ثٕ ٚبُ ذسا

هقذهِ اي تر هفَْم ترًاهِ تَسعِ فردي يا Personal development plan
ثطٕبّ ٚت٘سؼ ٚفطزي (  ،)PDPفطايٖسي است م ٚعي آٓ ٕيبظٛبي آّ٘ظضي مبضمٖبٓ اضظيبثي ّييطزز ٗ ثط اسبس آٓ ،ثّٖ ٚظ٘ض
ضفغ ائ ٕيبظٛبي آّ٘ظضي ،ثطٕبّ ٚضيعي ّٖبست إجبُ ّيپصيطز .ائ فطايٖس ث ٚمبضمٖبٓ زض اٍٗ٘يت ثٖسي اٛساف ٗ تؼيئ ّيعآ
پيططفت إٜٓب مْل ّي مٖس .ظّبٕي م ٚائ فطايٖس ضا ث ٚغ٘ضت ّستٖس زض ّيآٗضيِ ،زضٗاقغ ث ٚتسٗئ  PDPپطزاذتٜبيِ.
تسٗئ ّٖ PDPبست ثطاي مبضمٖبٓ مٕ ٚيبظٛب ٗ اٍعاّبت فطزي ،سبظّبٕي ٗ ّحيغي إٓبٓ ضا ضٖبسبيي ْٕ٘ز ٗ ٙزض جٜت ضفغ ٗ
تحقق ائ ٕيبظٛب ٗ ضطٗضت ٛبي ضغَي ىبُ ثطزاضز ،اظ ضطٗضت ثباليي ثطذ٘ضزاض است.
ٛط يل اظ مبضمٖبٓ ّيت٘إٖس تسٗئ ثطٕبّ ٚت٘سؼ ٚفطزي ضا إجبُ زازٕ ٗ ٙقبط ضؼف ،ق٘ت ،تٜسيسٛب ٗ فطغتٜبي ذ٘ز ضا
ضٖبسبيي ْٕ٘ز ٗ ٙاٛساف ذ٘ز ضا ثط اسبس ٕيبظٛبي سبظّبٕي تؼيئ ٗ ّسيط حطمت آيٖس ٗ ٙاضتقبي ذ٘ز ضا ّطرع ْٕ٘ز ٗ ٙثطاي
آٓ ثطٕبّ ٚضيعي مٖٖسْٛ .چٖئ زض ف٘اغٌ (س ٚيب ضص ّب )ٚٛاجطاي ثطٕبّ ٚضا اضظيبثي ْٕ٘ز ٗ ٙذظ ّطي ثؼسي ضا تؼيئ ْٕبيٖس.
ثطٕبّ ٚت٘سؼ ٚفطزي(  )PDPضا ّيت٘آ ستبز ٙاغَي فطايٖس اضظيبثي ػَْنطز مبضمٖبٓ ثطْبض آٗضز م ٚعي آٓ ٕيبظٛبي آّ٘ظضي ٗ
ت٘سؼ ٚاي فطز اضظيبة ضٕ٘سّ ٙطرع ّي ىطزز ٗ ث ٚغ٘ضت ثطٕبّّ ٚسٗٓ ٗ ّ٘ضز ت٘افق زٗ عطف (مبضّٖس ٗ سطپطست) ثطاي
پبيص ٗ اضظيبثي سبً آيٖس ٙتسٗئ ّي ض٘ز .اظ س٘ي زييط ائ ثطٕبّّ ٚي ت٘إس ث ٚػٖ٘آ زضٕٗساز فطايٖس اضظيبثي ػَْنطز ٕيع ّ٘ضز
استفبز ٙقطاض ىيطز ثٕ ٚح٘ين ٚثب ت٘ج ٚثّ٘ ٚاضز ّطرع ضس ٙزض ثبظ ٙظّبٕي ّؼئ آٓ ،حػً٘ يب ػسُ حػً٘ اٛساف آّ٘ظضي فطز
ّ٘ضز اضظيبثي قطاض ّيييطز ٗ ٛط يل اظ ّ٘اضز تحقق ٕيبفت ٚزض غسض ت٘ج ٚقطاض ىطفت ٗ ٚثّٖ ٚظ٘ض زستيبثي ث ٚإٜٓب ،تساثيط الظُ
اتربش ّي ىطزز ْٛچٖئ ٛط ّ٘ضز زييطي م ٚضطٗضي ثٕ ٚظط ّي آيس اّب زض ثطٕبٍّ ٚحبػ ٕطس ٙاست ٕيع ث ٚثطٕبّ ٚافعٗزّ ٙي
ض٘ز .سطپطست ّي ثبيست ث ٚاضظيبة ضٕ٘سىبٓ زض تسٗئ ثطٕبّ PDP ٚيبضي ضسبٕس ٗ ٙضاْٖٛبييٜبي الظُ ضا ث ٚإٓبٓ زض ثجت ٗ
ّستٖسسبظي ح٘ظٛ ٙبي يبزىيطي ٗ ٕتبيج ّحقق ضس ٙاضائ ٚمٖٖس.
ترًاهِ تَسعِ فردي شاهل اجساي زير هي تاشذ:
ٕ - 1يبظسٖجي آّ٘ظضي
 - 2اضظيبثي ٕيبظٛبي آّ٘ظضي ٗ اٍٗ٘يت ثٖسي إٜٓب
 - 3تؼيئ اٛساف آّ٘ظضي
 - 4تسٗئ ثطٕبّّٖ ٚبست جٜت تحقق اٛساف تؼيئ ضسٙ
 - 5اجطاي ثطٕبّٚ
 - 6اضظيبثي ثطٕبّٚ

