؿاكف ةؼِاٍْ -

 جٔیْ گؽارش ظتؼی از ٍَیؽی لؼایّغ صماری زٔث ةارگػاری در ؿایث دلحؼ ِٕؿازی ك جضٕؿ اداری -
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 ٞبی ؿٟشیفشایٙذ سلٛیت ًشح 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
ٓای ٍحؿغد جعننی ةا  ادارق ٍعايؿات ك ظؼاصی قٔؼی ك ادارق کى لّی ٍؿاكِث لّی ك ؾَؼاِی ك قّاؿایی ةؼگؽاری ِكـث -

 ٓای قٔؼیكضؽ ٍٕزٕد لؼایّغ جنٕیب ظؼحٍكکالت 

 ٓای قٔؼی ِٕیؾ ركش ازؼایی جنٕیب ظؼحجٔیْ پیف -

 ٓای ٍؼجتط زٔث ةؼرؿی ك امالح ركش ازؼایی ٍػکٕرٓای ٍحؿغد جعننی ةا صٕزقةؼگؽاری ِكـث -

 ٓاِؼؼات آفٓای دیگؼ قٔؼداری در زٍیّْ ظؼاصی قٔؼی ك کـب ِوعْ ٓای جعننی ةا کارقّاؿاف صٕزقةؼگؽاری ِكـث -

ٓای لّی ك ؾَؼاِی ك قٔؼؿازی ك ٍؿَاری ٓای قٔؼی ك ارؿاؿ ةْ ٍؿاكِثجغكیُ ِـعْ ِٔایی ركش ازؼایی جنٕیب ظؼح -
 ِٔایی جأییغزٔث ةؼرؿی ك 

 

  ؿٟشػبصی یٔؼٛصٞبفشایٙذ كذٚس 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
کّحؼؿ ك ِؼارت ةؼ ؿیـحٌ یکپارچْ ادارق قغق در دكراف دكرکاری )پایًٕت:  ییزٕ مؼلْ ٓای یّْٓؽجٔیْ ك ةؼرؿی  -

 ( ك ةؼرؿی ادؼةعكی دكرکاری ك الؽایف ؾًَکؼدقٔؼؿازی

 پٕکایٕکْ ) كةیّار( یؼیظعاِاپػةؼگؽاری دكرق إٍٓزقی  -

 2015ٍعحًك قٔؼداری ةؼ اؿاس كیؼایف  ٓای صٕزقؿیـحٌ ٍغیؼیث کیمیث ایؽك در  یركزرؿاِ ةْ -

 پـاکؼكِادر  پژكٓی یّغقآجٔیْ گؽارش  -

 اؿحؿالـ قٔؼكِغ ؿپاری پؼكژق یةّغ زٍافجٔیْ  -

 یك ٍؿَارةؼای پؼؿّى ٍؿاكِث قٔؼؿازی  BPMN2ةؼگؽاری زًـات إٍٓزقی اؿحاِغارد  -

  یٍّٔغؿ ِؼاـارزاع ِؼارت ةْ ؿازٍاف  پؼكژق یةّغ زٍافجٔیْ  -

  یٍّٔغؿ ِؼاـةؼگؽاری زًـات جعننی در ظنٕص ةؼرؿی ك چگِٕگی ارزاع ِؼارت ةْ ؿازٍاف  -

 ، پؼكاِْ، ؾغـ ظالؼ ككضؽ ةٔتٕد اؿحؿالـ یّغٓایلؼادر ٍٕرد جؼؿیٌ ك قّاؿایی  زًـْ کارقّاؿی ٍسازی 700ةؼگؽاری  -
 ٓای ةٔتٕدك ٍكکالت ةْ َٓؼاق جؼؿیٌ لؼآیّغ ٓا گًٕگاق، گؽارش قّاؿایی پایاف کار

 زٔث جـٕیْ ةا قؼکث ٍكاكر لؼاگؽیُ زّٕب  یةؼرؿپیگیؼی ك  -

 ر صٕزق قٔؼؿازی د یالحْةٔتٕد یّغٓایلؼاجنٕیب ك ةؼرؿی  -

 APQCةؼرؿی ٍؼازؽ ةٔتٕد لؼایّغ در دِیا از ٍؼزؽ   -

 ٍاق در ظنٕص جمکؼ ؿیـحَی  3ةؼگؽاری زًـات إٍٓزقی ركزاِْ ةْ ٍغت  -

  ٓا ركشگؽارش ؾًَکؼد گؼكق ةٔتٕد  ارائْت ةا الحای ریاؿث زَٕٔری زٔث ةؼگؽاری زًـا  -

 جغكیُ ك ةؼرؿی : -

o دؿحٕرايؿَى پاداش 

o  ظغٍات قٔؼداری  یؿپار ةؼكفدؿحٕرايؿَى 

o  قٔؼداری 137ظغٍات  یؿپار ةؼكفدؿحٕرايؿَى 

o دؿحٕرايؿَى اِتار 

o دؿحٕرايؿَى دكرکاری 

o  یّغٓالؼادؿحٕرايؿَى جیٌ ةٔتٕد ك امالح  
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 ُٕا٘جبس دػشٛساِؼ 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
  کارگؼكق جكکیى -

  دؿحٕرايؿَى ِٕیؾ یفپ ِـعْ جٔیْ -

 جأییغ زٔث لاكا ؿازٍاف ك ٍايی ٍؿاكِث ةْ ِاٍْ ظی ِٕیؾ یفپ ارؿاؿ -

  کاال اٍاِی جضٕیى ك اِتار ةْ کاال ةازگكث اِتار، از کاال درظٕاؿث یٓا لؼـ جٔیْ -

 کیمی کّحؼؿ ك اِتار ةْ کاال ةازگكث اِتار، از کاال درظٕاؿث لؼایّغ َِٕدار جٔیْ -

 آف ازؼای ِضٕق ك دؿحٕرايؿَى ةؼرؿی زٔث کارگؼكق اؾضای كی قٔؼدار ٍايی ٍغیؼ ةا زًـْ ةؼگؽاری -

 ازؼا زٔث قٔؼداری ٓای صٕزق ةْ اةالغ ك دؿحٕرايؿَى ِٔایی ِـعْ جٔیْ -

 اِتار یٓا لؼـ َِٕدف ايکحؼكِیکی پیگیؼی -

 

 ٜؿٟشٚ٘ذی دّشفشْ دشٚط 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
 ؾَؼاِی لّی ٍؿاكِث ك ٍكافى ؿاٍاِغٓی ؿازٍاف از قٔؼكِغی پًحمؼـ زغكؿ جکَیى ظنٕص در ؼییپیگ ِاٍْ جٔیْ -

 ٍكافى ؿاٍاِغٓی ؿازٍاف از قٔؼكِغی پًحمؼـ زغكؿ پیگیؼی -

 ؾَؼاِی لّی ٍؿاكِث از قٔؼكِغی پًحمؼـ زغكؿ پیگیؼی -

 قٔؼكِغی پًحمؼـ زغكؿ زٔث لاكا ؿازٍاف از صماری مغكر ٍسٕز لؼایّغ پیگیؼی -

 قٔؼكِغی پًحمؼـ کًی زغكؿ جکَیى -

 لاكا ؿازٍاف ةْ قٔؼكِغی پًحمؼـ ِاٍْ ارؿاؿ ك جٔیْ -

 

 ُٕییؿٛ دَٛ ثب ٔجبسصٜ دػشٛساِؼ 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
 ییقٕ پٕؿ ةا ٍتارزق دؿحٕرايؿَى ةؼرؿی زٔث صوٕهی کى ادارق ةا ٍکاجتْ -

 صوٕهی یؼکىٍغ ك اهحنادی ك ٍايی ٍؿاكِث ةا ٍّؼٌ زًـات ةؼگؽاری -

 دؿحٕرايؿَى ِٔایی ِـعْ جٔیْ -

 

 ػیؼشٓ ٔذیشیز ویفیز 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

 (1در قٔؼداری ) پایًٕت ٍّعوْ  45001ك اؿحوؼار ایؽك  ؿازی یادقپِؼارت ؾايیْ ةؼ اِساـ  -

 یقٔؼدار 1ٍّعوْ  صٕزق ةْ ارؿاؿدر قٔؼداری ك  45001ایؽك  آغاؼ ك یٍك ظطجٔیْ  -

 ك ارؿاؿ ةْ ادارق إٍٓزش 10015گٕآیّاٍْ ایؽك  مادرکّّغقٓای جٔیْ يیـث قؼکث -

ٓؽیّْ، ٍؼزؽ مغكر ك ِضٕق جَغیغ  ك کـب اظالؾات در ظنٕص 10015یؽك گٕآیّاٍْ ا مادرکّّغقٓای جَاس ةا قؼکث -
  10015گٕآیّاٍْ ایؽك 

 ٓای قٔؼداریٍغارؾ ك ٍـحّغات زغیغ ٍؼةٕط ةْ صٕزق یکغگػار -

 ٍَیؽی قِٕغق  یٓا ؿازٍافك  ٓا ٍؿاكِثٍَیؽی ك جٔیْ گؽارش ٍَیؽی ٍؼاهتحی ٍّاظن،  -

 

 :ػبیش الذأبر 

 کكٕر ؿعش در اٍغادرؿاِی ظغٍات ك اٍغادی یٓا ؿازٍاف اؿحاِغاردٓای ارائْ ك پاكرپٕیّث جٔیْ -

 اهحنادی ٍايی ٍؿاكِث ةْ هؼاردادٓاةالغ ا ك اِؿواد در پیٕؿث ٍغارؾ جّؼیٌ ك ٍوؼرات ضٕاةط، کّحؼؿ دؿحٕرايؿَى ارؿاؿ -
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 لاكا ؿازٍاف از قٔؼداری يٕایش َِٕدف قؽٍکاِی ٍکاجتْ ك پیگیؼی -

 قٔؼ اؿالٍی قٕرای یٕٓقَّغ ؿاز کَیـیٕف زٔث قٔؼداری ظغٍات يیـث جٔیْ -

 قٕرای یٕٓقَّغ ؿاز کَیـیٕف زٔث ٍٕزٕد یالؽار ِؼـ یٓا ؿاٍاِْ در کافػ صػؼ آٍار ظنٕص در پاكرپٕیّث جٔیْ -

 قٔؼ اؿالٍی

 ارجتاظی ٓایالؽار ِؼـ ةـحؼ در یگؼكٓ دركفإٍٓزقی  زًـات ةؼگؽاری پیگیؼی -

 اكيیُ کار در صاؿ اِساـ اؿث ؾّٕاف ةْاِتار  یٓا لؼـ؛ جكکیى کارگؼكق ك ةازِگؼی ٓا لؼـجكکیى کارگؼكق ٍکاِیؽاؿیٕف  -

 
ةا  1399 ( در دی ك ةَُٔریؽی ةؼِاٍْای إٍر قٔؼ، هؼاردادٓا، ؾَؼاف ك قٔؼداری ) لؼایّغٓ گاِْ یازدقاِساـ ٍَیؽی ؿاالِْ ٍّاظن 

