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 : هدف -1

 از آگااهی  و برگزارشده آموزشی هایدوره اثربخشی میزان ارزیابی برای ایرویه کردنمشخص ،اجراییروش این تدوین از هدف

 ازهدف .است اجراشده آموزشی هایدوره از هریک درخصوص شدهتعریف آموزشی اهداف و سازمانی اهداف شدنبرآورده میزان

 تواناد مای  آماوزش  نتاای   یابیارز برای دادهادرون خیر؟ یا استبوده اثربخش آموزش آیا که تاساین آموزشی اثربخشی اریابی

 .باشد آموزشیدوره اجرای بهمربوط سوابق و آموزشیبرنامه  آموزشی، نیازهای بهمربوط مشخصات

 : کاربرد دامنه -2

 آموزشای  هاای دوره اثربخشی ارزیابی و ارزشیابی هایدلم و هاروش بهبود و نگهداری اجرا، ایجاد، هایفعالیت لیهک فرآیند این

-سازمان مناطق، شهرداری ها،معاونت برمشتمل شیراز، شهرداری هایهحوز درکلیه مدیران و سرپرستان کارشناسان، کارکنان،

 .گیردمی دربر را شهرداری شیراز هایحوزه سایر و ها

 : اصطالحات و تعاریف -3

 .است ISO 10011:5001 استاندارد مطابق اجراییروش این در مندرج حاتاصطال و تعاریف تمامی -

 رفتارمطلوب و نگرش دانش، مهارت، بهبود و ایجاد جهت شدهطراحی فرایند آموزش : (Training) آموزش -

 و ارزیابی نظارت، اجرا، طراحی، ریزی،برنامه گذاری،سیاست شامل فرایند این .است عملی و علمی تجربه ازطریق

 .است اثربخشی

 در کارکنان که هستند هاییآموزش خدمت،ضمن هایآموزش : (On the Job Training) خدمتضمن آموزش -

 موردتصدی شغل نیازهای با خود بینش و مهارت دانش، ساختنمتناسب منظوربه خدمتدرحین و خود شغلی مسیر

 .نمایندمی طی

 هاازآن بااستفاده که است هاییمهارت و معلومات دانش، از ایموعهمج : (Training Module) آموزشي پودمان -

 .است پذیرامكان طورمستقلبه شغل وظایف از بخشی انجام یا کار از مرحله یک اجرای
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 درقالب شغلی هایتخصص که است شغلی هایآموزش از شكلی : (Modular Training) پودماني آموزش -

 ترجامع و جدیددانش ویا مهارت ها،آموزش از هریک و شدهداده آموزش کارمندان به جداازهم و مستقل های مهارت

 .شودمی

-جمهوری دولت دراختیار المللیبین سسهوم ویا خارجی دولت یک که است امكانی و فرصت : آموزشي بورس -

 که ازکشورخارج مدتکوتاه وزشیآمدوره چند یا یک در نآاز بااستفاده مدیران و کارمندان و دهدمی قرار ایران اسالمی

 شرکت شود،می آنان شغلی هایمهارت و دانش افزایش موجب و داشته ارتباط آنان آینده یا جاری وظایف و شغل با

 .نمایند

 مهارت بهبود و ایجاد و دانش و بینش افزایش منظوربه که آموزشی هایفعالیت و هابرنامه تمامی : مدیران آموزش -

 مدیران و نانکارک آموزش فرآیند چارچوب در مقامات، و ایحرفه مدیران معنوی تعالی و ادراکی ،سانیان فنی، های

 .دشومی اجرا و طراحی مدیران آموزش اجرایی هایبرنامه و سامانه به باعنایت

 اییاجر جهت شدهتعیین الزامات و معیارها ،استانداردها : (Training Standards) آموزش استانداردهاي -

 .دساز میسر را آموزش مطلوب وضعیت و کیفیت که نحویهب است، آموزش یندهایفرآ ازهریک نمودن

 نظرازنقطه شیراز شهرداری نکال هایگیریجهت و اهداف بیانگر : (Training Statement) آموزش بیانیه -

 .شودمی اعالم شیراز شهردار توسط رسمیصورتبه که است، آموزشی

 مدیریت که آموزشیکالن اتتصمیم و مقاصد اصول، از استعبارت : (Training Policy) يموزشآ مشيخط -

 تمام بین یآموزش مشیخط .نمایدمی اقدامات سلسله یک یارج به ملزم و مكلف معین، هدف به نیل جهت را آموزش

 .شودمی هاآن هایفعالیت هدایت موجب ایجادکرده، همبستگی و پیوند آموزش ازنظر واحدها

 هایفعالیت و هامشیخط الگوها، از ستاعبارت یآموزش یاستراتژ : (Training Strategy) يآموزش استراتژي -

 .شودمی محقق آموزشی هایسیاست و اهداف هاآن اجرای ازطریق که آموزش عملی

 را شیرازشهرداری وزشیآم اهداف تحقق چگونگی که دشومی اطالق آموزش کلی رویكردهای به : آموزش راهبرد -

 .کندمی مشخص



 
 آموزش کارکنان اجراییروش

 P-P-3-1-11 :کد مدرک

 11 :ویرایششماره

 11از  3 :شماره صفحه
 

 11/11/1111 :تاریخ آخرین ویرایش   :مهر اعتبار  11/10/1302 :تاریخ اولین صدور 

 