-

ترًاهِ تَسعِ فردي پسشكاى:
تسٗئ  PDPپعضنبٓ ث ٚإٓبٓ مْل ّي مٖس تب ٕقغٕ ٚظطات ٗ پيطٖٜبزات ذ٘ز ضا ثّٖ ٚظ٘ض ٛطچ ٚاثطثرص تط ْٕ٘زٓ فطايٖس
يبزىيطي اضائْٕ٘ ٚز ٗ ٙثغ٘ض فؼبً زض پيططفت ٗ ت٘سؼ ٚفطزي ٗ حطف ٚاي ذ٘ز ضطمت ْٕبيٖس .ائ

ّ PDPيجبيست ث ٚغ٘ضت

فؼبً ٗ پ٘يب ثّ٘ ٚضز اجطا ىصاضز ٙض٘ز ث ٚىٕ٘ ٚاي م ٚتْبّي تغييطاتي م ٚزض ٕيبظٛبي ضغَي ٗ آّ٘ظضي پعضنبٓ ضخ ّيسٛس،
ثغ٘ض ّستْط زض آٓ ث ٚضٗظ ىطزز .زض اضتجبط ثب تؼيئ ٕيبظٛبي ضغَي ٗ اٛساف آّ٘ظضي ٕنبتي ث ٚضطح شيٌ ّغطح است:
الف -تعييي ًيازّاي شغلي:
 PDP .1ائ قبثَيت ضا زاضز مٕ ٚيبظٛبي حطف ٚاي پعضنبٓ ٗ ٕيع زإص ٗ ّٜبضتٜبي تنْيَي م ٚإٓبٓ زض عً٘ ذسّت ذ٘ز
ٕيبظ زاضٕس ضا ّطرع ْٕبيس.
 .2ثغ٘ض ّؼًْ٘ ،حساقٌ ٕ 3يبظ ضغَي زض  PDPتؼيئ ّيط٘ز م ٚعي يل زٗض ٙظّبٕي ّطرع ٗ ثطٕبّ ٚضيعي ضسّ ٙيجبيست
ث ٚإٜٓب پبسد زاز ٙض٘ز.
ٕ .3يبظٛبي ضغَي ّْنٔ است ثب ت٘ج ٚثٕ ٚيبظٛب ٗ اٍٗ٘يتٜبي فطزي ،ػَْنطزيّ ،حَي يب َّي تؼيئ ض٘ز .ثطذي پعضنبٓ
ّْنٔ است اظ ّ٘اضز تؼيئ ضس ٙزض