 : آغاؼ

 رزٕع ارةابٓای  از ةؼآكردق قغف ِیاز اظَیّاف 

 اظَیّاف از جؿاٍالت لؼآیّغی ةیُ إٍر 
  از ؿیـحٌ ٍغیؼیث یکپارچْ قغق یؽیر ةؼِاٍٍْؼاهتث 
  ّْٓا آفاهغاٍات امالصی ك اظَیّاف از مضث اِساـ لؼآٌ کؼدف زٍی 
 اظَیّاف از ازؼا ك کّحؼؿ ٍـحّغات ك ؿٕاةن ايؽاـ قغق در صٕزق ٍَیؽی قِٕغق 
  کاری یٓا دؿحٕرايؿَىك  ٓا ركشةؼرؿی ؾًَیاجی ةٕدف 
  لؼآیّغی، ظعؼات ك ...( قغق ییقّاؿا ٓای یـکراظَیّاف از قّاؿایی ك جضث کّحؼؿ ةٕدف( 
ؿؼٍایْ اِـاِی ٍّاظن در ظنٕص ٍكکالت ٍَیؽی صماری،  ك جٕؿؿْ ریؽی ةؼِاٍْؿای ؤةؼگؽاری زًـْ َٓآّگی ةا ر -

 در ٍّاظن  ٓا یؿاز ٍّاؿبك ؾغـ  ٓا یّگپارک

 یى زًـْ زٔث ةؼرؿی ٍٕارد جؼالیکی ؿاظحَاف زغیغ قٔؼداری پیگیؼی، جٔیْ ِاٍْ ك َٓآّگی جكک -

 قٔؼداری گاِْ یازدقاز ٍّاظن  ریؽی ةؼِاٍْؾًَکؼدی صٕزق ٍؿاكِث جٔیْ اِحؼارات  -

 ٍؼاکؽ میاِث ؿازٍاف لؼّٓگی یؿپار ةؼكفپیگیؼی زًـات  -

 پیگیؼی ةؼگؽاری دكرق إٍٓزش اؿحاِغارد -
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 یشاصا٘ذاص ؿ چـٓ ی٘ـؼز سخلل

 

 

 
 

 ٌشٜٚ سـىیالر 
  ٝاػبػٙبٔٝ دیـٟٙبدی كٙذٚق رخیشٜ اهٌشاسی ؿٟشداسی ٚ اسػبَ  ٘ٛیغ یؾدثشسػی، ٌٔبِؼٝ ٚ سٟی

 ثٝ ٔؼبٚ٘ز ٔبِی ٚ الشلبدی 

 ازپیف یفة، ضؼكرت ایساد یک مّغكؽ ذظیؼق اضعؼاری در قٔؼداری 19ةا جٕزْ ةْ قیٕع اةحال ةْ كیؼكس کٕكیغ 
 گؼدیغ. ارائْاؿاؿّاٍْ ٍؼةٕظْ جٔیْ ك  ِٕیؾ یفپهؼار گؼلث ك در َٓیُ زٍیّْ  ٍٕردجٕزْ

 

  وشٚ٘ب ٚ سٟیٝ فبیُ الذأبر الصْ دس ؿٟشداسی ثشای ٔجبسصٜ ثب  یشسأطٌٔبِؼٝ ٚ ثشسػی ٌٔبِت ٔشسجي ثب

 ؿیٛع ٚیشٚع

ِٕؿازی ك جضٕؿ اداری هؼار گؼلث ك ، ةؼرؿی ٍتاصخ ٍؼةٕظْ در دؿحٕر کار دلحؼ 19ةا جٕزْ ةْ قیٕع اةحال ةْ كیؼكس کٕیغ
 در َٓیُ زٍیّْ پؾ از ةؼرؿی ٍتاصخ ٍؼةٕظْ ك ةؼگؽاری زًـات آِالیُ، اهغاٍات الزـ در ایُ ظنٕص پیكّٔاد دادق قغ.

 

  ٌضاسؽ  اسائٝػبخشبس ٚ  اص٘ظش( ثب چبسر ٔلٛة ٚثٛدػٝ ثش٘بٔٝدفشش سٌجیك ػذَٚ ٔشاوض ٞضیٙٝ )دسیبفشی اص

 اكالحی ٔشثًٛٝ

ك ةا َٓکاری کارقّاؿاف ٍؼةٕظْ، ةؼرؿی جعتیوی اِساـ ك  كةٕدزْ ةؼِاٍْقٔؼداری صـب درظٕاؿث دلحؼ  ٓؽیّْ ؽٍؼاک زغكؿ
 امالصات الزـ ةؼ اؿاس ؿاظحار ٍنٕب، پیكّٔاد گؼدیغ.
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 ٝٔـبغُ ٔٛػٛد  یثٙذ ًجمٝػبٔب٘ذٞی ٚ  ٔٙظٛس ثٝٔلٛة ؿٟشداسی ؿیشاص  یٞب دؼز یثٙذ ًجم

 ؿٟشداسی 

ك پیكّٔادٓای الزـ زٔث درج در ؿاٍاِْ ٍؼةٕظْ  یةّغ ظتوٍْنٕب قٔؼداری قیؼاز ةؼ اؿاس ِیاز قٔؼداری  یٓا پـث
 گؼدیغ. ارائْمضیش ٍكافى ٍٕرد جنغی ِیؼكٓای ةعف ظنٕمی،  یةّغ دؿحْ ٍّؼٕر ةْةعنٕص 

 

  ،ٔـبغُ ؿٟشداسی ؿیشاص  یثٙذ ًجمٝٚ  ؿٙبػی یتآػثشسػی 

 یٓا پـث یةّغ ظتوْ(، يیـث ٍؼةٕظْ ةؼ اؿاس ٍنٕب ؼیفٍٕزٕد در قٔؼداری )ِؼؼ ةْ كزٕد ؾّاكیُ ٍحماكت ٍكافى 
 گؼدیغ. ارائْك  یؿاز ٍؼجبٍنٕب، 

 

  ٖاكالح ٚ ٟ٘بیی ػبصی دػشٛساِؼُٕ ػبثؼبیی ٚ ٌشدؽ ؿغّی وبسوٙب 

ِٔایی ، ٍٕردِؼؼدؿحٕرايؿَى زاةسایی ك گؼدش ققًی کارکّاف پؾ از چّغیُ زًـْ ةؼرؿی کارقّاؿی، ةا اؾَاؿ امالصات 
 ك ةْ جأییغ قٕرای رآتؼدی جٕؿؿْ ٍغیؼیث رؿیغ.

 

  ٗدػشٛساِؼُٕ دشداخز وبسا٘ٝ ٘ٛیغ یؾدسٟیٝ ٚ سذٚی 

 دؿحٕرايؿَى ؾیِٕ فیپالزـ،  یٓا یةؼرؿصـب درظٕاؿث ادارق کى ؿؼٍایْ اِـاِی، پؾ از چّغیغ زًـْ کارقّاؿی ك 
 گؼدیغ. ارائٍْغیؼیث  رآتؼدی کاراِْ جغكیُ ك زٔث ظؼح در قٕرای پؼداظث

 

 ٖثشسػی ٚ اكالح دػشٛساِؼُٕ ٔأٔٛسیز ٚ ا٘شمبَ وبسوٙب 

هؼار گؼلث  یٍٕردةؼرؿجٕؿط کارقّاؿاف ادارق کى ٍضحؼـ ؿؼٍایْ اِـاِی،  قغقْ یجٔدؿحٕرايؿَى ٍإٍٔریث ك اِحواؿ کارکّاف  

 .گؼدیغ ارائْك امالصات پیكّٔادی ك ِوعْ ِؼؼات کارقّاؿی، اؾَاؿ ك 

 

  ًشاحی ػٙبسیٛٞبی ػبخشبسی ػبصٔبٖ ػٕشاٖ ٚ ثبصآفشیٙی  ؿٙبػی یتآػثشسػی ٚ سٟیٝ ٌضاسؽ ٚ

 فوبٞبی ؿٟشی

ؿازٍاف ؾَؼاف ك  یٓا ثیلؿايؿاظحار ك  یقّاؿ بیآؿك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی در ظنٕص  ریؽی ةؼِاٍْپیؼك دؿحٕر ٍؿاكف 
 ّغٓایلؼاةازآلؼیّی لضآای قٔؼی، پؾ از ٍعايؿْ، ةازدیغ ك چّغیُ زًـْ کارقّاؿی، ؿّاریٕٓای ؿاظحاری ك امالح ك ةٔتٕد 

 .گؼدیغ ارائْؿازٍاف ٍػکٕر جٔیْ ك  یٓا ثیلؿاي یؿاز ّْیةٔدر راؿحای 

 

 ( ٔذیشاٖ ٚ ٔؼؤِٚیٗ  ٞبی یؼشٍیؿبسذٚیٗ ؿشایي احشاص )سیّی،  ٚ٘مُ حُٕ یٞب ػبصٔبٖاخشلبكی

ٔشدٔی ٚ  یٞب ٔـبسوزٚ  ٌزاسی یٝػشٔبٚ خذٔبر ایٕٙی،  ی٘ـب٘ آسؾٔؼبفش،  ٚ٘مُ حُٕٔذیشیز 

 ٞب  ٔذیشیز آسأؼشبٖ

ؿحادی ك ٍّاظن، جغكیُ  ٓای صٕزقاظحنامی ٍغیؼاف ك ٍـؤكيیُ قٔؼداری قیؼاز در  یٓا یـحگیقاپؾ از جغكیُ ٍسًغ 
كاةـحْ ِیؽ در دؿحٕر کار هؼار گؼلث. در َٓیُ راؿحا پؾ از  یٓا ؿازٍافاظحنامی ٍغیؼاف ك ٍـؤكيیُ  یٓا یـحگیقا

 ك یِكاِ آجف ٍـالؼ، كِوى صَىٍغیؼت  ریًی، كِوى صَى یٓا ؿازٍافٍؼةٕظْ زٔث  ؾیِٕ فیپةؼرؿی ك ٍعايؿات الزـ، 
ا جغكیُ ك زٔث ةؼرؿی ك درج ِؼؼات کارقّاؿی ٓ ٍغیؼیث آراٍـحاف ٍؼدٍی ك یٓا ٍكارکث یگػارْ یؿؼٍا ایَّی، ظغٍات

 ِاٍتؼدق ارؿاؿ گؼدیغ. یٓا ؿازٍافةْ 

 

  للش دؿزػبٔب٘ذٞی ٚ سمٛیز اداسٜ حٛصٜ اػشحفبظی ثبغبر 

ادارق صٕزق اؿحضماػی ةافات هنؼدقث، ظی  یٓا ثیلؿاييؽكـ جوٕیث ك جٕؿؿْ  ظنٕص درصـب دؿحٕر قٔؼدار ٍضحؼـ 
، ظؼح ادفاـ ةا قٔؼداری ٍّعوْ ثیدرِٔازًـات کارقّاؿی ك ٍعايؿات جعتیوی، چّغیُ ؿّاریٕ جٔیْ ك پیكّٔاد گؼدیغ کْ 

 قف در قٕرای رآتؼدی جٕؿؿْ ٍغیؼیث ٍٕرد ٍٕالوث هؼار گؼلث.
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  ٝ6ثٝ ٌٔٙمٝ  للش دؿزاػشایی  ا٘شمبَ حٛصٜ اػشحفبظی ثبغبر  یٞب ٌبْسٟی 

 ةْ اِحواؿ زٔث ازؼایی یٓا گاـ، دقث هنؼ ةافات اؿحضماػی زٔث امالح ؿاظحاری صٕزق قغق یظؼاصاز ةیُ ؿّاریٕٓای 
 گؼدیغ. ارائْجغكیُ ك  6 قٔؼداری ٍّعوْ

 

  ٚ ٔخشّف ٚ ٚظبیف ٔٛظفی یب  ٞبی حٛصٜ ثشحؼتػبِٝ ؿٟشداسی  5 یٞب ثش٘بٔٝسٌجیك ػبخشبس ٔلٛة

 ٔـبسوشی

ةا ؿاظحار ٍنٕب  قغقُ یجغكؿايْ  5 یٓا ةؼِاٍْقٔؼداری در امالح ؿاظحار ؿازٍاِی،  یٓا ةؼِاٍْةْ آَیث ِوف  ِؼؼ
 گؼدیغ. ارائْ آٍغق دؿث ةْقٔؼداری جعتین ك ِحایر 

 

  ٚ ٝؿشح ٚظبیف دیـٟٙبدی ؿٟشداس وـیه اسائٝسٟی 

زٔث قٔؼدار کكیک ك صـب دؿحٕر قٔؼدار ٍضحؼـ، قؼح كػایك پیكّٔادی جغكیُ ك  قغق كیجؿؼِؼؼ ةْ ؾغـ كزٕد كػایك 

 .گؼدیغ ارائْ
 

  ٌٝشدؿٍشی ٚ صیبسسی  ٞبی یزفؼبِاكالح ٚ دیٍیشی سلٛیت اػبػٙبٔٝ ؿشوز سٛػؼ 

در ظنٕص ایساد قؼکث گؼدقگؼی ك زیارجی، امالصات  ٓا یاریدٓك  ٓا یقٔؼدارةا ؿازٍاف  قغق اِساـصـب ٍکاجتات 
 ٍٕرد ِؼؼ ؿازٍاف ِاٍتؼدق در اؿاؿّاٍْ پیكّٔادی اؾَاؿ ك ارؿاؿ گؼدیغ.