 آموزشی راهبردهای و اهداف براساس که هدفمنداست آموزشی هایفعالیت و اقدامات مجموعه : آموزش برنامه -

 .شودمی تدوین و طراحی (سالهیک) مدتکوتاه و (سالهپن ) مدتمیان راهبردی، سطح سه در شیراز شهرداری

-تامین یک به شیرازشهرداری در آموزش فرآیند از بخش یاچندیک نمودن محول و انتقال : آموزش سپاريبرون -

 .گویندمی آموزش سپاریبرون را یخارج کننده

 خدمت سنوات درطی کارمندان توسط شدهکسب ارتباطی و فنی شناختی، ظرفیت و توانایی : شغلي مهارت -

 .دشومی شغل یک یفوظا دقیق و درست انجام موجب که تجربه یا آموزش ازطریق

 دانش،) شغل بامرتبط هایتوانمندی مجموعه از ستاعبارت شایستگی : (Competency) شغلي هايشایستگي -

 .بگذارد نمایش به یآمیزموفقیت عملكرد تا سازدمی قادر را فرد یک که (توانایی و مهارت

 نظری، معلومات و دانش توسعه .است ییآشنا درسطح و دارد نظری معلومات به اشاره : (Knowledge) دانش -

 های شایستگی توسعه در تاثیرچندانی خودخودیبه و تنهاییبه و آید،می شماربه نگرش و هامهارت توسعه زیربنای

 .ندارد فردی

 علم ازیسپیاده توانایی از ستاعبارت و دارداشاره بادقت و آسانی به اریکعملیات انجام قابلیت به : (Skill) مهارت -

 .یابد می توسعه و آمدهدستهب واقعیمحیط در دانش تكرارکاربرد طریق از مهارت .عمل در

  تسلط درسطح و دارد اشاره اریک هاینقش انجام برای شناختی هایقابلیت به حوزهاین در : (Ability) توانایي -

 .هستند بالفعل وانت و دانش مبانی اربردک مستلزم اًغالب هاتوانایی هک است رکذقابل

 از آموزشیدوره یک اجرای در موثرعوامل کلیه به فراگیران که است العملیعكس میزان واکنش، از منظور : واکنش -

 .دهند می نشان خود

 به آموزشیدوره طی که حقایقی و هاتكنیک ها، مهارت فراگیری، میزان ازتعیین استعبارت یادگیری : یادگیري -

-دوره در شرکت بعداز و قبل های آموزش طریق از توانمی و استشدهتشریح آنان برای و شدهآموخته کنندگان شرکت

 .بردپی آن میزان به آموزشی

 آموزشیدوره در شرکت اثر در کنندگانشرکت رفتار در که است تغییراتی نمیزا و چگونگی ،رفتار منظوراز : رفتار -

 .ساخت روشن کارواقعی محیط در ارزیابی مهادا با توانمی را آن و شودمیحاصل
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 نتای  از شواهدی آن در و داردارتباط سازمان به مستقیمطوربه که استاهدافی تحقق میزان ،نتای  از منظور : نتایج -

 .شودمی بررسی فروش و سود تولیدات، کیفیت افزایش ،سوانح یا جاییجابه نسبت ،کاریدوباره هزینه، کاهش ازقبیل

اجرایی به ، که در این روششیراز شهرداری تابعه هایسازمان و هامدیریت ها،معاونت ،مناطق از هریک : حوزه -

 .دشو می نامیده« حوزه»اختصار 

 : اختیارات و هامسؤولیت -4

 و آماوزش  راهباری کمیتاه  عهاده بر تابعاه  هاای حاوزه  و شایراز شاهرداری  در کارکناان آماوزش  کالنمدیریت و گذاریسیاست

 .است توانمندسازی

 را اجرایای ایان روش  مفاد اجرای نمودنلحاظ ولیتؤمسشیراز، شهرداریوپژوهش در آموزش مدیریتگروه آموزش زیرمجموعه 

 .ددار عهدهبر خود کاریمراحل در

 : از اندعبارت شیرازشهرداری در آموزش ارکان هایولیتؤمس و وظایف ترینهمم

 : توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته -4-1

 یارتقا درجهت هااولویت تعیین آموزشی، کالن هایبرنامه تصویب آموزشی، هایسیاست و مشیخط تعیین منظوربه

 آموزشی هایفعالیت و هابرنامهکلیه اثربخشی و موردنیاز متخصص انسانینیروی مینات از اطمینانحصول دانش،

 .شودمی تشكیل شیراز شهرداری در آموزش راهبری کمیته ،عهتاب هایحوزه کلیه و شیراز شهرداری درسطح

 : آموزش راهبري کمیته اعضاي ترکیب -4-1-1

 ،آموزش مدیر -

 ،آموزش گروه یسیر -

 موضوعبه باتوجه خبرهکارشناس نفریک حداقل -

 : توانمندسازي و آموزش راهبري کمیته وظایف -4-1-2

 .کارکنان توانمندسازی و موزشآ هایاستراتژی و اهداف وتعیین بررسی -
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 .شیراز شهرداری درسطح انسانیمنابع آموزش کلی هایمشیخط و هاسیاست بررسی و پیشنهاد -

 .آموزش موردنیاز مقررات و هانامهآیین نویسپیش تایید و بررسی -

 وبمص مقررات و هانامهآیین چارچوب در نیازها تصویب و ملی ساالنه آموزشی تقویم بررسی -