 PDPذ٘ز ،ثطاي تسٗئ ثطٕبّ ٚت٘سؼ ٚحطف ٚاي ٗ ػَْنطزي ذ٘ز (

PPDP:

 )Physician Personal Development Planاستفبزْٕ ٙبيٖس.
ٕ .4ساضتٔ زإص يب ّٜبضتي ذبظ ٍعّٗبً ث ٚػٖ٘آ ٕيبظ ضغَي زض ٕظط ىطفتْٕ ٚيط٘ز ّيط ايٖن ٚآٓ مْج٘ز يب ضؼف ذ٘ز ضا زض
ػَْنطز پعضل ْٕبيبٓ سبظز.
 .5پعضنبٓ پس اظ اضظيبثي م ٚاظ زإصّٜ ،بضت ٗ ػَْنطز ذ٘ز ث ٚػٌْ ّيآٗضٕس ّْنٔ است ّ٘اضزي ضا ثطاي ٍحبػ مطزٓ زض
 PDPزض ٕظط ثييطٕس.
ٕ .6يبظٛبي ضغَي تسٗئ ضس ٙزض ف٘اغٌ ظّبٕي ّطرع ّيجبيست ّ٘ضز ثبظثيٖي قطاض ىيطٕس ٗ زض غ٘ضت ٕيبظ تغييطات زض آٓ
غ٘ضت پصيطز.
ب) تعييي اّذاف آهَزشي:
إتربة فؼبٍيت ٛبيي م ٚزض ضاستبي يبزىيطي ٗ ت٘سؼ ٚفطزي پعضنبٓ إجبُ ّيييطز ثٜتط است ثب ت٘ج ٚث ٚسجنٜبي يبزىيطي
ّطجح پعضنبٓ ٗ ٕيبظٛبي ضغَي ٗ حطف ٚاي إٓبٓ ٗ ث ٚىٕٜ٘بي ْٛبٖٛو ٗ ّتٖبست ثب اٛساف ضغَي تؼيئ ىطزز .ضٗينطزي م ٚزض
تؼيئ ٕيبظٛبي آّ٘ظضي پعضنبٓ ّ٘ضز ت٘ج ٚقطاض ّيييطز ّيجبيست ث ٚغ٘ضت جبّغ ٗ  ْٚٛجبٕجٕ ٚيط ث٘ز ٗ ٙاثؼبز ّرتَفي ضا
اػِ اظ :ت٘إبييٜبي ضرػي ،زإصّٜ ،بضت ٗ قبثَيت ٛبي ػَْنطزي پعضل زض ثطىيطز.
ج) تذٍيي ترًاهِ هٌاسة جْت تحقق اّذاف تعييي شذُ:
 .1اظ پعضنبٓ إتظبض ّيطٗز م ٚثب ت٘ج ٚث ٚاٛساف ٗ ٕيبظٛبي آّ٘ظضي تؼيئ ضسٕ ٗ ٙيع ظّبٓ ثطٕبّ ٚضيعي ضس ٙثطاي تحقق ٛط
يل اظ إٜٓب ،اقساّبت الظُ ضا ثؼٌْ آٗضز ٗ ٙزض ضاستبي ضفغ ائ ٕيبظٛب ثب ْٛبٖٛيي ّسئً٘ ثرص ٗ س٘پطٗايعض آّ٘ظضي ّحٌ
ذسّت ذ٘ز فؼبٍيت ٛبي تؼيئ ضس ٙزض  PDPضا اجطايي ْٕبيٖس.
 .2ظّبٕينٕ ٚتبيج حبغٌ اظ تسٗئ ّ٘ PDPضز ثبظثيٖي قطاض ّيييطٕسّْ ،نٔ است اضظيبثبٓ ٗ اضظيبثي ضٕ٘سىبٓ تػْيِ ثييطٕس
م ٚاظ اٛساف آّ٘ظضي ّحقق ٕطس ٙغطف ٕظط ْٕ٘ز ٙيب إٜٓب ضا زض  PDPسبً آيٖسٍ ٙحبػ مٖٖس.