 

  ٝٔٚاثؼشٝ ثٝ ؿٟشداسی یٞب ػبصٔبٖدیٍیشی سٕذیذ اػبػٙب 

غیغ ٍغت لؿايیث جَ ٍّؼٕر ةٍْنٕب،  یٓا اؿاؿّاٍْكاةـحْ ةْ قٔؼداری ةؼ اؿاس  یٓا ؿازٍافِؼؼ ةْ پایاف دكرق لؿايیث 
ك ... اِساـ ك ؿپؾ ظی چّغیُ  ٓا ةؼِاٍْؾًَکؼدی، ةٕدزْ،  ٓای گؽارشٍػکٕر زٔث  یٓا ؿازٍاف، ٍکاجتاجی ةا ٓا ؿازٍاف

 گؼدیغ. ارائْزًـْ کارقّاؿی ةْ قٕرای اؿالٍی قٔؼ زٔث جنٕیب 

 

 حٛصٜ صیجبػبصی ػبخشبسی ػٙبسیٛٞبی سٟیٝ ٚ سذٚیٗ ٌضاسؽ  

صـب دؿحٕر قٕرای ٍضحؼـ اؿالٍی قٔؼ درظنٕص يؽكـ جمکیک صٕزق زیتاؿازی از لضای ؿتؽ قٔؼداری، ؿّاریٕٓای 
 گؼدیغ. ارائٍْعحًك امالح ؿاظحاری جغكیُ ك گؽارش ٍؼةٕظْ 

 

  یجبػبصیصفوبی ػجض ؿٟشی ٚ  یٞب ػبصٔبٖسٟیٝ اػبػٙبٔٝ دیـٟٙبدی 

پیؼك ٍکاجتات قٕرای ٍضحؼـ اؿالٍی قٔؼ درظنٕص يؽكـ جمکیک صٕزق زیتاؿازی از لضای ؿتؽ قٔؼداری ك ایساد دك 
ك  ٓا یقٔؼدارپیكّٔادی ٍؼةٕظْ جٔیْ ك پؾ از جنٕیب در قٕرای اؿالٍی قٔؼ ةْ ؿازٍاف  یٓا اؿاؿّاٍْؿازٍاف زغاگاِْ، 

 کكٕر ارؿاؿ گؼدیغ. یٓا یاریدٓ
 

  ؿٟشداسی ؿیشاصثبصٍ٘شی ػذیذ ػبخشبس 

ؿاؿ از جنٕیب ةازِگؼی ؿاظحار هتًی قٔؼداری، ةازِگؼی زغیغ قٔؼداری ةا جكکیى زًـات کارقّاؿی ةا  4ی گػقث ظ
 ك ظغٍات ایَّی جكکیى گؼدیغق اؿث. یِكاِ آجفؿازٍاف  اززًَْ ٓا صٕزقةؼظی از 

 كاةـحْ یٓا ؿازٍافجعتیوی كضؽ ٍٕزٕد ك ٍنٕب ؿاظحار قٔؼداری قیؼاز ك ةؼرؿی  -

 یقٔؼدار ٍعحًك ٓای صٕزق در یاِـاِ ٍّاةؽ ك ریؽی ةؼِاٍْ یكاصغٓاجٔیْ گؽارش ؿاظحار  -

 قٔؼداری قیؼاز  یةّغ درزْپیگیؼی  -

 جٔیْ گؽارش در ظنٕص ٍغیؼیث آيٕدگی ك ٍغیؼیث پیادق راق از ظؼؼ قٕرای اؿالٍی قٔؼ -

 جٔیْ گؽارش در ظنٕص قٔؼ دكؿحغار کٕدؾ -
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 ظنٕص امالح ٍؼز ٍّاظنجٔیْ گؽارش ك جٔیْ پاكرپٕیّث در  -

 ٍؼةٕط ةْ صَى ك ِوى در ؿاظحار ٍّاظن ٓای یثلؿاياِساـ ٍکاجتات الزـ در ظنٕص  -

 اِساـ ٍکاجتات الزـ در ظنٕص ٍغیؼیث صؼایٌ -

 یٍعاةؼاج یٓا دکىاِساـ ٍکاجتات الزـ در ظنٕص هؼارداد  -

  یدر ٍّاظن قٔؼدار یةّغ یْگؽارش در ظنٕص ِاص یْجٔ -

 یةّغ یٍْکاجتات الزـ در ظنٕص ِاص اِساـ -

 یكجکاي 15قٔؼ زٔث ةّغ  یاؿالٍ یپاؿط ةْ قٕرا ارائْزٔث  یاِـاِ یْةا ادارق کى ؿؼٍا یك َٓکار یُهٕاِ یآكر زَؽ -
 1399ةٕدزْ ؿاؿ 

 

 ٞبی ٔشسجي ثب ٘ظبْ ػبٔغ دزیشؽ ٚ ثشسػی دیـٟٙبدٞبی ؿٟشداسی فؼبِیز 
 ی(لؼد یك ٍاةو یگؼكٓ مٕرت ةْ یكّٔادپ 724دةیؼظاِْ )پیكّٔاد جٕؿط  3457پػیؼش ك ةؼرؿی  -
  یجعنن یٓا کارگؼكقجٕؿط  یكّٔادپ 1281 جؿغاد جأییغ -

  یجعنن یٓا کارگؼكقاز داكراف  یؼٍٕرد جوغ 162 -

 ٍٕرد 150از  یفکارکّاف ة یكّٔادٓایِاٍْ جأییغ پ جٔیْ -

 ٓایكّٔاددؿحٕرايؿَى ِؼاـ پ امالح -
ٍٕرد امالصات ك  200از  یفة )ةؼرؿی قغق اِساـةا ٍٕارد  یكّٔادٓاقؼح ظغٍات هؼارداد ؿاٍاِْ ِؼاـ پ ینك جعت ةؼرؿی -

 (ؿاٍاِْ ییؼاتجق
 ییازؼا یكّٔادٓایدر ظنٕص پ یٍعحًك قٔؼدار ٓای صٕزقةا  ٍکاجتْ -

 در ؿاٍاِْ ییازؼا یكّٔادٍٕرد پ 106ك دتث  ةؼرؿی -

 1399ٍآْ ؿاؿ  9ؿّٕات هتى ك دّٓغگاف یكّٔادك پ یداكر یٓا پاداش پؼداظث -
 

 ٖاداسٜ اسصؿیبثی ٚ سٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙب 
 وبسوٙبٖ یأٛس آٔٛصؽ ٚ سٛإ٘ٙذػبص ¶
 زٔث جغكیُ جوٕیٌ  یؿازٍاِ دركفٍضٕر ةا ٍكارکث  ٍـائْؼداری قیؼاز ةا ِگآی زاٍؽ ك ِیازؿّسی إٍٓزقی کارکّاف ق

ؿازی ؼاجژی جٕؿؿْ ٍّاةؽ اِـاِی ك َٓـٕ...، در راؿحای اؿحٍنٕب ك یٓا دكرق ةؼ اؿاس إٍٓزقی ٓؼؿايْ یٓا دكرق
 ِیازؿّسی لؼدی ك ؿازٍاِی مٕرت ةٍْؼةٕظْ  یٓا ثیلؿايٍعحًك قٔؼداری ةا  ٓای صٕزقِیازٓای إٍٓزقی 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
 کكٕر یٓا یاریدٓك  ٓا یقٔؼدارٍنٕب ؿازٍاف  یٓا دكرق ةؼ اؿاسؿیـحَی  مٕرت ةِْیازؿّسی لؼدی  -

ِؼؼ،  ٍحكکى از الؼاد ظتؼق ك ماصب آِالیُ مٕرت ةْ زًـْ جعننی ِیازؿّسی إٍٓزقی 20ك جكکیى  ریؽی ةؼِاٍْ -
 ٍٕزٕد ؿازٍاِی ٍـائىٓای إٍٓزقی کارکّاف ٍتحّی ةؼ ِگاق کارقّاؿاِْ ك ٓغلَّغ ةْ ِیاز ٍّؼٕر ةْ

 

  إٍٓزقی کارکّاف زٔث ارجوای ؿعش ؾًَی، رقغ ك جٕؿؿْ ِیؼكی اِـاِی قٔؼداری ك ِیؽ  یٓا دكرق ریؽی ةؼِاٍْظؼاصی ك
 ِیؼكی کار  یكر ةٔؼقالؽایف 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

 جٕؿط لؼاگیؼاف در ؿاٍاِْ زاٍؽ إٍٓزش ٍّاةؽ اِـاِی )زاـ(  ِاـ دتثك  ػاری جوٕیٌ إٍٓزقی ٍنٕب زٔث رزركةارگ -

 ٍضحٕای دكرق ارائْزٔث  ازیٍٕردِ زٍاف ٍغتجؿییُ  -

 جؿییُ ركش جغریؾ ٍّاؿب دكرق ةا جٕزْ ةْ ٍآیث ٍضحٕای دكرق -

 إٍٓزقی یٓا دكرقك جؿییُ ٍضى ازؼای  یةّغ زٍافجّؼیٌ  -

 إٍٓزقی یٓا دكرقجؿییُ ركش ارزقیاةی  -

 إٍٓزقی  یٓا دكرق یازٓایِ فیپجؿییُ  -
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 جؿییُ قؼایط قؼکث لؼاگیؼاف -

 یّاٍْ ايکحؼكِیکیجؿییُ ِضٕق ارزیاةی ك ارزقیاةی ك مغكر گٕآ -

 إٍٓزقی کّّغگافُ یجأٍايؿَى دؿحٕر ةؼ اؿاسٕزقی ك اؿاجیغ دكرق ؿـات آٍحعاب ٍؤاِ -

 زش ةا جٕزْ ةْ لؼـ ٍكعنات إٍٓزقیإٍٓ الؽار ِؼـجؿؼیك دكرق إٍٓزقی در ؿیـحٌ  -

 (Adobe Connect زاـ ك الؽار ِؼـ) إٍٓزقی ةؼ ةـحؼ یٓا دكرقةارگػاری زؽكات إٍٓزقی ك لیًٌ  -

