فشهت اسسبل خالصِ فشآيٌذّب
فشايٌذ ّبي آهَصضي بِ فشايٌذ ّبيي گفتِ هي ضَد،كِ حبصل هذاخالت اػضبء ّيئت ػلوي داًطگبُ ّب دس جْت
استمبء كيفيت آهَصضي دس حيغِ ّبي هختلف ػلَم پبيِ،ػلَم ببليٌي،آهَصش دس ػشصِ ،سٍش ّبي ًَيي اسصيببي
ٍ  ....هي ببضذ.
 -۱ػٌَاى فشآيٌذۺ
 -۲صبحببى فشآيٌذ ٍ ّوكبساىۺ
 -۳هحل اجشاي فشآيٌذ( هٌظَس هحيغي است كِ فشايٌذ آهَصضي دس آى اًجبم ضذُ كِ هي تَاًذ داًطكذُ ّب يب
بيوبسستبى ّبي آهَصضي ببضذ).
ً -۴بم داًطگبُ(هحل خذهت )
 -۵گشٍُ فشآيٌذي(هٌظَس  ۶حيغِ جطٌَاسُ ۺ  -۱تذٍيي ٍ ببصًگشي بشًبهِ ّبي آهَصضي  -۲سٍشّب ٍ تكٌيكْبي
آهَصضي -۳سٌجص  ،اسصضيببي ٍ اثشبخطي آهَصضي  -۴هشجؼيت ،سّبشي ٍ هذيشيت آهَصضي  -۵هطبٍسُ ٍ
ساٌّوبيي -۶هحصَالت آهَصضي هي ببضذ).
 -۶تبسيخ اجشاء (هذت اجشاي فشِآيٌذ)ۺ(هي تَاًيذ جذٍل گبًت فشايٌذ سا دس ايي لسوت بيبٍسيذ يب تطشيح ًوبئيذ
كِ فشايٌذ اص چِ تبسيخي ضشٍع ٍ بِ چِ هذت استوشاس ٍ تذاٍم داضتِ است).
 -۷همذهِ ٍ بيبى هسئلِۺ (بيبى اّويت  ،ضشٍست ٍ كبسبشد اًجبم فشآيٌذ بشاسبس ًيبص سٌجي ّبي اًجبم ضذُ)
ّ – ۸ذف ٍ اّذاف اختصبصيۺ
 -۹سٍش اجشاءۺ
ً -۱۰تبيج ۺ پيبهذّبي اجشا ٍ هحصَل يب بشًٍذادّبي فشآيٌذۺ
 -۱۱سغح اثش گزاسي ( داًطگبُ  ،كطَسي  ،بيي الوللي)ۺ
 – ۱۲اًغببق سيبست ّبي ببالدستي (فشآيٌذ تب چِ حذ كطَس سا بب ّذف هشجؼيت ػلوي دس هٌغمِ ًضديك هي
كٌذ .دس ايي لسوت هي تَاًيذ ًمطِ جبهغ ػلوي كطَسً ،مطِ جبهغ سالهت  ،بشًبهِ استشاتژيك داًطگبُ  ،هؼبًٍت
بيوبسستى ّبي آهَصضي سا هغبلؼِ كٌيذ ،بٌذ يب هبدُ اي كِ ًطبى هي دّذ فشايٌذ ضوب دس
ا
آهَصضي  ،داًطكذُ يب

ساستبي بشًبهِ كالى فشا دستي اًجبم ضذُ است سا بِ عَس دليك بب ركش بٌذ ٍ هبدُ بٌَيسيذ).
ً -۱۳تيجِ گيشي ضبهل چبلص ّب ٍ هطكالت اجشائي فشآيٌذ (بحث ٍ جوغ بٌذي ًتبيج بذست آهذُ

،بيبى

هطكالتً ،مبط لَت ٍ ضؼف ٍ تْذيذ ٍ چبلطْب ٍ پيطٌْبدات )
 -۱۴هؼشفي فشآيٌذ دس ًطشيبت ػلوي يب اسائِ كبس دس هجبهغ ػلوي (هٌظَس بيبى ضَاّذي است كِ ًطبى دّذ،
فشايٌذ ضوب دس هؼشض اعالع ٍ لضبٍت سبيشيي لشاس گشفتِ ببضذ .بِ پيَست گَاّي)
 – ۱۵تبئيذيِ ّبي هشبَعِ ٍ اسصضيببي فشآيٌذ ۺ(بٌَيسذ كِ فشايٌذ ضوب تَسظ چِ هشجؼي تبئيذ ضذُ است بِ
پيَست گَاّي )
 -۱۶لببليت تؼوين ٍ اجشاء دس سبيش هشاكض آهَصضي(استذالل خَد سا دس ايي صهيٌِ هشلَم بفشهبئيذ )
 – ۱۷استوشاس ۺ استوشاس اجشاي فشآيٌذ دس بشًبهِ ّبي جبسي آهَصضي (اسائِ ضَاّذ دال بش استوشاس ٍ تذاٍم فشايٌذ
دس بشًبهِ ّبي آهَصضي )
ًكتِ ۺ خالصِ فشآيٌذ حذاكثش دس پٌج صفحِ دس لبلب فشهت  Wordلببل  Editببضذ.
دبيشخبًِ جطٌَاسُ آهَصضي ضْيذ هغْشي