 .آموزشی مصوب هایبرنامه براساس موردنیاز بودجه تصویب و بررسی -

 آموزشای  هاای دوره در تکشر برای آموزش گروه توسط شدهمعرفی نانکارکو مدیران اعزام درمورد تصمیم اتخاذ -

 .مربوطه مقررات و ضوابط درچارچوب شورکازخارج

 .یندآموزشفرآ بهبود جهت شدهارائه پیشنهادات و نظرات بررسی -

 : توانمندسازي و آموزش اجرایي کمیته -4-2

 درسطح یآموزش هایدوره اجرای و آموزشراهبری کمیته مصوب آموزشی هایسیاست و مشیخط اجرای منظوربه

 ریزیبرنامه معاونت در پژوهش و آموزش مدیریت زیرمجموعه آموزش گروه درقالب ،آموزش اجرایی کمیته شهرداری،

 .شودمی تشكیل ازشیر شهرداری

 خاود  کااری  مراحال  در را اجارای روش ایان  مفااد  نماودن لحاظ ولیتمسؤ شیراز شهرداری پژوهش و آموزش مدیریت

 .ددار عهدهبر

 مغاایرت  نظرنقطه از نظرکسب و بررسی جهت را خود آموزشی برنامه هستند موظف شیراز شهرداری تابعه هایسازمان

 .نمایند ارسال (آموزش گروه) شهرداری آموزش اجراییکمیته به ازاجراقبل اجرایی،روش این مفاد با مغایرتعدم یا

 : مراجع -5

 .الزامات -کیفیت مدیریت  سیستم عنوان تحت ISO 1001:5008 استاندارد -

 .الزامات -آموزشی کیفیت مدیریت  سیستم عنوان تحت ISO 10011:5001 استاندارد -

هاا و  ابالغای از ساازمان شاهرداری    (WI-TR-00-00)« هاا آموزش کارکناان شاهرداری  نامه دستورالعمل، مقررات و آیین» -

 .های کشوردهیاری

 .های کشورها و دهیاریابالغی از سازمان شهرداری (QM-TR-01-00)« هانامه آموزش سازمان شهردارینظام» -
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 .های کشورها و دهیاریریابالغی از سازمان شهردا «آموزش گذاری اسناد و مداركکددستورالعمل » -

 : روش شرح -6

 اجرایای  و پشاتیبانی  مادیریتی،  مرتبط یندهایآرف از ایمجموعه دربرگیرنده شیراز شهرداری در کارکنان آموزش کالن یندآفر

 (مشای خاط ) یانیهب شامل آموزشی ستنداتم و داركم قالب در جزئی ییندهاآفر این مجموعه .است کارکنانآموزش زمینه در

 آموزشی مرتبط یافزارهانرم و هامكانیزم ،استانداردها کارگیریهب وبا آموزشی هایدستورالعمل و آموزشی راهبردهای وزشی،آم

 ارزیاابی  و اجارا  ریازی، برناماه  و طراحی نیازسنجی، جزئی فرآیندهای برمشتمل کارکنان،آموزش کالن فرآیند .ندشومی تشریح

 : است زیر شرحبه آموزشی اثربخشی

 : آموزشي يسنجازنی -6-1

 اهداف تحقق درراستای کارکنان که هاییآموزش میزان و نوع تعیین جهت شاغل و شغل ،سازمان تحلیل به یندآفر این

فلوچارت »و ( W-P-0-1-01) «آموزشی نیازسنجی دستورالعمل» بامطابق .نمایدمی اشاره کنند،طی باید شغلی

 (.D-P-0-1-01)« (آموزشینیازسنجی )فرآیند آموزش کارکنان 

 : آموزشي ریزيبرنامه و طراحي -6-2

 مرحله در شدهتحلیل الزامات و نیازها براساس آموزشی هایدوره و هابرنامه ساختار دهیشكل و تدوین به یندآفر این

ت فرآیند فلوچار»و (W-P-0-1-05) «آموزشی یریزبرنامه و طراحی دستورالعمل» بامطابق .دداراشاره نیازسنجی

 (.D-P-0-1-01)« (ریزی آموزشیطراحی و برنامه)آموزش کارکنان 

 : وردنیازم آموزشي منابع تامین -6-3

 برنامه یک برگزاری جهت موردنیاز آموزشی خدمات و منابع امكانات، تجهیزات، شناسایی و تعریف فرآیند، این ازهدف

 دستورالعمل» بامطابق .است ریزیبرنامه و طراحی فرآیند در شدهتعریف الزامات و نیازها براساس آموزشیدوره یا

انتخاب و )فلوچارت فرآیند آموزش کارکنان »و ( W-P-0-1-00) «آموزشی خدمات کنندگانتامین ارزیابی و انتخاب

 (.D-P-0-1-01)« (کنندگان خدمات آموزشیارزیابی تامین
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 : آموزش اجراي -6-4

-به آموزش از مرحلهاین .است آموزشی یهادوره و هابرنامه اجرای جهت اداری هایرویه برقراری یندآفراین ازهدف

-W-P-0-1) «آموزشیهایدوره اجرای دستورالعمل» بامطابق .کیدداردات آموزشی هایفعالیت و هابرنامه عملیاجرای

 (.D-P-0-1-01)« (اجرای دوره آموزشی)فلوچارت فرآیند آموزش کارکنان »و ( 00

 : آموزشيدوره اثربخشي ارزیابي -6-5

 دوره انفراگیر هایآموخته ثیرات و آموزشیدوره یا برنامه یک یادگیری اهداف تحقق میزان برآورد یند،فرآ این ازهدف