 

  ةا ٓغؼ جٕاَِّغؿازی  قغق یؽیر ةؼِاٍْظؼاصی ك  یٓا دكرقإٍٓزقی کارکّاف قٔؼداری قیؼاز ةا جٕزْ ةْ  یٓا دكرقازؼای
 ةْ قٔؼكِغاف ةؼ ٍتّای جوٕیٌ إٍٓزقی یرؿاِ ظغٍثؿعش ارجوای  ٍّؼٕر ةْاِـاِی ك  یٓاْ یؿؼٍا

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

 إٍٓزقی یٓا دكرقپكحیتاِی هتى از ازؼا، پكحیتاِی صیُ ازؼا ك پكحیتاِی پؾ از ازؼای  -
 ی ةؼ اؿاس جوٕیٌ إٍٓزقی َٓاف ؿاؿدكرق إٍٓزقةؼگؽاری   -

 کكٕر یٓا یاریدٓك  ٓا یقٔؼدارةعكّاٍْ ؿازٍاف  ةؼ اؿاسپٕقف ؿؼاِْ إٍٓزقی کارکّاف  -

 

  1399ٞبی آٔٛصؿی ثشٌضاسؿذٜ ػبَ  دٚسٜ ■
 1399ثٝ سفىیه ٘ٛع دٚسٜ: ػبَ  ثشٌضاسؿذٜٞبی آٔٛصؿی  دٚسٜ

 ٘فش ػبػز ٘فش(وٙٙذٌبٖ ) ؿشوزسؼذاد  ٔذر دٚسٜ )ػبػز( سؼذاد دٚسٜ ٘ٛع دٚسٜ
 461 145 19 6 ٔذیشاٖ

 287813 21877 3006 177 سخللی

 85382 6775 272 26 ػٕٛٔی

 373656 28797 3297 209 ػٕغ

 جٕاَِّغؿازی کارکّافادارق ارزقیاةی ك : ٍأظػ
 

 1399ٞبی آٔٛصؿی ٔؼبصی ثشٌضاسؿذٜ: ػبَ  دٚسٜ

 ٘فش ػبػز وٙٙذٌبٖ ؿشوزسؼذاد  ٔیضاٖ ػبػز ػٙٛاٖ دٚسٜ
 2840 142 20 اػشب٘ذاسدٞبی حؼبثشػی

 500 25 20 (1آؿٙبیی ثب سؼٟیضار ٘بٌٚبٖ )

 2312 578 4 ؿٟشی اص ًشیك ثبصاس ػشٔبیٝ یٞب دشٚطٜسأٔیٗ ٔبِی 

 1024 64 16  وبس ثٟذاؿزایٕٙی ٚ  یٞب ؼهیسؿٙبػبیی ٚ اسصیبثی 

 390 65 6 یػٛس چٟبسؿٙجٝایٕٙی دس 

 240 20 12 ی٘ـب٘ آسؾ/ سیّی ٚ  سػٛع اسثبةسىشیٓ 

 600 300 2 شػبُٔیغدذافٙذ 

 ادارق ارزقیاةی ك جٕاَِّغؿازی کارکّاف: ٍأظػ

 

 سفىیه ػٙبٚیٗ دٚسٜ  ثٝ 1399دس ػبَ  ٞبی آٔٛصؿی ثشٌضاسؿذٜ دٚسٜ ■
 

 1399دٚسٜ آٔٛصؿی آ٘الیٗ ٚیظٜ ٔذیشاٖ: ػبَ 

 ٘فش ػبػز وٙٙذٌبٖ ؿشوزسؼذاد  ٔیضاٖ ػبػز ػٙٛاٖ دٚسٜ
 81 27 3 ٔٛفك یٞبٓ یسسیٓ ػبصی ٚ سٞجشی 

 69 23 3 ػبصٔب٘ی یآٚس سبة

 NLP 3 25 75 یٞب هیسىٙٔذیشیز ٚ سٞجشی ثب اػشفبدٜ اص 

 66 22 3 ٞب ػبصٔبٖ( دس یٌش یالثاكَٛ سایض٘ی دِٚشی )

 66 22 3 ٔذیشیز اػششاسظیه سفشبس ػبصٔب٘ی

 104 26 4 اػشایی یٞب ثش٘بٔٝػیبػز ثبصآفشیٙی ؿٟشی ،ساٞجشدٞب،ساٞىبسٞب ٚ 

 ادارق ارزقیاةی ك جٕاَِّغؿازی کارکّاف: ٍأظػ
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 1399دٚسٜ آٔٛصؿی سخللی آ٘الیٗ: ػبَ 

 ػٙٛاٖ دٚسٜ
ٔیضاٖ 

 ػبػز

سؼذاد 

 وٙٙذٌبٖ ؿشوز

٘فش 

 ػبػز
+NETWORK 56 100 5600 

 1904 119 16 ٞٛؿٕٙذ حُٕ ٚ ٘مُ یٞب ؼشٓیػآؿٙبیی ثب 

 136 17 8 حُٕ ٚ ٘مُ ثبس ٚ ٔؼبفش دس ؿٟش ٘بٔٝ آییٗآؿٙبیی ثب 

 10 336 3360 (EMSدضؿىی )اٚسطا٘غ یب  ٞبی فٛسیزآسؾ ٚ 

 1986 331 6 1ثبیذ ثذا٘ذ  ٘ـبٖ آسؾآ٘چٝ یه 

VISUAL PARADIGM 10 2 20 

 168 28 6 ٔؼئّٝسٚؽ حُ 

 132 22 6 سػب٘ی اًالعاثضاسٞبی ٘ٛیٗ 

 160 10 16 اػشایی ٘بٔٝ آییٗلبٖ٘ٛ ٌضیٙؾ ٚ 

 22144 1384 16 ٞب ؿٟشداسیساٞجشدی دس  سیضی ثش٘بٔٝ

 10122 1687 6 ٔذیشیز ثٟیٙٝ ٔٙبثغ آة

 180 30 6 طئٛسىٙیه ٚ آصٔبیـٍبٜ ٔىب٘یه خبن

 53320 155 344 ی٘ـب٘ آسؾ ثذٚ خذٔز

 14592 1824 8 دس ثحشاٖ ػٙبسیٛ٘ٛیؼی

CISCO & DATA CENTER 30 14 420 

 14620 1462 10 ٚ آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذی دس ٔذیشیز دؼٕب٘ذ سػب٘ی اًالعاكَٛ 

 550 55 10 ٚ فوبی ػجض ٞب دبسناكَٛ ًشاحی 

 180 90 2 آؿٙبیی ثب حؼبثذاسی وبسر اٚساق ثؼشب٘ىبسی

 915 305 3 سیّیثٟذاؿز سٚا٘ی دس ػٛا٘ح 

ٚ ٔؼٕبسی وبسؿٙبػبٖ سخّفبر ؿٟشی )ػیؼشٓ یىذبسچٝ  خٛا٘ی ٘مـٝآٔٛصؽ 

 ؿٟشػبصی ػشا(
9 27 243 

 7436 1859 4 ػٌش سیحب٘ٝ

 108 9 12 آٔبس ٚ اًالػبر آٚسی ػٕغ ٞبی سٚؽاثضاسٞب ٚ 

 Pokayoke 6 16 96خٌب٘بدزیشی 

 4352 16 272 2دسػٝ  PLCوبسٚس 

 2988 498 6 2ثبیذ ثذا٘ذ  ٘ـبٖ آسؾآ٘چٝ یه 

 184 23 8 ٚ ا٘ٛاع آٖ PPPٔـبسوز ػٕٛٔی ٚ خلٛكی 

 1440 90 16 ػّٕیبر ٔب٘ٛس )سئٛسی(

 278 139 2 ایٕٙی دس فلُ ٌشٔب

 2656 166 16 حؼبثذاسی سؼٟذی ٚ اػشب٘ذاسدٞبی ثخؾ ػٕٛٔی

 288 24 12 ٔذیشیز سغزیٝ ٌیبٞبٖ فوبی ػجض

 128 32 4 یػبص ساٜ٘ظبسر ٚ اػشای ػّٕیبر 

 360 18 20 آ٘بِیض سشافیىی

 60 10 6 ؿٟشی صائذدفٗ ٔٛاد  یبثی ٔىبٖاسصیبثی ٚ 

 35112 1463 24 ٔذیشیز سحمیك ٚ سٛػؼٝ

 164 41 4 اكَٛ ٔؼٕبسی دبیذاس

 248 124 2 ایٕٙی دس خب٘ٝ

 264 66 4 ؿیٕی حشیك ٚ ٞضٔز

 588 49 12 دس ثشاثش صِضِٝ ػبصی ٔمبْٚثٟؼبصی ٚ  ٞبی سٚؽاسصیبثی 

 200 25 8 فوبٞبی ؿٟشی ثشای سٛا٘یبثبٖ ػبصی ٔٙبػتهٛاثي ٚ اػشب٘ذاسدٞبی 

 112 14 8 حُٕ ٚ ٘مُ ٞبی سٛلفٍبٜٚ ػبٕ٘بیی ایؼشٍبٜ دبیب٘ٝ ٚ  یبثی ٔىبٖآؿٙبیی ثب هٛاثي 

 3920 392 10 1ثبصآٔٛصی ٘یشٚٞبی ػّٕیبر 

 400 50 8 ٘ٛیٗ دس صٔیٙٝ سٚػبصی ٞبی فٙبٚسیآؿٙبیی ثب 

 944 59 16 ٔذیشیز ا٘شطی دس ػبخشٕبٖ

 3816 318 12 آٖ HSEایٕٙی ثشق ٚ اػشب٘ذاسدٞبی 
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 ػٙٛاٖ دٚسٜ
ٔیضاٖ 