د) تازتيٌي :PDP
 .1ثطٕبّٛ ٚبي ت٘سؼ ٚفطزي (  )PDPاظ ٍحبػ سجل ٗ ّحت٘ا ثب ينسييط تفبٗت زاضٕس ثٖبثطائ تبييس پبيبيي ٗ ضٗايي إٜٓب ث ٚػٖ٘آ
ّ٘ض٘ػي چبٍص ثطإييع زض اضظيبثي ٗ ثبظثيٖي ّ PDPغطح ّيط٘ز.
 .2ثطاي تحقق ضٗايي ٗ سبظىبضي ّ PDPي ت٘آ اظ ضٗينطزٛبي ضبذع ّح٘ض استفبزْٕ٘ ٙز.
 .3استبٕساضزٛب ٗ ضبذػٜبي اضظيبثي  *PDPاظ س٘ي ّ( RCGPطمع ضضس ٗ ت٘سؼ ٚحطفٜبي مبضمٖبٓ) ّ٘ضز ت٘افق قطاض ىطفت- ٚ
إس م ٚاضظيبثبٓ ّيت٘إٖس زض ثبظثيٖي ٗ ثطضسي  PDPاظ ائ استبٕساضزٛب استفبز ٙمٖٖس.
 .4ظّبٕين ٚاستبٕساضزٛب ٗ ضبذع ٛبي اضظيبثي  PDPزض سبظّبٓ ّحقق ْٕيطٕ٘س ٗ اضظيبثبٓ  PDPضا غيط ضضبيت ثرص تَقي
ّي مٖٖس ائ اّنبٓ ٗج٘ز زاضز م ٚزض سغح ٛط ّطمع ث ٚع٘ض ّجعا استبٕساضزٛبي ّٖبست تسٗئ ىطزز ٗ ثّ٘ ٚضز اجطا
ىصاضز ٙض٘ز.
شاخص ّاي ارزياتي PDP

*

 SMART.1بودن اهذاف آموزشي تعيين شذه :اٛساف تؼيئ ضس ٙزض ّ PDPي ثبيست ّطرع ،قبثٌ إساظ ٙىيطي ،قبثٌ
زستيبثي ٗ ٗاقغ ثيٖبٕ ٚث٘ز ٗ ٙزض ثبظ ٙظّبٕي ّطرع تحقق پصيطي زاضت ٚثبضٖس.
 .2توجه به دانش ،مهارت و نگرش كاركنان در برنامه  :PDPزض ثطٕبّ ٕٚ PDP ٚتٖٜب ثطاي پيططفت زض زإص ٗ ّٜبضت
مبضمٖبٓ ثطٕبّ ٚضيعي ّي ض٘ز ثَنٕ ٚيطش ٛبي پعضنبٓ ٕيع ّ٘ضز ت٘ج ٚقطاض ىطفت ٗ ٚثطاي ايفبي ٛطچّ٘ ٚثطتط ٕقص پعضنبٓ
ثطٕبّ ٚضيعي ٛبي ّقتضي ث ٚػٌْ ّي آيس.
 .3ستاده محور بودن برنامه :ثطٕبّّ PDP ٚيجبيست تحقق ستبزٛ ٙب يب ثطٕٗسازٛبي ّطرػي ضا ٛسف قطاض زاز ٗ ٙثّٖ ٚظ٘ض
زستيبثي ث ٚائ ستبزٛ ٙب ،ضبذع ٛبي ّٖبسجي زض ٕظط ىطفت ٚض٘ز.
 .4به روز بودن برنامه  PDPو توجه به نيازهاي شغلي آينذه پسشك در تذوين آن  :ثطٕبّّ PDP ٚي ثبيست زض ف٘اغٌ
ظّبٕي ّطرع ّ٘ضز ثبظثيٖي قطاض ىطفت ٗ ٚثب ت٘ج ٚثٕ ٚيبظٛبي ضغَي آيٖس ٙيب ضطايظ مبضي ّقتضي إٓطا ث ٚضٗظ ْٕ٘ز.
 .5انطباق برنامه  PDPتذوين شذه با خصوصيات و ويژگي هاي فردي ،دانش و مهارت هاي مختص هر پسشك ٛ :ط
فطز ّي ثبيست ثطٕبّّ PDP ٚرتع ذ٘ز ضا زاضت ٚثبضس ظيطامٛ ٚط فطز ٕيبظٛب ٗ اٛساف ضغَي ذبظ ذ٘ز ضا زاضز.
 .6مشاركت پسشك و سرپرست بخش در تذوين برنامه