فلوچارت فرآیند »و ( W-P-0-1-01) «آموزشی اثربخشی ارزیابی دستورالعمل» بامطابق .است کارانجام و ارائهنحوه در

 (.D-P-0-1-01)« (آموزشیاثربخشی ارزیابی )کنان آموزش کار

 : آموزش فرآیند پایش -6-6

 ازییك عنوانبه کارکنانفرایندآموزش که استنكتهاین از اطمینان آموزشی،هایدوره ارزیابی و نظارت اصلیهدف

 آوریجمع بررسی، شامل ،ارزیابی و نظارت یندفرآ .باشدشده مدیریت و هدایت ،شیرازشهرداری پشتیبانی فرآیندهای

 اثربخشی ارزیابی دستورالعمل» بامطابق .است کارکنانآموزش وفرعیاصلی یندهایفرآهمه برنظارت و تحلیل اطالعات،

 (.W-P-0-1-01) «آموزشی

 : ستنداتم -7

 : مدارک زیرمجموعه -7-1

 (.D-P-0-1-01)« 05~01 -(نیازسنجی آموزشی)فلوچارت فرآیند آموزش کارکنان » -

 (.D-P-0-1-01)« 05~01 -(ریزی آموزشیطراحی و برنامه)فلوچارت فرآیند آموزش کارکنان » -

 (.D-P-0-1-01)« 00~01 -(کنندگان خدمات آموزشیانتخاب و ارزیابی تامین)فلوچارت فرآیند آموزش کارکنان » -

 (.D-P-0-1-01)« 01~01 -(آموزشی اجرای دوره)فلوچارت فرآیند آموزش کارکنان » -

 (.D-P-0-1-01)« 05~01 -(ارزیابی اثربخشی آموزشی)فلوچارت فرآیند آموزش کارکنان » -



 
 آموزش کارکنان اجراییروش

 P-P-3-1-11 :کد مدرک

 11 :ویرایششماره

 11از  8 :شماره صفحه
 

 11/11/1111 :تاریخ آخرین ویرایش   :مهر اعتبار  11/10/1302 :تاریخ اولین صدور 

 

 (.W-P-0-1-01)« آموزشی نیازسنجی دستورالعمل» -

 (.W-P-0-1-05)« آموزشی یریزطراحی و برنامه دستورالعمل» -

 .(W-P-0-1-00)« کنندگان خدمات آموزشیمینانتخاب و ارزیابی تأ دستورالعمل» -

 (.W-P-0-1-00)« آموزشیهایاجرای دوره دستورالعمل» -

 (.W-P-0-1-01)« دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزشی» -

 :سوابق کیفیت  -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه سابقه/ مشخصات فرم 
 محل بایگاني مسؤول بایگاني

 مدت بایگاني
 کاغذي الکترونیکي کد عنوان (سال)

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-11 ت سازمانيفرم تجزیه و تحلیل پس 1
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 2

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-12 فرم تدوین استاندارد مهارت 2
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 1

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-13 فرم استانداردهاي آموزشي 3
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-14 نیاز آموزشي کارکنان درخواست  فرم 4
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-15 فرم درخواست نیاز آموزشي مدیران 5
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-16 فرم مشخصات دوره هاي آموزشي 6
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-17 فرم بررسي دوره هاي درخواستي 7
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-18 هاي آموزشيارزیابي مدرسین دوره 8
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-10 سسات آموزشيارزیابي مؤ 0
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 آموزشکارشناس  √ - F-P-3-1-11 آموزشيقرارداد تدریس دوره 11
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5



 
 آموزش کارکنان اجراییروش

 P-P-3-1-11 :کد مدرک

 11 :ویرایششماره

 11از  0 :شماره صفحه
 

 11/11/1111 :تاریخ آخرین ویرایش   :مهر اعتبار  11/10/1302 :تاریخ اولین صدور 

 

11 
 دورهمشخصات

 (کنندگانتوجیه شرکت)
F-P-3-1-11 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-12 لیست حضوروغیاب 12
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

13 
 لیست کنترلچك

 تجهیزات کالس درس
F-P-3-1-13 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 روه آموزشگ
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-14 آموزشيلیست کنترل دورهچك 14
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

15 
 نامه شرکت دردعوت

 گروهي-دوره آموزشي
F-P-3-1-15 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

16 
 نامه شرکت دردعوت

 فردي-دوره آموزشي
F-P-3-1-16 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-17 آموزشيگواهینامه 17
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

18 
 فرم ارزشیابي دوره آموزشي

 در سطح واکنش
F-P-3-1-18 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 کارشناس آموزش √ - F-P-3-1-10 پرسشنامه ارزشیابي در سطح رفتار 10
 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

21 
 -يدوره آموزش ياجرا ستیچك ل

 ياز برگزار شیپ
F-P-3-1-21 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

21 
 -يدوره آموزش ياجرا ستیچك ل

 يبرگزار حین
F-P-3-1-21 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

22 
 -يدوره آموزش ياجرا ستیچك ل

 ياز برگزار سپ
F-P-3-1-22 - √ کارشناس آموزش 

 دفتر

 گروه آموزش
 سال 5

 

 : مدارک مرتبط -7-3

 .(P-__-1-1-01)« اجرایی مدیریت منابع انسانیروش» -

 : سند در تغییرات -8

 