 ػبػز

سؼذاد 

 وٙٙذٌبٖ ؿشوز

٘فش 

 ػبػز
 320 160 2 ایٕٙی دس سىبیب

 REVIT 40 10 400 افضاس ٘شْ آٔٛصؽ

 16640 65 256 ساٞجشی لٌبس ؿٟشی

 32 4 8 ٔذیشیز ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دیـشفشٝ

 1200 75 16 ٌشدؿٍشی ؿٟشی

 78 13 6 لبٖ٘ٛ وبس

 3776 472 8 ی٘ـب٘ آسؾدس  سػب٘ی دیبْاسسجبًبر ٚ 

 1040 104 10 آؿٙبیی ثب حؼبثشػی ٔجشٙی ثش سیؼه

 84 42 2 طجز ٚ دسخٛاػز

 312 52 6 ٔٛافمز اكِٛی

 172 43 4 هٛاثي ٚ ٔمشسار ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی

 440 55 8 اكَٛ ایٕٙی ٚػبیُ ٚ سؼٟیضار وٛدوبٖ

 300 30 10 ٔمشسار ّٔی ػبخشٕبٖ )حشیك( 3ٔجحض 

 768 48 16 افضایؾ آٖ ٞبی سٚؽآؿٙبیی ثب دسآٔذ ٚ 

 800 80 10 اػالْ ٚ اًفبی حشیك( ٞبی ػیؼشٓ) ٞب ایؼشٍبٜأٛس 

 720 80 9 دس ٔؼشٙذػبصی ٞب چبِؾٚ  ٞب فشكزٚ سذٚیٗ ثب  ثشداسی فیّٓ

 234 13 18 فشٌٛشأششی افضاس ٘شْ

 320 10 32 اسٛوذ ٔمذٔبسی

 400 10 40 اسٛوذ دیـشفشٝ

QGIS 32 12 384 

Network+ 32 8 256 

 360 12 30 دبیشٖٛ ٔمذٔبسی

 320 10 32 ٔشّت

 480 30 16 ػبصٔب٘ی فشآیٙذٞبیٔذیشیز 

 240 10 24  ای ٔبٞٛاسٜدشداصؽ سلبٚیش 

Arc gis 16 10 160 

 160 16 10 ٔذیشیز دؼٕب٘ذ  إِّّی ثیٗهٛاثي ٚ اػشب٘ذاسدٞبی ّٔی ٚ 

 720 60 12 حمٛق اداسی

 32 8 4 خجش٘ٛیؼی دس سٚاثي ػٕٛٔی

 40 10 4 ٞب ٕ٘بیـٍبٜثشٌضاسی ػٕیٙبس،ٌشدٕٞبیی ٚ  ٞبی سىٙیه

 524 262 2 ایٕٙی دس ػشٔب ٚ ٔشي خبٔٛؽ

 416 13 32 صیؼشی غیشػبُٔدذافٙذ 

 2040 204 10 45001سـشیح ٚ اِضأبر  ایضٚ 

 160 20 8 ٔذیشیز حُٕ ٚ ٘مُ ٍٕٞب٘ی

 276 46 6 ٔؼبحیوٙششَ ٘مـٝ ٚ 

 90 45 2 ٔغبیشر ٌیشی

 168 28 6 ٌشدؽ دشٚ٘ذٜ

 510 51 10 وبسؿٙبػی ثبصدیذ

Arc gis ٝ60 3 20 دیـشفش 

 1560 60 26 ٚػبص ػبخز٘ظبْ  ؿٙبػی آػیت

Web design 20 7 140 

 2592 162 16 داخّی ٚ حؼبثشػی داخّی ٞبی وٙششَ

 896 56 16 ٔحبػجبر دسآٔذی

 2460 410 6 3ثبیذ ثذا٘ذ  ٘ـبٖ آسؾآ٘چٝ یه 

 Arc gis 10 29 290ی ٘ـب٘ آسؾ

 3460 346 10 2ثبصآٔٛصی ٘یشٚٞبی ػّٕیبر 



146 

 

  

 

 ػٙٛاٖ دٚسٜ
ٔیضاٖ 

 ػبػز

سؼذاد 

 وٙٙذٌبٖ ؿشوز

٘فش 

 ػبػز
 3280 328 10 14001آؿٙبیی ثب اِضأبر ٚ اػشمشاس ایضٚ 

 REVIT (2) 20 10 200 افضاس ٘شْآٔٛصؽ 

 162 27 6 ًشاحی سبثّٛٞبی ثشق فـبس هؼیف، ٔشٛػي ٚ لٛی

 lumion pro 15 18 270 افضاس ٘شْ

 3792 316 12 حٛادص ٚسحّیُ سؼضیٝثشسػی ٚ 

 108 12 9 ثبصسػی چـٕی ػٛؽ 

 240 15 16 ٞیذسِٚیه كٙؼشی

 176 11 16 ٚ ٚسصؿی )دضؿىی وٛٞؼشبٖ( ثذ٘ی سشثیز ٞبی ثش٘بٔٝؿیٜٛ سذٚیٗ 

 36 9 4 ٔذیشیز اطشثخؾ ػّؼبر ٚیظٜ وبسوٙبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ سشافیه

 84 14 6 وبسوٙبٖ ٔذیشیز دؼٕب٘ذ ای حشفٝاكَٛ ثٟذاؿز 

 462 77 6 ٔشثًٛٝ ٞبی ٘بٔٝ آییٗایٕٙی ثشق ٚ 

 288 18 16 ٔؼبٔالر ٚ ٔٙبللبر ٘بٔٝ آییٗ

 132 22 6 لبٖ٘ٛ وبس ٚ سأٔیٗ اػشٕبػی

 180 45 4 آییٗ دادسػی ویفشی

 112 28 4 ٌزاس ػشٔبیٝػٟز ػزر  ای حشفٝاكَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزاوشٜ 

 68 17 4 ػّؼبر ٚیظٜ وبسوٙبٖ ػیٕب، ٔٙظش ٚ فوبی ػجض ؿٟشیٔذیشیز اطشثخؾ 

 506 11 46 آٔٛصؽ ٌشدؿىبس فشآیٙذٞبی ؿٟشٚ٘ذ ػذبسی

 ICS 6 78 468ػبٔب٘ٝ فشٔب٘ذٞی حٛادص 

 96 24 4 ٞب دشٚطٜٔذیشیز صٔبٖ دس 

 100 50 2 دس خٛدسٚ ٚ وٛٞؼشبٖ GPSوبسثشد 

 172 43 4 اػٙبد طجزحمٛق أالن ٚ 

 860 215 4 ای ػبدٜسلبدفبر 

 340 170 2 ؿٟشی ٞبی ػیالة

 210 35 6 ٔذیشیز ثبصاسیبثی

 150 15 10 ٔذیشیز سحمیمبر ٚ ثش٘ذػبصی

 360 40 9 ٞیذسِٚیه ٚ دٙٛٔبسیه دبیٝ

 315 35 9 آٞٗ ساٜكٙؼز  إِّّی ثیٗآؿٙبیی ثب اِضأبر اػشب٘ذاسد 

 3920 392 10 ٚ ٚسصؿی )حشوبر اكالحی( ثذ٘ی سشثیز ٞبی ثش٘بٔٝؿیٜٛ سذٚیٗ 

Data Mining 10 23 230 

 90 10 9 افضایی سٛاٖساٞجشدٞبی آٔٛصؽ ٚ 

 6 46 276 (PMSٔذیشیز سٚػبصی ٔؼبثش )

 112 7 16 ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی ٞبی دیـشفزٕٞبیؾ ّٔی 

 272 68 4 ٌشدؿٍشی آیٙذٜ ٔحٛس 

 468 39 12 ٔذیشیز دؼٕب٘ذ

 222 37 6 ٍٟ٘ذاسی فوبی ػجض

 564 47 12 اوؼُ دیـشفشٝ

 400 100 4 آییٗ ٍ٘بسؽ حمٛلی

 2700 45 60 دیـشفشٝ( HSEثٟذاؿز ٚ ایٕٙی )

 856 214 4 آٚاسثشداسی دس حٛادص

 406 203 2 ٔذیشیز ثحشاٖ ٚ صِضِٝ

 330 33 10 سىِٙٛٛطی ٚ اػشب٘ذاسدٞبی سؼٟیضار سادیٛیی

 2460 410 6 4ثبیذ ثذا٘ذ  ٘ـبٖ آسؾآ٘چٝ یه 

 152 19 8 فٙی ٘ٛیؼی ٌضاسؽاكَٛ 

 160 10 16 ػیضدٕٞیٗ وٙفشا٘غ ّٔی ٍٟ٘ذاسی ٚ سؼٕیشار

 90 15 6 ٟٔٙذػی اسصؽ ٞبی سىٙیهٔفبٞیٓ ٚ 

 340 17 20 وبسثشدی الشلبدػٙؼی
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 ػٙٛاٖ دٚسٜ
ٔیضاٖ 

 ػبػز

سؼذاد 

 وٙٙذٌبٖ ؿشوز

٘فش 

 ػبػز
 99 33 3 ؿٟشی  ٞبی ثحشاٖ سٚؽ ٔمبثّٝ ثب

 80 20 4 لبٖ٘ٛ ٘حٜٛ سّٕه أالن 

 135 45 3 ٚ اكَٛ سٚاثي ػٕٛٔی  ٞب ٘ظشیٝ

 123 41 3 دس سٚاثي ػٕٛٔی  سیضی ثش٘بٔٝاكَٛ 

 108 36 3 اسسجبًبر سلٛیشی دس سٚاثي ػٕٛٔی 

 114 38 3 دس سٚاثي ػٕٛٔی  ای سػب٘ٝاسسجبًبر 

 360 18 20 اسٛوذ ٔمذٔبسی

 840 42 20 خٛا٘ی ٘مـٝ

 200 10 20 اسٛوذ دیـشفشٝ

Arc GIS 20 13 260 

 700 35 20 ػبصٔب٘ی  فشآیٙذٞبیًشاحی 

 720 36 20 فشٛؿبح ٔمذٔبسی 

 260 13 20 ٔشّت

 500 25 20 ی افضاس ٘شْ ٞبی ػبٔب٘ٝ ا٘ذاصی ساٜاكَٛ ٘یبصػٙؼی ٚ 

 260 13 20 دبیشٖٛ

 640 32 20 ًشاحی ٚة 

 620 31 20 اكَٛ أٙیز 

3DMAX  440 22 20 ٔمذٔبسی 

 20 15 300 ((UI – UXآؿٙبیی ثب اكَٛ ًشاحی ساثي وبسثشی ٚ سؼشثٝ وبسثشی )

 460 23 20 ًشاحی دبیٍبٜ دادٜ 

آؿٙبیی ثب اػشب٘ذاسدٞب ٚ هٛاثي ًشاحی فوبی ػجض ؿٟشی دس ٔٙبًك خـه ٚ 

 خـه ٘یٕٝ
12 20 240 

 624 52 12 دؼٕب٘ذٞبی ؿٟشی 

 72 18 4 خٌٛى لٌبس ؿٟشی ػبصی ؿجیٝاِىششیىبَ ٚ  ETAP افضاس ٘شْ

 144 24 6 ساٞىبسٞبی ایؼبد دسآٔذ دبیذاس

 CIVIL 3D 20 20 400 افضاس ٘شْ

 2840 142 20 اػشب٘ذاسدٞبی حؼبثشػی

 500 25 20 (1آؿٙبیی ثب سؼٟیضار ٘بٌٚبٖ )

 ETABS , SAFE 12 10 120 افضاس ٘شْٔحبػجبر ػبخشٕبٖ ثب 

 SPLUNK 40 1 40سـخیق سٟذیذار ثب 

 264 66 4 ٘ظبْ حمٛلی ٚ ٘حٜٛ سّٕه أالن دس ؿٟشداسی 

 240 12 20 )ؿیبس ثبسیه( ػٛؿىبسی دسص سیُ

 1024 64 16 ی ؿٟشی اص ًشیك ثبصاس ػشٔبیٝٞب دشٚطٜسبٔیٗ ٔبِی 

 945 105 9 آؿٙبیی ثب ثبصسػی دفبسش لب٘ٛ٘ی

 312 78 4 ٚ وبسٌضیٙی ) ٘حٜٛ كذٚس حىٓ ( أٛس دشػّٙیٔذیشیز 

 390 65 6  وبس ثٟذاؿزایٕٙی ٚ  ٞبی سیؼه ٚ اسصیبثیؿٙبػبیی 

 600 300 2 ػٛسی چٟبسؿٙجٝایٕٙی دس 

 72 6 12 وّیذی ػّٕىشد ٞبی ؿبخق

 108 27 4 ثٝ سٛإ٘ٙذػبصی اػشٕبػبر ٔحّی ؿٙبػی ػبٔؼٝسٚیىشد 

 480 30 16 فشٍٞٙی ٞبی فؼبِیزآؿٙبیی ثب 

 60 30 2 ٚ حُ ٔؼأِٝ ٌیشی سلٕیٟٓٔبسر 

 180 30 6 دزیشؽ ٚ احؼبع اسصؿٕٙذی خٛیـشٗ

 جٕاَِّغؿازی کارکّافادارق ارزقیاةی ك : ٍأظػ
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 1399دٚسٜ آٔٛصؿی ػٕٛٔی آ٘الیٗ: ػبَ 
 ٘فش ػبػز وٙٙذٌبٖ ؿشوزسؼذاد  ٔیضاٖ ػبػز ػٙٛاٖ دٚسٜ