 :PDPزض تسٗئ  ٗ PDPثّٖ ٚظ٘ض تؼٜس ثيطتط زض ّحقق

ْٕ٘زٓ آٓ ِٛ ،پعضل ٗ  ِٛسطپطست ٗاحس ّي ثبيست زض ائ ضاثغّ ٚطبضمت فؼبً زاضت ٚثبضٖس.
 .7وجود فراينذي براي بازبيني و بررسي برنامه ٗ :PDPج٘ز فطايٖسي م ٚثت٘إس تْبّي ستبزٛ ٙب يب ثطٕٗسازٛبي ّ٘ضز
إتظبض ٗ تؼيئ ضس ٙزض ثطٕبّ PDP ٚضا ثطضسي مطز ٗ ٙاظ ػسُ تحقق يب تحقق ٕبقع إٜٓب آىبٛي حبغٌ ْٕبيس ،اظ ضطٗضيبت
ائ ثطٕبّ ٚثطْبض ّيآيس .ائ قبثَيت ّي ت٘إس ث ٚجٖج ٚيبزىيطي ثطٕبّٕ ٚيع مْل ضبيبٕي ْٕبيس ثسئ ٕح٘ م ٚپبسري٘ي
چطايي ّحقق ٕطسٓ اٛساف آّ٘ظضي ث٘ز ٗ ٙث ٚمطف مبستي ٛب ٗ ّطنالت ّ٘ج٘ز زض ائ ّسيط يبضي ضسبٕس.

چطذPDP ٚ

تؼيئ ٕيبظٛبي آّ٘ظضي ٗ
تجسيٌ إٜٓب ث ٚاٛساف
SMART

ٕ .1يبظٛبي ضغَي م ٚزض غ٘ضت ػسُ تحقق،
اٍٗ٘يت ثٖسي ٕيبظٛب

ّطنالت اسبسي زض ػَْنطز ايجبز ّي مٖٖس
 .2اٍٗ٘يت ٛبي آّ٘ظضي ٗ ت٘سؼ ٚاي م ٚزض
عً٘ ّ 12ب ٙآيٖس ٙػَْنطز فطز ضا تحت تبثيط

ّ.1غبٍؼ ٚمتبة ،غٗضٕبً ٗ ّٖبثغ ايٖتطٕتي
 .2ضطمت زض جَسبت ٗ مٖفطإس ٛب
 .3ضطمت زض مبضىبٛ ٙبي ػَْي ثب تبميس ثط
ّٜبضت ٛبي ػَْي
ّ .4طبٗض ٙثب مبضضٖبسبٓ ٗ ضطمت زض جَسبت
expert panel
 .5يبزىيطي اظ ْٛنبضآ يب سطپطست ٗاحس

قطاض ّي زٛس
تؼيئ فؼبٍيت ٛبيي مٚ

 .3ضنبيبت يب ٕبضضبيتي ٛبي ٗاضز ٙثط ػَْنطز

زض ّسيط تحقق اٛساف

فطز

آّ٘ظضي ّي ثبيست إجبُ
پصيطٕس

 .1ض٘اٛس ٗ ّستٖسات ّ٘ج٘ز زاً ثط اجطايي

تؼيئ ٕتبيج حبغٌ اظ

ْٕ٘زٓ  PDPتسٗئ ضسٙ

اجطايي ْٕ٘زٓ PDP

 .2ض٘اٛسي زاً ثط تغييط ضفتبضي يب ػَْنطزي

تسٗئ ضسٙ

فطز زض ٕتيج ٚاجطايي ْٕ٘زٓ PDP
 .3ض٘اٛسي زاً ثط تبثيط آّ٘ظش يب يبزىيطي
ٛبي ّحقق ضس ٙثط ضٗي ّطاقجت اظ ثيْبض
اػْبً تغييطات يب
تؼسيالت الظُ زض PDP
زض غ٘ضت ٕيبظ