 
 آموزش کارکنان اجراییروش

 P-P-3-1-11 :کد مدرک

 11 :ویرایششماره

 11از  11 :شماره صفحه
 

 11/11/1111 :تاریخ آخرین ویرایش   :مهر اعتبار  11/10/1302 :تاریخ اولین صدور 

 

 تغییر خالصه تغییر علت / مرجع تغییر تاریخ

   

   

 



شهوژپ و شزومآ تیریدم
)زاریش یرادرهش هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

هزوح
)زاریشیرادرهش یاهنامزاس /قطانم ،اهتنواعم(

اهشور دوبهب و تالیکشت تیریدم
)زاریش یرادرهش هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

شزومآ هورگ
)شهوژپ و شزومآ تیریدم(

: هحفص هرامش
01 -)یشزومآ یجنسزاین( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

ینامزاس یاه تسپ لیلحت و هیزجت
یلیصفت تالیکشت راتخاس ساسارب

یشزومآ درادناتسا یاه هرود تسیل عیزوت
یزیر همانرب هورگ طسوت اهدحاو نیبرد

D-P-3-1-01

A

یشزومآ درادناتسا یاه هرود تسیل مالعا
لاسره مراهچ هام هس رد اه هزوح هیلک هب

 راتخاس بوصم شیاریو نیرخآ تفایرد
تالیکشت هورگ زا یلیصفت تالیکشت عورش

یزیر حرط دنیآرف
ینامزاس راتخاس

زا کیره یارب تراهم درادناتسا نیودت
ینامزاس یاه تسپ

 بلاق رد تسپره یشزومآ یاه هرود نیودت
ینامزاس تسپ یشزومآ درادناتسا

یشزومآ درادناتسا یاه هرود یدنب میسقت
یمومع و یتیریدم ،یلغش یاه هرود هب

در و نانکراک یتساوخرد یاه هرود یسررب
دحاو لوؤسم طسوت اه هرود تسیل دییات ای

یشزومآ زاین تساوخرد مرف لیمکت
هزوح نانکراک زا کیره یوسزا نانکراک



یناسنا عبانم و یراداروما تیریدم
) ار   یرادر   ی ام و یرادا تنواعم(

شهوژپ و ش ومآ تیریدم
) ار   یرادر   هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

یضاقتم ه وح
) ار  یرادر   یاهنام اس /قطانم ،اهتنواعم(

اهشور دوب ب و تال کشت تیریدم
) ار   یرادر   هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

ش ومآ هورگ
)شهوژپ و ش ومآ تیریدم(

: هحفص هرام 
02 -)یشزومآ یجنسزاین( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرام 

 هرود د یات و حالصا  ا ن تروصرد ،یسررب
هدنیآ لاس رد هد  فیرعت ی  ومآ یاه

D-P-3-1-01

  ا ن یاه تساوخرد ه لک لاسرا و ل مکت
رازفا مرن قیرط ا ش ومآ هورگ هب ی  ومآ

 هورگ هب ی  ومآ یاه هرود یارجا مالعا
ش ومآ یزیر همانرب و یحارط ت ج ش ومآ

 هرود د یات و حالصا  ا ن تروصرد ،یسررب
هدنیآ لاس یارب هد  فیرعت ی  ومآ یاه

A

رادر   هب یشهوژپ نیوانع مالعا
یشهوژپ یاه تیو وا ن  عت ت ج

  ا ن تساوخرد یاه مرف ه لک یروآدرگ
رازفا مرن رد اه ه وح ه لک  ا ی  ومآ

و یحارط دنیآرف
ی  ومآ یزیر همانرب

هجدوب و لحم ،هدننک تکر  تارفن ن  عت
هرود تساوخرد مرف رد هرود یتساوخرد

نانکراک ی  ومآ  ا ن تساوخرد مرف د یات
تیریدم هب هئارا و ش ومآ هورگ س ئر طسوت

یارب هدنیآ لاس ی  ومآ یاه هرود لاسرا
د یات و یسررب ت ج یرادا روما تیریدم

نایاپ



یناسنا عبانم و یراداروما تیریدم
) ار   یرادر   ی ام و یرادا تنواعم(

هعسوت و یزیر همانرب نواعم
) ار   یرادر   هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

شهوژپ و ش ومآ تیریدم
) ار   یرادر   هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

ش ومآ هورگ
)شهوژپ و ش ومآ تیریدم(

: هحفص هرام 
01 -)یشزومآ یزیرهمانرب و یحارط( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرام 

D-P-3-1-01

 س  ئر طسوت هنا  اس ی  ومآ میوقت د یات
د یات ت ج تیریدم هب هئارا و هورگ

ساسارب ی  ومآ یاه هرود ک کفت
یصصخت یاه هورگ

اه ه وح ه لک  ا ی اسرا تاعالطا یروآ عمج
نانکراک ش ومآ رازفا مرن قیرط  ا

عور 
تراچولف

ی  ومآ یجنس ا ن

مرف رد ی اسرا یاه تساوخرد یدنب عمج
یتساوخرد ی  ومآ یاه هرود یسررب

 ی  ومآ یاه ا ن ل لحت و هیزجت و یسررب
اه ه وح  ا کیره یوس ا هد  مالعا

 قباطم ی  ومآ یاههرود  ا کیره یحارط
ی  ومآ یاههرود تاصخشم مرف

کیره یرازگرب لحم و نام  ین بش پ
ی  ومآ یاههرود  ا

 یرادر   هنا  اس ی  ومآ میوقت ه  ت
لاس نایاپ هب هدنام هامود رد  ار  

A



یناسنا عبانم و یراداروما تیریدم
) ار   یرادر   ی ام و یرادا تنواعم(

 ع وت و یزیر مانرب نواعم
) ار   یرادر    ع وت و یزیر مانرب تنواعم(

شهوژپ و ش ومآ تیریدم
) ار   یرادر    ع وت و یزیر مانرب تنواعم(

ش ومآ هورگ
)شهوژپ و ش ومآ تیریدم(

:  حفص هرام 
02 -)یشزومآ یزیرهمانرب و یحارط( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرام 

