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               ییوجشناد تاقیقحت هتیمک يزکرم ياروش هسلج تروص

                  ناریا یکشزپ مولع هاگشناد

 

    یعامتجا یکشزپ هورگ یکشزپ هدکشناد موس هقبط :يرازگرب لحم

 4 :هسلج هرامش    18:30  :نایاپ تعاس      15:30 :عورش تعاس

 یمشاه ینب ینارهط شرآ رتکد ياقآ : هسلج ریبد

 یناتسبات سرادم هعومجم يداهنشیپ همانرب یسررب :هسلج راک روتسد

 :دشاب یم لیذ حرش هب نیرضاح یماسا

 تمس یگداوناخ مان و مان فیدر

 یشخبناوت مولع هدکشناد هتیمک ریبد نایروفغ نامرآ 1

 یکشزپ اریپ هدکشناد هتیمک ریبد ینامحر دیحو 2

 تمالس و يراتفر مولع هدکشناد هتیمک ریبد دحاو ادن 3
 ناور

 للملانیب هدکشناد هتیمک ریبد ینامحر ایوپ 4

 یکشزپ هدکشناد هتیمک ریبد ینالوج نیما دمحم 5

  يزکرم ياروش ریبد ناشخرد هاگپ 6

 ییوجشناد تاقیقحت ياههتیمک تسرپرس ینارهت شرآ رتکد 7
 ناریا یکشزپ مولع هاگشناد

 ییوجشناد تاقیقحت هتیمکرواشم ناقهد ریصن رتکد 8

 

 :  هسلج نیبیاغ



 تمس فیدر

 تیریدم هدکشناد ریبد 1

 تشادهب هدکشناد ریبد 2

 ییامام يراتسرپ هدکشناد ریبد 3

 نیون ياهيروانف هدکشناد ریبد 4

 یتنس بط هدکشناد ریبد 5

 

  :تاعوضوم مها /هحورطم بلاطم

 SOS هناتسبات سرادم هعومجم ي هسردم ره يزیر همانرب •
  soft skill هسردم یسرد حرط یسررب •
  هناتسبات سرادم يارب اههدکشناد نیب فیاظو میسقت •
  SOSياه هسردم رد هدکشناد ره زا ناگدننک تکرش دادعت یلامجا یسررب •

 :هسلج تابوصم

 .تفای دهاوخ نایاپ هیماتتخا مسارم کی یط زور 4 زا سپ و هدش عورش هیحاتتفا مسارم کی اب هناتسبات سرادم هعومجم .1
 .دوب دهاوخ questionnaire و رامآ ،  soft skill هاگراک 3 لماش  هناتسبات سرادم هعومجم .2
 .دنک تکرش ار اههاگراک زا کی رد طقف دناوتیم وجشناد ره .3
 اه هاگشناد ریاس زا رفن 5 و ناریا یکشزپ مولع هاگشناد نایوجشناد زا رفن 28 هک هدوب رفن 33 هاگراک ره رد هدننکتکرش دارفا دادعت .4

 .دننکیم تکرش
  .دوب دهاوخ ناموت رازه199 اه هاگشناد ریاس نایوجشناد يارب  و ناموترازه 99 ناریا هاگشناد نایوجشناد يارب هاگراک ره هنیزه .5
 .دوش ماجنا ییاهن مان تبث هاگراک ره دورو رایعم هب هجوت اب و هدمآ لمع هب هیلوا مان تبث نایوجشناد زا هاگراک ره تیفرظ ربارب 3 دادعت هب .6
 .دشابیم قیقحت شور هاگراک ندنراذگ questionnaire هاگراک هب نایوجشناد دورو رایعم .7
  .دنشابیم هاگراک رد تکرش هب رداق يدورو نومزآ رد یلوبق  زا سپ نایوجشناد رامآ هاگراک يارب .8
 .دننک یفرعم soft skill هاگراک يارب بختنم تروص هب ار يدارفا يریگوس نودب هدکشناد ره ياه هتیمک .9

 رد و دنشاب هدرک هعلاطم الماک ار زور نامه ياهسرد حرط دیاب دننکیم تکرش  soft skill هاگراک رد هک ینایوجشناد هیلک .10
 .دش دنهاوخ جارخا هناتسبات هسردم زا سردم رظن اب ،هاگراک لوط رد فیعض درکلمع نتشاد تروص

 :دشابیم لیذ حرش هب  هناتسبات سرادم هعومجم يارب هدکشناد ره ياه هتیمک تکراشم حرش .11
 یکشزپ هدکشناد و يراتفر مولع هدکشناد : Soft skill هاگراک .1
  یکشزپ هدکشناد و تشادهب هدکشناد : رامآ هاگراک .2
 يراتسرپ هدکشناد و یکشزپاریپ هدکشناد :Questionnaire هاگراک .3
  للملا نیب و تیریدم ،یشخبناوت هدکشناد :رسناپسا بذج و یلام تیریدم ،مان تبث ،اههمان ،رتسوپ ،تاغیلبت .4

 :دشابیم لیذ حرش هب  soft skill هاگراک سرد حرط .12

  problem solving و  team work :لوا زور                      

 presentation و يرونخس :مود زور                      



   time management و making decision   :موس زور                      

   هناقالخ و هناداقن رکفت  : مراهچ زور                      

 .ددرگ یفرعم ییارجا ریبد کی و یلمع ریبد کی اه هاگراک زا کی ره يارب .13
 ریبد ینالوج ياقآ و سرادم هعومجم یملع ریبد ناشخرد رتکد مناخ ،ینارهط رتکد ياقآ هناتسبات سرادم هعومجم لک ریبد .14

 .دوب دنهاوخ سرادم هعومجم ییارجا
 اه هاگراک رد تکرش هنیزه هک دوش هتفرگ رظن رد یملع میت رفن 3ات2 و ییارجا میت رفن 5 ات 4 زا لکشتم رفن 7 هاگراک ره يارب .15

 .دشابیم ناموترازه 9 دارفا نیا يارب
 :دشابیم لیذ حرش هب هناتسبات سرادم هعومجم ياههاگراک رد تکرش يارب هدکشناد ره تیفرظ .16

 Questionnaire Soft skill رامآ 
 4 3 4 یکشزپ اریپ

 3 3 3 يراتسرپ
 3 2 3 تیریدم
 6 5 5 یکشزپ
 3 3 4 تشادهب
 3 2 3 يراتفر مولع
 2 3 2 للملا نیب
 1 4 1 یشخبناوت
 1 1 1 نیون يورانف
 2 2 2 یتنس بط

 

 .تشاد دنهاوخ میقتسم تراظن اههدکشناد تیفرظ لیمکت دنور رب ناشخرد رتکد مناخ .17
 .دشدهاوخ share اهریبد یمامت يارب کنیل هک دشابیم  google form تروص هب سرادم هعومجم مان تبث کنیل .18
 دوش میظنت يا هحفص کی یلازوپورپ هک دش نآ رب میمصت هاگراک ناگدننک تکرش ي هنیزه تخادرپ عوضوم اب هطبار رد .19

  .ددرگ لقتنم سرادم هعومجم باسح هب قیرط نیزا هنیزه و ددرگ هئارا تعنص اب طابترا تروص هب و