 18000 900 20 اخالق فشدی، اداسی ٚ اػشٕبػی

 108 18 6 اكَٛ آداة سـشیفبر ٚیظٜ خذٔبر

 560 280 2 ٔٙبثغ ًجیؼی، فوبی ػجض ٚ ثبغبر ػٛصی آسؾدیـٍیشی ٚ ٔمبثّٝ ثب 

 12800 800 16 آداة ٚ اػشاس ٕ٘بص )لشآٖ ٚ ٕ٘بص(

 200 50 4 صثبٖ ثذٖ

 48 12 4 ای سػب٘ٝػٛاد 

 112 28 4 ٞٛؽ ٞیؼب٘ی

 8922 1487 6 اكَٛ سغزیٝ ثٟذاؿز فشدی

 400 20 20 دبٚسدٛیٙز دیـشفشٝ

 3804 317 12 )ٔفبٞیٓ دبیٝ فٙبٚسی اًالػبر( ICDLٟٔبسر اَٚ 

 2432 304 8 (ٞب فبیُ)اػشفبدٜ اص وبٔذیٛسش ٚ ٔذیشیز  ICDLٟٔبسر دْٚ 

 8528 328 26 (دشداصٞب ٚاطٜ) ICDLٟٔبسر ػْٛ 

 8320 320 26 ( ٞب ٌؼششٜ)كفحٝ  ICDLٟٔبسر چٟبسْ 

 8008 308 26 اًالػبسی( ٞبی ثب٘هٟٔبسر دٙؼٓ )

 6060 303 20 ٌٔبِت( اسائٝ) ICDLٟٔبسر ؿـٓ 

 2916 243 12 )ایٙشش٘ز( ICDLٟٔبسر ٞفشٓ 

 518 259 2 ٚاٌیشداس ٚ ػفٛ٘ی ٞبی ثیٕبسیدیـٍیشی اص 

 144 36 4 سٚا٘ـٙبػی ؿخلیشی

 DISC 4 28 112اسسجبى ٔؤطش ثب اػشفبدٜ اص ٔذَ سفشبسی 

 48 12 4 ( ٞب فشكزٚ  ٞب آػیتفوبی ٔؼبصی ) 

 42 21 2 ٔؼؤِٚیز ٔذ٘ی ؿٟشداسی ٚ ؿٟشداس

 108 27 4 ٞٛؽ ٞیؼب٘ی

 220 55 4 رٞٙی  ٞبی ظشفیزؿٙبػبیی ٚ اػشفبدٜ اص 

 420 21 20 دبٚسدٛیٙز دیـشفشٝ 

 2312 578 4 ی٘ـب٘ آسؾ/ سیّی ٚ  سػٛع اسثبةسىشیٓ 

 240 20 12 غیشػبُٔدذافٙذ 

 ادارق ارزقیاةی ك جٕاَِّغؿازی کارکّاف: ٍأظػ
 

  ك  ٓا دكرقإٍٓزقی ةا ٓغؼ قّاظث ِواط هٕت ك ضؿك لؼاگیؼاف ك ٍیؽاف ٍٕلویث در یادگیؼی  ٓای دكرقارزیاةی ك ادؼةعكی
 إٍٓزقی اؿحاِغاردٓایإٍٓزقی ك اِعتاؽ ةا  ٓای ظؼحك  ٓا ةؼِاٍْجكعیل ٍیؽاف ادؼةعكی ك کارایی 

 : قغق اِساـاهغاٍات 

 ارزیاةی در ؿعش كاکّف  -

 ارزیاةی در ؿعش یادگیؼی -

 ارزیاةی در ؿعش رلحار -

 
 (ؿازٍاِی ِیاز ٍّعتن ةا جضنیًی ٓغایثکارکّاف ) ةًّغٍغت جـٔیالت إٍٓزقی 

 

 راؿحای  ایساد اِگیؽق زٔث اداٍْ جضنیى ةؼای کارکّاف قٔؼداری قیؼاز در ٓغؼ ةا کارکّاف ةًّغٍغت جـٔیالت إٍٓزقی
 رؿاِی ةْ قٔؼكِغاف ظغٍث كری ك ارجوای الؽایف ةٔؼق

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

ٍٕرخ  387425/97ةعكّاٍْ قَارق  ةؼ اؿاسقٔؼداری  ٍٕردِیاز ةًّغٍغتجضنیًی  ٓای دكرقك  ٓا رقحْجنٕیب ؾّاكیُ  -
ی ٓا رقحْاداٍْ جضنیى ٍّعتن ةا  ةؼایراؿحای ٓغایث جضنیًی کارکّاف  در 99-98ِیَـاؿ اكؿ  آف از ك ازؼای 20/9/97

 قٔؼداری ٍٕردِیاز
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 1397-98 ِیَـاؿ دكـ ةًّغٍغتاز کارکّاف زٔث دریالث جـٔیالت إٍٓزقی  ٍٕردِیازٓای  دریالث لؼـ -

 (1397-98 پؼكِغق ٍؼةٕط ةْ ِیَـاؿ دكـ 20 جأییغکارکّاف ) ةًّغٍغتٓای جـٔیالت إٍٓزقی  ةؼرؿی پؼكِغق -

 (1397-98جٔیْ لٔؼؿث ٍحواضیاف دریالث جـٔیالت إٍٓزقی کارکّاف )ِیَـاؿ دكـ  -

 

  ( ةْ قؼح زیؼ1397-98 ٍٕرد جأییغ ةْ ٍحواضیاف كازغ قؼایط )ِیَـاؿ دكـ ةًّغٍغتجـٔیالت إٍٓزقی: 

 ٍٕرد 20: جأییغجؿغاد جـٔیالت ٍٕرد  -

 ریاؿ 000,361,331ةالؾٕض:  مٕرت ةْزٔث پؼداظث  جأییغٍتًـ ٍٕرد  -

 ریاؿ 000,154,27مٕرت كاـ:  زٔث پؼداظث ةْ جأییغٍتًـ ٍٕرد  -

 ریاؿ 000,515,358زٔث پؼداظث:  جأییغکى ٍتًـ ٍٕرد  -

 1398-99ِیَـاؿ اكؿ  ةًّغٍغتاز کارکّاف زٔث دریالث جـٔیالت إٍٓزقی  ٍٕردِیازٓای  دریالث لؼـ -

 (1398-99پؼكِغق ٍؼةٕط ةْ ِیَـاؿ اكؿ  16 جأییغکارکّاف ) ةًّغٍغتٓای جـٔیالت إٍٓزقی  ةؼرؿی پؼكِغق -

در کَیحْ جـٔیالت  ارائْ( زٔث 1398-99جٔیْ لٔؼؿث ٍحواضیاف دریالث جـٔیالت إٍٓزقی کارکّاف )ِیَـاؿ اكؿ  -
 إٍٓزقی

 

  ( ةْ قؼح زیؼ1398-99 ٍٕرد جأییغ ةْ ٍحواضیاف كازغ قؼایط )ِیَـاؿ اكؿ ةًّغٍغتجـٔیالت إٍٓزقی: 

 ٍٕرد 16: جأییغجؿغاد جـٔیالت ٍٕرد  -

 ریاؿ 000,027,386ةالؾٕض:  مٕرت ةْزٔث پؼداظث  جأییغٍتًـ ٍٕرد  -

 ریاؿ 000,609,31مٕرت كاـ:  زٔث پؼداظث ةْ جأییغٍتًـ ٍٕرد  -

 ریاؿ 000,636,417زٔث پؼداظث:  جأییغکى ٍتًـ ٍٕرد  -

  1398-99ٍؼةٕط ةْ ِیَـاؿ دكـ  ٓای پؼكِغقةؼرؿی  -
 

  لیًغٓای ؿیـحٌ زاٍؽ إٍٓزش ٍّاةؽ اِـاِی )زاـ( یركزرؿاِ ةْارجوا ك 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
 ؿیـحٌ زاٍؽ إٍٓزش ٍّاةؽ اِـاِی ٓای ػؼلیثك ةؼكز رؿاِی  ارجوا -

 ؿیـحَی  مٕرت ةْاؿاس ققى ٍٕرد جنغی  کارکّاف زٔث قؼکث در دكرق إٍٓزقی ةؼ ِاـ دتثاٍکاف  -

 ايکحؼكِیکی مٕرت ةْإٍٓزقی  ٓای گٕآیّاٍْمغكر  -

 زاـ الؽار ِؼـةارگػاری جوٕیٌ إٍٓزقی کارکّاف ةؼ ركی  -

 زاـ الؽار ِؼـجکَیى لیًغ ٍؼجتط ةا ٍغرؿیُ در  -

زٔث ایساد  کارکّاف ةؼداری ةٔؼقزاـ ك ؿایث إٍٓزش زٔث  الؽار ِؼـارگػاری زؽكات إٍٓزقی در کحاةعاِْ ايکحؼكِیکی ة -
 دؿحؼؿی َٓیكگی ةْ زؽكات

 جکَیى قؼح كػایك کارکّاف -

 زاـ الؽار ِؼـٍعحًك  ٓای هـَثگیؼی از  گؽارش -

 جکَیى قّاؿّاٍْ إٍٓزقی کارکّاف -

 زاـ الؽار ِؼـدر  ٓا ةعكّاٍْك  ٓا ِاٍْ آییُةارگػاری  -

 کارکّاف در ظارج از كهث اداری  دؿحؼؿی ٍّؼٕر ةْجضث كب هؼار دادف ؿیـحٌ  -

 إٍٓزقی ٓای ركش یزٔث ارجوا Adobe Connect کارگیؼی ةْظؼیغاری ك  -

 ارائْدؿحؼؿی ؿؼیؽ ٍغیؼاف ةْ ؾًَکؼد زٔث  ٍّؼٕر ةْالؽكدف پیكعٕاف ٍغیؼیث در ؿاٍاِْ زاٍؽ إٍٓزش ٍّاةؽ اِـاِی  -
 ٓا گؽارش

 
 زاٍؽ إٍٓزش ضَُ ظغٍث کارکّاف قٔؼداری قیؼاز ٍنٕةْ قٕرای اؿالٍی قٔؼ ِاٍْ ِؼاـ 
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 ْداِف، ٍٔارت ك ِگؼش  یركزآكر ةْاٍحیازات اِگیؽقی إٍٓزقی ةا ٓغؼ ِٔایی إٍٓزش ٍّاةؽ اِـاِی، جٕؿؿْ ك ةٔـازی ك  ارائ
ٍّاةؽ اِـاِی ك ؿازٍاف  كری ةٔؼقکارکّاف ك ٍغیؼاف، جقییؼ رلحار ك در ِٔایث ةٔتٕد ؾًَکؼد لؼدی ك ؿازٍاِی ك الؽایف 

إٍٓزقی، اٍحیازات إٍٓزقی  ٓای دكرقةیكحؼ  كری ةٔؼقجؼفیب ك جكٕین ٍّاةؽ اِـاِی ةا ٓغؼ  ٍّؼٕر ةْ. در ایُ راؿحا ةاقغ یٍ
 ، جغكیُ گؼدیغق اؿث.ٓا دكرقلؼؾی، ضَُ جٕزْ ةْ کیمیث ك جّاؿب  ٓای گاـز یکی ا ؾّٕاف ةْ