D-P-3-1-01

 بیوصت و حالصا  ا ن تروصرد ،ی ررب
یراداروما تیریدم  ب  ئارا و ی  ومآ میوقت

 میوقت د یات و حالصا  ا ن تروصرد ،ی ررب
یزیر  مانرب تنواعم  ب  ئارا و ی  ومآ

 میوقت د یات و حالصا  ا ن تروصرد ،ی ررب
یزیر  مانرب تنواعم  ب عاجرا و ی  ومآ

نایاپ

یبای را تراچولف
ی  ومآ یشخبرثا

A

 تیریدم  ب بوصم ی  ومآ میوقت غالبا
یتآ لا  رد ارجا ت ج شهوزپ و ش ومآ

یبای راوباختنا تراچولف
ش ومآ ناگدننک ن مأت

نایاپ

یارجا تراچولف
ی  ومآ یاه هرود

نایاپ



یناسنا عبانم و یراداروما تیریدم
) ار   یرادر   ی ام و یرادا تنواعم(

 ع وت و یزیر مانرب نواعم
) ار   یرادر    ع وت و یزیر مانرب تنواعم(

ه وح
) ار  یرادر   یاهنام ا  /قطانم ،اهتنواعم(

ش ومآ هورگ
)شهوژپ و ش ومآ تیریدم(

:  حفص هرام 
01 -)یشزومآ تامدخ ناگدننکنیمأت یبایزراوباختنا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرام 

 ل  ست ت ج ه وح یرادا دحاو اب یگنهامه
هرود رد سیردت یارب  طوبرم دنمراک روضح

D-P-3-1-01

یلب

 /سردم قباو  و تاصخشم ،یما ا مالعا
ش ومآ هورگ  ب هرود طیار  دجاو ن  ردم

 تاس وم و ن  ردم یتاعالطا کناب ی ررب
طبترم سردم ییا ان  ت ج ی  ومآ

 اب طبترم دنمناوت ن  ردم /سردم مالعت ا
اه ه وح   لک  ا ی  ومآ هرود عوضوم

B

عور 

ی  ومآ هرود ایآ
لباق ینام ا  نورد سردم ط وت

؟ت ا سیردت

 سردم تمدخ لحم ه وح اب یگنهامه
ی  ومآ هرود یرازگرب ت ج ینام ا  نورد

A

و یحارط تراچولف
ی  ومآ یزیر  مانرب

 یدنمناوت و ت حالص ،طیار  ی ررب
هرود سیردت یارب ینام ا  نورد ن  ردم

نورد سردم ایآ
 هرود یرازگرب یارب دنمناوت ینام ا 

؟دراد دوجو ی  ومآ

یلب

ر خ

ر خ



یشزومآ هسسؤم
)یشزومآهرودیارجا طیارشدجاو یشزومآهسسؤم(

سردم
)یشزومآ هرود سیردت تهج طیارشدجاو سردم(

هزوح
)زاریشیرادرهش یاهنامزاس /قطانم ،اهتنواعم(

شزومآ هورگ
)شهوژپ و شزومآ تیریدم(

: هحفص هرامش
02 -)یشزومآ تامدخ ناگدننکنیمأت یبایزراوباختنا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

D-P-3-1-01

صخش
یقیقح

 هرود یرازگرب قباوس و تیحالص یسررب
یشزومآ هسسؤم رد یتساوخرد یشزومآ

 هئارا تساوخرد و سردم اب طابترا یرارقرب
هرود عوضوم اب طبترم قباوس و كرادم

طبترم سردم ایآ
 تسا یقیقح صخش هرود عوضوم اب

؟یشزومآ هسسوم ای

 قباوس و تیحالص كرادم هیلک هئارا
شزومآ هورگ هب هطوبرم هرود یشزومآ

 هئارا تساوخرد و یشزومآ هسسؤم اب سامت
یشزومآ قباوس و تیحالص كرادم

A

طبترم یشزومآ قباوس و كرادم هیلک هئارا
شزومآ هورگ هب یشزومآ هرود عوضوم اب

 رد نیسردم تیحالص یسررب جیاتن تبث
یشزومآ یاه هرود نیسردم یبایزرا مرف

 سیردت قباوس و تیحالص ،طیارش یسررب
هرود سیردت یارب نیسردم /سردم

هسسؤم
یشزومآ

C

 رد نیسردم تیحالص یسررب جیاتن تبث
یشزومآ یاه هرود نیسردم یبایزرا مرف



یناسنا عبانم و یراداروما تیریدم
) ار   یرادر   ی ام و یرادا تنواعم(

ی  ومآ هرود هدننکتکر 
)یرادر   یتکر /یدادرارق/یمسر دنمراک(

ه وح
) ار  یرادر   یاهنام اس /قطانم ،اهتنواعم(

ش ومآ هورگ
)شهوژپ و ش ومآ تیریدم(

: هحفص هرام 
02 -)یشزومآ هرود یارجا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرام 