.1اػْبً ٛطىٕ٘ ٚتغييط يب اغالحبت الظُ ثط ضٗي
 PDPاٍٗي ٗ ٚثؼضبً حصف ّ٘اضز غيط ضطٗضي
 .2ثجت ّ٘اضز آّ٘ذت ٚضس ٙثْٛ ٚطا ٙتبثيطي مٚ
ثط ضٗي ميفيت ّطاقجت ٛبي اضائ ٚضس ٙثٚ
ثيْبضآ زاضت ٚاست
 .3إسيطيسٓ جٜت عطح ضيعي  PDPسبً آتي

زض ائ ثرص ثّٖ ٚظ٘ض ٛطچ ٚػَْيبتي تط ٗ َّْ٘س تط ْٕ٘زٓ  ،PDPث ٚيل ْٕٕ٘ ٚاظ ائ ثطٕبّ ٚثْٛ ٚطا ٙىبُ ٛبي اسبسي مٚ
زض تسٗئ آٓ ٍحبػ ّي ىطزز اضبضّ ٙيط٘ز .تسٗئ ثطٕبّ PDP ٚث ٚضطح شيٌ ٗ زض س ٚثرص ّي ت٘إس إجبُ پصيطز .ثرص اًٗ
حبٗي اعالػبت ّحطّبٕٜبي است م ٚضٗسبي ثرطٜب ثطاي ٛطيل اظ مبضمٖبٓ ذ٘ز (ضبٌّٕ :قبط ضؼف ٗ ق٘ت ْٛچٖئ فطغت ٛب
ٗ تٜسيسات ضغَي م ٚإٜٓب ثب آٓ ضٗثطٗ ٛستٖس) إٓطا تنْيٌ ّي مٖٖس ٗ ثط اسبس اعالػبت حبغَ ٚث ٚتحَيٌ ّ SWOTي پطزاظٕس.
ثرص زُٗ ث ٚضطح ٗ ثيبٓ اقساّبتي پطزاذتّ ٚي ض٘ز م ٚثط اسبس تحَيٌ  SWOTإجبُ ضس ،ٙثطاي ضفغ ٕقبط ضؼف ٗ تق٘يت
فطغت ٛب اضائّ ٚي ض٘ز .زض ائ ثرص ّطرع ّي ىطزز م ٚاقساّبت زض چ ٚثبظ ٙظّبٕي ّي ثبيست إجبُ پصيطٕس ٗ چ ٚضٗضٜب ٗ
َّعّٗبتي ثطاي تحقق إٜٓب ٕيبظ است ْٛچٖئ ثطاي اضظيبثي ّ٘اضز إجبُ ضسٕ ٙقبط اضظيبثي ٗ پبيص ٕيع ٍحبػ ّي ىطزز.
ثرص سُ٘ ٕيع ضٕٗس إجبُ اقساّبت ٗ پيططفت ٛبي حبغَ ٚضا ثبظى٘ ّي مٖس.
تخش اٍل:
اطالعات هحرهاًِ
ضئيس ثرص:
سْت مبضّٖس:

ٕبُ ثيْبضستبٓ:
ٕبُ مبضّٖس:
ترًاهِ تَسعِ فردي ٍ حرفِ اي

ثّٖ ٚظ٘ض ّ٘فقيت پعضل زض إجبُ ٗظبيف ٗ ّسئٍ٘يت ٛبي ذ٘ز ٗ تحقق اٛساف ضغَي تؼيئ ضس ،ٙسطپطست ٗاحس ثب
ٕبُ  ٗ ..........................پعضل ّطث٘ع ٚثب ٕبُ  ................................زض تبضيد  .........................................ث ٚإجبُ تحَيٌ SWOT
ّيپطزاظٕس.
ٕقبط ق٘ت:
ّثبً :غالحيت ،ت٘آ ّسيطيت ظّبٓ،
ّتؼٜس ٗ....