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
 .گؼدِغ ٍیدر دك ِٕةث ةْ کارکّاِی کْ ٍكَٕؿ اٍحیازات  ٓؼؿايْاٍحیازات اِگیؽقی  ارائْ -

 ٍٕرد  1521ةؼرؿی قّاؿّاٍْ إٍٓزقی :  -

 ِمؼ 544: 1399اكؿ  ٍآْ قفزات اِگیؽقی در ٍكَٕيیُ پؼداظث پاداش اٍحیا -

 ِمؼ 195: 1399دكـ  ٍآْ قفٍكَٕيیُ پؼداظث پاداش اٍحیازات اِگیؽقی در  -
 

  ( ك اهحناد ٍواكٍحی یايؿاي ٍغػًْراؿحای ٍّٕیات ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی )در  ٓا ّْیٓؽکآف 

 : ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 
 ايکحؼكِیکی مٕرت ةْإٍٓزقی  ٓای گٕآیّاٍْمغكر  -

 ايکحؼكِیکی مٕرت ةْارؿاؿ ةؼكقٕرٓای إٍٓزقی  -

 ايکحؼكِیکی مٕرت ةْإٍٓزقی در ؿعش كاکّف  ٓای دكرقؿّسی اٍکاف ِؼؼ -

 ايکحؼكِیکی مٕرت ةْإٍٓزقی  ٓای دكرقؿّسف ادؼةعكی  -

 صضٕریٍسازی ك فیؼ مٕرت ةْإٍٓزقی  ٓای دكرقةؼگؽاری  -

 ِٕیُ إٍٓزقی ٓای لّاكریاؿحمادق از  -

 قٔؼداری، ٍحّاؿب ةا كػایك ٍضٕيْ  ٓای صٕزقإٍٓزقی کارةؼدی ةؼای جَاٍی  ٓای دكرقةؼگؽاری  -

 

 ْکكٕر ٓای دٓیاریك  ٓا قٔؼداریةْ ؿازٍاف  گؽارش ارائ 

 : ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

 ؿايْ کیك  ٍآْ قف، ٍآْ ؿْجٔیْ ك ارؿاؿ گؽارش ؾًَکؼد  -

 کكٕر ٓای دٓیاریك  ٓا قٔؼداریزٔث اظػ ٍسٕز از ؿازٍاف  ٓؼؿايْارؿاؿ جوٕیٌ إٍٓزقی  -

 کكٕر ٓای دٓیاریك  ٓا قٔؼداریإٍٓزقی لاهغ کغ زٔث اظػ کغ ٍنٕب ؿازٍاف  ٓای دكرقارؿاؿ لؼـ ظؼح درس  -

 
 اؿحاِغارد إٍٓزقی ISO10015  

 : ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

 ك اؿحاِغاردؿازی لؼآیّغ إٍٓزش کارکّاف  ؿازی یکـاف -

 کارکّافإٍٓزقی ضَُ ظغٍث  ٓای دكرقؿّسف ادؼةعكی  -

 

 ُإٍٓزقی ةا اؿحمادق از جسؼةیات کارکّاف ٍـحؿغ قٔؼداری قیؼاز ٓای دكرقٍؼةیاف داظًی زٔث الؽایف ادؼةعكی  ِاٍْ آیی 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

 دؿحٕرايؿَى قّاؿایی، زػب ك پؼكرش جـٔیًگؼاف إٍٓزقی داظًی ِٕیؾ پیفجغكیُ  -

دؿحٕرايؿَى قّاؿایی، زػب ك ازؼای  ٍّؼٕر ةْٓای ٍؼةٕظْ ةؼ ركی ؿایث إٍٓزش قٔؼداری قیؼاز  کارةؼگةارگػاری  -
 پؼكرش جـٔیًگؼاف إٍٓزقی داظًی
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 ْجٕاَِّغ ك ظتؼق اؿاجیغ کارگیؼی ة 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

ةؼای کارکّاف  ةؼگؽارقغقإٍٓزقی  ٓای دكرقاز اؿاجیغ ٍسؼب ك ةّاـ کكٕری ك اؿاجیغ داِكگآی در جغریؾ  گیؼی ةٔؼق -
 قٔؼداری

 

 ظالؽ إٍٓزش ارائْ در اظالؾات لّاكری ركیکؼدٓای از اؿحمادق 

 :ؿذٜ ا٘ؼبْالذأبر 

 آِالیُ مٕرت ةْإٍٓزقی  ٓای دكرقزٔث ةؼگؽاری  Adobe connect الؽار ِؼـاز  ةؼداری ةٔؼقاؿحوؼار ك  -

 

  قغق اِساـؿایؼ اهغاٍات: 

 جٔیْ ك جّؼیٌ گؽارش ؾًَکؼد ٓؼؿايْ زٔث ؿايّاٍْ آٍاری قٔؼداری قیؼاز  -

 قٔؼداری ةْ جمکیک پؼؿّى ٓؼ صٕزق ٓای صٕزقجٔیْ ك جّؼیٌ گؽارش ؿؼاِْ إٍٓزقی  -

 قٔؼداری ٓای صٕزق کى ةْارؿاؿ ِاٍْ در ظنٕص ؿؼاِْ إٍٓزقی  -

 ؿايْ إٍٓزقی 5جٕؿؿْ  ٓای قاظل ٓای لؼـجکَیى  -

 إٍٓزقی زكّٕارق قٔیغ رزایی ٓای قاظل ٓای لؼـجکَیى  -

 قٔؼداری قیؼاز صؼاز ٍؿاكِیُ ك ٍغیؼاف از کحاب قؼایط اصؼاز ٍؿاكِیُ ك ٍغیؼافجٔیْ آٍار لؼاكاِی رقحْ/ گؼایف قؼایط ا -

 قٔؼداری(  از ظارج مادرقغقإٍٓزقی ) ٓای دكرق ٓای گٕآیّاٍْجٕزیؽ ك ارؿاؿ  -

 
 

 

 ؿٟشداسی دس حذالُ صٔبٖ ٕٔىٗ ٔٛسد٘یبصثشٚؿٛسٞبی آٔٛصؿی ثبٞذف ا٘شمبَ چىیذٜ ٔجبحض  ■

 
 1399 ػٙبٚیٗ ثشٚؿٛسٞبی آٔٛصؿی: ػبَ

 ٔبٜ ؿٕبسٜ ػٙٛاٖ
 فشٚسدیٗ 106 ٘مؾ سشع ٚ اػششع دس ٔمبثّٝ ثب ٚیشٚع وشٚ٘ب

 اسدیجٟـز 107 اػشٕبػی چیؼز؟ ٌزاسی فبكّٝ

 خشداد 108 چٍٛ٘ٝ سٟذیذ ثحشاٖ وشٚ٘ب سا ثٝ فشكز سجذیُ وٙیٓ؟

 سیش 109 ص٘ذٌی ٞبی ٟٔبسر

 ٔشداد 110 ٔذیشیز اٚلبر فشاغز

 ؿٟشیٛس 111 ػبصٔب٘ی آٚسی سبة

 ٟٔش 112 ٘شْ چیؼز؟ ٞبی ٟٔبسر

 آثبٖ 113 ٚ وشٚ٘ب ٞب خب٘ٛادٜ ؿٙبخشی سٚاٖ ٞبی ثحشاٖ

 آرس 114 ؿبیؼشٍی ػبصٔب٘ی

 دی 115 (NLPوالٔی ثش رٞٗ ٔخبًت ) -اطشٌزاسی ػلجی ٞبی ٟٔبسر

 ثٟٕٗ 116 ٔحیي وبس )اخالق اداسی( ٘جبیذٞبیثبیذٞب ٚ 

 اػفٙذ 117 اخالق ؿٟشٚ٘ذی

 ادارق ارزقیاةی ك جٕاَِّغؿازی کارکّاف: ٍأظػ
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 1399سلٛیش ثشٚؿٛسٞبی آٔٛصؿی: ػبَ 
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 1399ػبَ  دس ثشٌضاسؿذٜٞبی آٔٛصؿی  سلبٚیشی اص دٚسٜ

 

 

 
 ARC GIS افضاس ٘شْآؿٙبیی ثب  هٛاثي ٚ ٔمشسار ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی

 

 

 

 ٚیظٜ ٔذیشاٖ اسؿذ ٞب ػبصٔبٖاكَٛ سایض٘ی دِٚشی دس   ایٕٙی دس سىبیب

 

 

 

 ی٘ـب٘ آسؾثذٚ خذٔز   ٔٙبثغ ًجیؼی ػٛصی آسؾدیـٍیشی ٚ ٔمبثّٝ ثب 
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 ػبصٔب٘ی آٚسی سبة ٔٛفك ٚیظٜ ٔذیشاٖ اسؿذ ٞبی سیٓسیٓ ػبصی ٚ سٞجشی 

 

 

 
 حؼبثذاسی ٔجشٙی ثش سیؼه  NLPٞبی سىٙیهٔذیشیز ٚ سٞجشی ثب اػشفبدٜ اص 

 

 

 

 یػبص ساٜ٘ظبسر ٚ اػشای ػّٕیبر   ٔذیشیز ا٘شطی دس ػبخشٕبٖ
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 هٛاثي ٚ اػشب٘ذاسدٞبی فوبٞبی ؿٟشی ثشای سٛا٘یبثبٖ ICSػبٔب٘ٝ فشٔب٘ذٞی حبدطٝ 

 

 

 

 اكَٛ ٔؼٕبسی دبیذاس  ٞب چبِؾٚ  ٞب فشكزفوبی ٔؼبصی 
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 وبسوٙبٖاسصؿیبثی أٛس  ¶
 الذأبر ٔشثٛى ثٝ اسصؿیبثی وبسوٙبٖ سػٕی ٚ دیٕب٘ی ٚ لشاسداد ٔٛلز 

 1398ٔشثٛى ثٝ دٚسٜ اسصؿیبثی ػبَ  
زٔث  ٓا صٕزقارزقیاةی ؿايیاِْ کارکّاف رؿَی، پیَاِی ك هؼارداد ٍٕهث از کًیْ  ٓای لؼـك ةؼرؿی  آكری زَؽاداٍْ  -

ارزقیاةی ٍغیؼاف ك جٔیْ  ٓای لؼـلؼـ )ةْ اِضَاـ ةؼرؿی  1720ةْ جؿغاد  1399مغكر اصکاـ الؽایف ؿّٕاجی ؿاؿ 
 ٓای پیگیؼیارزیاةی ك جأییغ ِٔایی( ك اِساـ  ٍّؼٕر ةْيیـث جؿییُ اكيٕیث ٍؼةٕط ةا ارؿاؿ ةْ دلحؼ قٔؼدار ٍضحؼـ 

 قٔؼداری  ٓای صٕزقٍؼةٕط از جَاٍی 
ّغات ٍؼةٕط ةْ ارزقیاةی کارکّاف از كاصغ إٍٓزش، ادارق کارگؽیّی، ةایگاِی ادارق کى ؿؼٍایْ اِـاِی ةؼرؿی مضث ٍـح -

 ك دةیؼظاِْ ِؼاـ پیكّٔادٓا

ِحایر ارزقیاةی ك اِساـ امالصات ٍؼةٕط ةْ اِضَاـ  ةؼ اؿاساداٍْ ةؼرؿی يیـث جؿییُ اكيٕیث َِؼات ارزقیاةی  -
 ارت ؿازٍاِی ٍنٕب زغیغ ك رؾایث ضٕاةط دؿحٕرايؿَى ٍنٕب هإِِیِمؼ ةؼ اؿاس چ 15زیؼ  ٓای صٕزقادفاٍات 