D-P-3-1-01

 صوصخرد هرود سردم اب ییا ن یگنهامه
هرود عور   ا ش پ هرود ینام  همانرب

B

C

 اب هرود صوصخرد ناگدننک تکر  ه جوت
نانآ هب هرود تاصخشم مرف هئارا

ش ومآ هورگ س ئر و ناسان راک روضح
ی  ومآ هرود یرازگرب یطرد هرود لحم رد

 نام  همانرب قبط ی  ومآ هرود رد روضح
ش ومآ هورگ فرط ا هد  مالعا یدنب

A

 تس   رد ناگدننک تکر  روضح تبث
هرود عور  رد ی  ومآ هرود با غوروضح

 ،ه  ت یارب هرود یرجم ای سردم اب یگنهامه
ی  ومآ هرود ج کپ ای هوزج ر ثکت و نیودت

 ی  ومآ کمک تاز  جت و ناکم  ا دید اب
یرازگرب  ا لبق  ور هرود یرازگرب لحم رد

 کچ رد تبث و هرود تامدقم ییا ن لرتنک
ی  ومآ هرود عور   ا ش پ لرتنک تس  



یناسنا عبانم و یراداروما تیریدم
) ار   یرادر   ی ام و یرادا تنواعم(

ی  ومآ هرود هدننکتکر 
)یرادر   یتکر /یدادرارق/یمسر دنمراک(

ه وح
) ار  یرادر   یاهنام اس /قطانم ،اهتنواعم(

ش ومآ هورگ
)شهوژپ و ش ومآ تیریدم(

: هحفص هرام 
01 -)یشزومآ هرود یارجا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرام 

D-P-3-1-01

ر خ

 رد تیرومام د یات تساوخرد همان لاسرا
ش ومآ هورگ هب یرادر   هعومجم  ا جراخ

B

عور 

 روضح ت ج تمدخ لحم ه وح اب یگنهامه
هطوبرم ی  ومآ هرود رد رثوم و لماک

A

و یحارط تراچولف
ی  ومآ یزیر همانرب

 رد تکر  طیار دجاو لنسرپ یماسا تبث
نانکراک ش ومآرازفامرن متس س رد هرود

یلب

و یحارط تراچولف
ی  ومآ یزیر همانرب

عور 

 هرود تاصخشم مرف ی اس هدامآ و ه  ت
ناگدننک تکر  ه جوت ت ج ی  ومآ

 لرتنک یاه تس   کچ ی اس هدامآ و ه  ت
ی  ومآ هرود یرازگرب  ا سپ و ن ح ،ش پ

 -ی  ومآ هرود همان توعد یاه مرف ه  ت
هطوبرم ه وح ریدم یارب لاسرا و یهورگ

 -ی  ومآ هرود همان توعد یاه مرف ه  ت
هرود ناگدننک تکر  یارب لاسرا و یدرف

یرازگرب لحم ایآ
 هعومجم  ا جراخ رد ی  ومآ هرود

؟تسا یرادر  

 یرادر   هعومجم  ا جراخ تیرومام د یات
هرود هدننک تکر  نانکراک یارب  ار  

تیریدم دنیآرف
یناسنا عبانم



یشزومآ هسسؤم
)یشزومآهرودیارجا طیارشدجاو یشزومآهسسؤم(

یشزومآ تامدخ هدننکنیمأت
)هرودیرجم یشزومآهسسؤم /نیسردم /سردم(

هعسوت و یزیرهما ر  نواعم
)زاریش یرادرهش هعسوت و یزیرهما ر  ت واعم(

شهوژپ و شزومآ تیریدم
)زاریش یرادرهش هعسوت و یزیرهما ر  ت واعم(

شزومآ هورگ
)شهوژپ و شزومآ تیریدم(

: هحفص هرامش
03 -)یشزومآ تامدخ ناگدننکنیمأت یبایزراوباختنا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش

ریخ

D-P-3-1-01

یل 

 هسسؤم /نیسردم /سردم باخت ا
یشزومآ هرود هدننکرازگر 

 یط تهج یلام روما تیریدم ه  هعجارم
دادرارقدقع و هصقانم تافیرشت كرت لحارم

C

تهج یلامروما تیریدم ه  هما  لاسرا و هیهت
یشزومآ هرود یرجم باخت ا و هصقانم ماج ا

 سیردت دادرارق نتم یزاس هدامآ و هیهت
تیریدم ه  هئارا و هطو رم یشزومآ هرود

و یشزومآ هرود سیردت دادرارق نتم دییات
دییات تهج یزیر هما ر  نواعم ه  هئارا

یرجم باخت ا ایآ
هصقانم تافیرشت كرت ا  یشزومآ

؟تسا دییاتدروم

 تیریدم ه  هما  لاسرا و هیهت و دادرارق دییات
تافیرشت كرت ا  دادرارق دقع تهج یلام

 الاک نیمأت/دیرخ دنیآرف
)هصقانم یرازگر ( تامدخ و

 تیریدم ه  هرود یرجم /سردم یفرعم
دادرارق غال ا هما  یط شهوژپ و شزومآ

یارجا تراچولف
یشزومآ هرود

 و الاک نیمأت/دیرخ دنیآرف
)هصقانم تافیرشت كرت( تامدخ

نایاپ

B



یناسنا عبانم و یراداروما تیریدم
) ار   یرادر   ی ام و یرادا تنواعم(

ی  ومآ هرود هدننکتکر 
)یرادر   یتکر /یدادرارق/یمسر دنمراک(

ه وح
) ار  یرادر   یاهنام اس /قطانم ،اهتنواعم(

ش ومآ هورگ
)شهوژپ و ش ومآ تیریدم(

: هحفص هرام 
03 -)یشزومآ هرود یارجا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرام 
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ر خ