ٕقبط ضؼف:
ّثبًٕ :يصضإسٓ زٗضٛ ٙبي آّ٘ظضي الظُ
زض ضاثغ ٚثب ّٜبضت پبٕنسي٘ٓ مْطي
(.....ٗ )LP

فطغت ٛب:

تٜسيسات:

ّثبً :زستطسي ث ٚثطٕبّ ٚت٘سؼ ٚفطزي،
ٗج٘ز حْبيت ٛبي مبفي ثّٖ ٚظ٘ض
فطإْ٘ ِٛزٓ آّ٘ظضٜبي الظُ زض إجبُ

ّثبًٕ :ساضتٔ ٗقت مبفي جٜت ضطمت
زض مالس ٛبي آّ٘ظضي ٗ......

پبٕنسي٘ٓ مْطي (.....ٗ )LP
ضطح اقساّبت پيطٖٜبزي ثط اسبس تحَيٌ  SWOTإجبُ ضس:ٙ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پس اظ إجبُ تحَيٌ  ، SWOTثطٕبّ ٚت٘سؼ ٚفطزي ٗ حطف ٚاي ٛط پعضل عطاحي ّييطزز تب ثب ائ ثطٕبّ ٚثت٘آ ٕقبط ضؼف ضا
ضفغ ْٕ٘ز ،ثط تٜسيسات غَج ٚمطز ٗ ٕقبط ق٘ت ٗ فطغت ٛب ضا ق٘ت ثرطيس .اٍجت ٚت٘افق ّيط٘ز م ٚائ ثطٕبّٛ ٚطّبّ٘ ٚٛضز
ثبظثيٖي قطاض ىيطز ٗ پيططفت ٛبي حبغَ ٚزض ٛط ّطحَ ٚضا ث ٚع٘ض ّٖظِ ٗ ظّبٓ ثٖسي ضس ٙثجت ْٕ٘ز.
تخش دٍمً :ياز سٌجي ّاي آهَزشي اًجام شذُ ٍ ترًاهِ ريسي تراي تحقق آى
ٕبُ ثرص:
ٕبُ ثيْبضستبٓ:
ٕ٘ع ّسئٍ٘يت:
ٕبُ پعضل:
اّضب:
تبضيد قطائت ٕيبظسٖجي آّ٘ظضي إجبُ ضس ٙاظ س٘ي پعضل:
تبضيد قطائت ٕيبظسٖجي آّ٘ظضي إجبُ ضس ٙاظ س٘ي سطپطست ثرص:
زٗضٛ ٙبي آّ٘ظضي الظُ ثطاي
تحقق ٕيبظٛبي ضغَي پطسٌٖ
 آّ٘ظش تئ٘ضيل ضه ىيطيغحيح اظ ثيْبضآ
 آّ٘ظش ػَْي آضٖبيي ثبٕح٘ ٙإجبُ پبٕنسي٘ٓ مْطي
(................................ )LP

اّضب:

ضٗضٜب ٗ َّعّٗبت ّ٘ضزٕيبظ ثطاي
ثطىعاضي زٗضٛ ٙبي آّ٘ظضي

ثبظ ٙظّبٕي تحقق ثطٕبّٚ
ٛبي عطح ضيعي ضسٙ

اضظيبثي اقساّبت إجبُ ضس ٙزض ائ
ذػ٘ظ

ظّبٓ ّٖبستّنبٓ ّٖبستاستبز يب ّطثي مبضآظّ٘زٙ...................................-

ّ 6بٕ ٚٛرست سبً
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مٌ زٗضٛ ٙبي آّ٘ظضي عطاحي
ضس ٙتساضك زيس ٙضس ٗ اقساّبت
الظُ ثّٖ ٚظ٘ض ثطىعاضي إٜٓب ثٚ
ػٌْ آّس ٗ..........

تخش سَم :رًٍذ اًجام اقذاهات ٍ پيشرفت ّاي حاصلِ
تبضيد

پيططفت إجبُ ثطٕبّٚ

91/6/30

 1مالس آّ٘ظضي تئ٘ضيل ٗ  1مبضىب ٙػَْي ثطاي
آّ٘ظش ٕح٘ ٙإجبُ پبٕنسي٘ٓ مْطي ثطاي ٗي ثطىعاض
ىطزيس ٙاست.

اّضبي ضرع ّسئً٘
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