پؾ از ةؼرؿی ةا جأییغ ٍغیؼاف  ٓا صٕزقکًیْ  قغق امالحاهغاـ زٔث جأییغ ِٔایی يیـث جؿییُ اكيٕیث َِؼات ارزقیاةی  -
 جٕضیضات ك ٍـحّغات ارائْصٕزق( ةا ٍؼازؿْ صضٕری ك  41ٍعحًك قٔؼداری ) ٓای صٕزقارقغ 

َٓؼاق ةا جؿییُ درمغ الؽایف ؿّٕاجی، ِمؼات ةؼزـحْ ك درمغ  ٓا صٕزقجٔیْ لایى ِٔایی َِؼات ارزقیاةی ةْ جمکیک  -
 ك ةؼهؼاری ؿایؼ اٍحیازات ققًی ٍؼةٕط 1399ققى زٔث مغكر اصکاـ الؽایف ؿّٕاجی ؿاؿ  ايؿادق لٕؽ

 پؼؿًّی ك صمغ ؿاةوْ  ٓای پؼكِغقدر  زٔث درج ٓا آفِٔایی قغق ةْ اِضَاـ ٍٔؼکؼدف  ٓای لؼـجمکیک ٍـحّغات ك  -

 دتث اٍحیازات ارزقیاةی ٍػکٕر در ؿیـحٌ اظالؾات رایٕرز -

 

 ارزقیاةی ك جٕاَِّغؿازی کارکّافادارق : ٍأظػ

 

 1399 ٔشثٛى ثٝ دٚسٜ اسصؿیبثی ػبَ 
ٍؼجتط ةا لؼایّغ ارزقیاةی ٍػکٕر  ٓای پیاـ)ارؿاؿ  1399ارزقیاةی ؿاؿ  جؼ ٍّاؿبالزـ زٔث ازؼای  ٓای َٓآّگیاِساـ  -

 ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی( ةا رؤؿای ادارات ةؼِاٍْ ِگاری ِاٍْةْ کارکّاف رؿَی، پیَاِی ك کارٍّغاف هؼارداد ٍٕهث ك 

جٔیْ ك ارؿاؿ لایى اکـى اؿاٍی کارکّاف ٍكَٕؿ ارزقیاةی ٍػکٕر ةؼ اؿاس ققى ك پـث ؿازٍاِی ةؼ پایْ اظالؾات  -
 قٔؼداری ٓای صٕزقرایٕرز زٔث جعتین ةا كضؽ زاری 

زٔث مغكر اصکاـ  ٓا صٕزقارزقیاةی ؿايیاِْ کارٍّغاف رؿَی، پیَاِی ك هؼارداد ٍٕهث از کًیْ  ٓای لؼـك ةؼرؿی  آكری زَؽ -
ك ٍـحّغات ارؿايی ةا جؿاٍى ةا كاصغ إٍٓزش، ادارق  ٓا لؼـلؼـ ك ةؼرؿی مضث  1873ةْ جؿغاد  1400الؽایف ؿّٕاجی ؿاؿ 

 ٓا صٕزقٓای ٍؼجتط از  کارگؽیّی، ةایگاِی ادارق کى ؿؼٍایْ اِـاِی ك دةیؼظاِْ ِؼاـ پیكّٔادٓا ك اِساـ پیگیؼی

ِحایر ارزقیاةی ك اِساـ امالصات ٍؼةٕط ةْ اِضَاـ ادفاٍات  ةؼرؿی يیـث جؿییُ اكيٕیث َِؼات ارزقیاةی ةؼ اؿاس -
 ِمؼ ةؼ اؿاس چارت ؿازٍاِی ٍنٕب زغیغ ك رؾایث ضٕاةط دؿحٕرايؿَى ٍنٕب هإِِی 15زیؼ  ٓای صٕزق

 ٓای صٕزقةا جأییغ ٍغیؼاف ارقغ  ٓا صٕزقکًیْ  قغق امالحاهغاـ زٔث جأییغ ِٔایی يیـث جؿییُ اكيٕیث َِؼات ارزقیاةی  -
 جٕضیضات ك ٍـحّغات ارائْصٕزق( ةا ٍؼازؿْ صضٕری ك  42ك قٔؼداری )ٍعحً

ارزقیاةی ٍغیؼاف ك جٔیْ يیـث جؿییُ اكيٕیث َِؼات ك ارؿاؿ ةْ دلحؼ قٔؼدار ٍضحؼـ  ٓای لؼـك ةؼرؿی  آكری زَؽ -
 ارزیاةی ك جأییغ ِٔایی ٍّؼٕر ةْ

درمغ الؽایف ؿّٕاجی، ِمؼات ةؼزـحْ ك درمغ  َٓؼاق ةا جؿییُ ٓا صٕزقجٔیْ لایى ِٔایی َِؼات ارزقیاةی ةْ جمکیک  -
 ك ةؼهؼاری ؿایؼ اٍحیازات ققًی ٍؼةٕط 1400ايؿادق ققى زٔث مغكر اصکاـ الؽایف ؿّٕاجی ؿاؿ  لٕؽ

 

 سؼذاد ػٙٛاٖ
 ٘فش 58 ٚ وبسٔٙذ لشاسداد ٔٛلز( یٕب٘یٚ د یسػٕ یشٚٞبی)٘ 1398ػبَ  یبثیاسصؿ ثش اػبعسؼذاد وُ ٘فشار ثشػؼشٝ 

 ٘فش 12 یػٝ دٚسٜ ٔشٛاِ یبثیاسصؿ یغ٘شب ثش اػبع 1398دس ػبَ  یثشػؼشٍ یمیٌشٜٚ سـٛ یٗسؼذاد ٔـِٕٛ
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ادارق ارزقیاةی ك جٕاَِّغؿازی کارکّاف: ٍأظػ

 الذأبر ٔشثٛى ثٝ اسصؿیبثی ؿٟشداس ؿیشاص
ٍؼجتط )ٍؼةٕط ةْ  ٓای صٕزق، ةؼرؿی، پاالیف ك جسَیؽ اظالؾات ٍؼةٕط ةْ لؼـ ارزقیاةی قٔؼدار ٍضحؼـ از آكری زَؽاداٍْ -

ٍؼجتط در هايب  ٓای پیٕؿثلایى ِٔایی صاكی  یْك جٔةؼ اؿاس دؿحٕرايؿَى اةالفی(، جکَیى لؼـ 1398دكرق ارزقیاةی ؿاؿ 
يٕح لكؼدق ةا ارؿاؿ ةْ اؿحاِغاری ك دریالث ِحیسْ ِٔایی از اؿحاِغاری زٔث درج در پؼكِغق قٔؼدار ٍضحؼـ.

ةا َٓآّگی دلحؼ ةؼِاٍْ ك  1399رزقیاةی قٔؼدار ٍضحؼـ ٍؼةٕط ةْ دكرق ارزقیاةی ؿاؿ اِساـ اهغاٍات ٍؼةٕط ةْ ٍؼصًْ اكؿ ا-
ةٕدزْ ك اؿحاِغاری ك ارؿاؿ لؼـ ك لایى ٍؼةٕط ةْ اؿحاِغاری

راؿحای در ٍؼةٕط لؼـ ةؼ اؿاس الزـ اهغاٍات اِساـ زٔث 1399اكؿ ؿاؿ  ٍآْ قفدر  ٍؼجتط ٓای صٕزق ةا ٍکاجتْ-
ارزقیاةی ؿاؿ پایاف در اظالؾات آكری زَؽ

ٍؼجتط در پایاف ؿاؿ ارزقیاةی  ٓای صٕزقالزـ ةا  ٓای پیگیؼی، ٍکاجتات ك ٓا َٓآّگیاِساـ -
قٔؼدار ٍضحؼـ ةا َٓکاری  1399، ةؼرؿی، پاالیف ك جسَیؽ ٍـحّغات ٍؼةٕط ةْ ٍؼصًْ ِٔایی ارزقیاةی ؿاؿ آكری زَؽ-

ٍؼجتط زٔث ارؿاؿ ةْ اؿحاِغاری ٓای صٕزق

  ٔشثٛى ثٝ اسصؿیبثی وُ وبسوٙبٖ ٚ ًشح ٘ظبْ ػبٔغ اسصؿیبثی ٚ ٔذیشیز ػّٕىشد وبسوٙبٖالذأبر 
ٓؼ دك لاز ِؼاـ زاٍؽ ارزقیاةی ك  RFPی ٍؼجتط ةا الؽار ِؼـ ٓای قؼکثاداٍْ پیگیؼی درظنٕص قّاؿایی ك ارزیاةی -

ٍغیؼیث ؾًَکؼد کارکّاف در جؿاٍى ك َٓآّگی ةا ؿازٍاف لّاكری اظالؾات ك ارجتاظات

 ػبیش ٔٛاسد 
قکایات ٍعؼح در ٍّاظن زٔث رلؽ ك جٕاَِّغؿازی  یاةی ؾارضْ، ةؼرؿی ك جسَیؽ اظالؾات ٍؼةٕط ةْ ظؼح آكری زَؽ-

، 77، کَیـیٕف ٍادق  38کارکّاف ٍؼجتط )ٍّاةؽ اظالؾاجی: ادارق کى ةازرؿی، ادارق کى ؿؼٍایْ اِـاِی، کَیـیٕف ٍادق 
(ايًَى یُةادارق کى ارجتاظات ك إٍر  137قٔؼداری، ادارق کى صوٕهی ك گؽارش  گاِْ یازدقٍّاظن  100کَیـیٕف ٍادق 

ٌشٜٚ ٌٔبِؼبر ٚ دظٚٞؾ

 ٞب ٘بٔٝ ٞبی دظٚٞـی ٚ دبیبًٖشح ¶

 دظٚٞـی ٞبی ًشحاِف: 
 کارکّاف قٔؼداری قیؼاز ظغٍات ؿالٍث ك رلاق ؿّغ زاٍؽ

قیؼاز قٔؼ کالفؿّسف ك ارزیاةی ٍیؽاف رضایحَّغی قٔؼكِغاف از ِٔضث آؿمايث ك ركکف آف در 

 دس حبَ اػشا ای ٘بٔٝ دبیبٖٞبی ة: ًشح
ك  ٓا ةاغ: یٍساكر؛ َِِْٕ ٍٕرد ٓای یٌاهًظؼد  یصؼارج یؼك زؽا یقٔؼ یفةؼ ؿؼٍا یؿتؽ قٔؼ یّٓغؿْ لضا یؼجأد-

یؼازقٔؼ ق یٓا پارؾ
صامى از پـَاِغ قٔؼی ةا اؿحمادق از لؼآیّغ اِؿواد ٓای قیؼاةْ ٓای آالیّغقکآف -

قٔؼداری قیؼاز 8. ٍٕرد پژكٓی: ٍّعوْ ٓا یةازةازآلؼیّی قٔؼی ةؼ ٍتّای ِؼؼیْ -

 سؼذاد ػٙٛاٖ -
٘فش 64 ٚ وبسٔٙذ لشاسداد ٔٛلز ( یٕب٘یٚ د یسػٕ یشٚٞبی)1399٘ػبَ  یبثیاسصؿ ثش اػبعسؼذاد وُ ٘فشار ثشػؼشٝ 

٘فش 7 یػٝ دٚسٜ ٔشٛاِ یبثیاسصؿ یغ٘شب ثش اػبع یثشػؼشٍ یمیٌشٜٚ سـٛ یٗسؼذاد ٔـِٕٛ
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