 ینانکراک  ا هنیزهرسک ت ج ه وح اب هبتاكم
دناهت اد  اجمر غ تب غ هرود رد هک

D

یلب

هدننک تکر  ایآ
 رد  اجمدح  ا ش ب هجومر غ تب غ

؟دراد ی  ومآ هرود

نایاپ

 تکر  نا مرد یجنسرظن یاه مرف عی وت
ی  ومآ هرود یرازگرب نایاپ رد ناگدننک

 هجوم هدنهد ناشن تادنتسم و كرادم هئارا
ی  ومآ هرود تاسلج رد تب غ ندوب

C

ناگدننک تکر  روضح ت عضو یر گ پ
تمدخ لحم ه وح یگنهامه اب هرود رد

 هرود تاسلج  ا کیره ن بیاغ ییاسان 
هرود رد تب غ تلع یسررب و ی  ومآ

 تس   کچ رد تبث و هرود یرازگرب لرتنک
ی  ومآ هرود یرازگرب ن ح لرتنک

رودص و هبساحم دنیآرف
)دزمتسدوقوقح( ی ام دانسا

هب هئارا و یجنسرظن مرف ل مكت
ش ومآ هورگ ناسان راک

 ار هرود هک یناگدننک تکر  تس   تفایرد
هرود سردم  ا دنا هدنارذگ ت قفوم اب

E



شهوژپ و شزومآ تیریدم
)زاریش یرادرهش هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

یشزومآ تامدخ هدننکنیمأت
)هرودیرجم یشزومآهسسؤم /نیسردم /سردم(

یشزومآ هرود هدننکتکرش
)یرادرهش یتکرش/یدادرارق/یمسر دنمراک(

هزوح
)زاریشیرادرهش یاهنامزاس /قطانم ،اهتنواعم(

شزومآ هورگ
)شهوژپ و شزومآ تیریدم(

: هحفص هرامش
04 -)یشزومآ هرود یارجا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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ریخ

 هسسوم زا همانیهاوگ تفایرد یریگیپ
یشزومآ هرود هدننکرازگرب یشزومآ

یلب

یشزومآ هرود ایآ
زاریش یرادرهش هعومجم زا جراخ رد

؟تسا هدشرازگرب

 رودص زوجم و همانیهاوگ هرامش تبث
رازفا مرن رد دنمراک هدنورپ رد همانیهاوگ

D

 مانب یلخاد همانیهاوگ ءاضما و رودص
شزومآ تیریدم هب هئارا و هرود هدننکتکرش

 هرود ناگدننک تکرش یارب همانیهاوگ رودص
شهوژپ و شزومآ تیریدم هب لاسرا و

 یجنسرظن شرازگ دییات و لیلحت ،یسررب
شزومآ هورگ هب عاجرا و یشزومآ هرود

نایاپ

 یتفایرد /هرداص یاه همانیهاوگ زا یپک هیهت
هدننکتکرش تمدخ لحم هزوح هب لاسرا و

 یشزومآ تاعالطا کناب رد همانیهاوگ تبث
یزیر همانرب هورگ طسوت هزوح نانکراک

 یناگیاب و  هرداص /یتفایرد همانیهاوگ نکسا
رازفا مرن رد دنمراک یکینورتکلا هدنورپ رد

دنمراک هب همانیهاوگ یپک لیوحت
یشزومآ هرود رد هدننک تکرش

 و زاجمریغ تبیغ ،فارصنا ،یلوبق تبث
نایاپهرود هدننکتکرشره هدنورپ رد یدودرم



شهوژپ و شزومآ تیریدم
)زاریش یرادرهش هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم(

یشزومآ تامدخ هدننکنیمأت
)هرودیرجم یشزومآهسسؤم /نیسردم /سردم(

یشزومآ هرود هدننکتکرش
)یرادرهش یتکرش/یدادرارق/یمسر دنمراک(

هزوح
)زاریشیرادرهش یاهنامزاس /قطانم ،اهتنواعم(

شزومآ هورگ
)شهوژپ و شزومآ تیریدم(

: هحفص هرامش
05 -)یشزومآ هرود یارجا( نانکراک شزومآ دنیآرف تراچولف

: كردم دک
: شیاریو هرامش
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 هیلک یناگیاب و ییاهن لرتنک ،یدنب عمج
یشزومآ هرود تادنتسم و كرادم

E

 هورگ سیئر یوسزا یجنسرظن جیاتن لیلحت
شهوژپ و شزومآ تیریدم هب هئارا و شزومآ

 تبث و یجنسرظن یاه مرف جیاتن یدنب عمج
یشزومآ هرود یجنسرظن شرازگ رد

 یجنسرظن شرازگ دییات و لیلحت ،یسررب
شزومآ هورگ هب عاجرا و یشزومآ هرود

نایاپ
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