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ًْایی سازی ٍیرایص اٍل هذل خایسُ هلی آهَزش ٍ تَسعِ. 1  

 تَسعِ ٍ هَزشآ هلی هذل تخصصی کارگرٍّْای طراحی•
  هلی خایسُ هذل ّای کارگرٍُ تخصصی اعضای از دعَت ٍ فراخَاى•

 (کطَر داًطگاّی اساتیذ ٍ صٌایع خثرگاى تَام حضَر رٍیکرد تا)آهَزش
 استخراج ٍ خوعثٌذی هذل، ّای کارگرٍُ (رٍزُ یک)فطردُ ترگساری•

 اعضا علوی ٍ کارضٌاسی ًظرات
  ٍ ضذُ استخراج ًکات کلیِ از استفادُ تا  هذل صفر ٍیرایص تازًگاری•

 ضذُ تَافق هَارد
  ًکات زیرهعیارّا، هعیارّا،)هذل کلی هفَْهی چارچَب تازآرایی •

 (.... ٍ هعیارّا، اهتیازات هذل، ارزضْای ٍ ٍاشگاى کلیِ راٌّوا،
 هطارکت تا ٍ کیفی ٍ کوی رٍیکرد دٍ  تا هذل صفر ٍیرایص اعتثاریاتی•

 .کطَر تْسازی ٍ آهَزش عرصِ کلیذی ریٌفعاى ٍ فعالیي ٍ صٌعت خثرگاى
 آهَزش هلی خایسُ هذل اٍل ٍیرایص از رًٍوایی ٍ تصَیة•



تذٍیي ترًاهِ زهاًثٌذی اخرای خایسُ هلی آهَزش ٍ تَسعِ. 2  

 :ریل هَارد تصَیة ٍ تررسی•
 تَسعِ ٍ آهَزش هلی خایسُ هتقاضیاى فراخَاى ًحَُ ٍ زهاى•
 تَسعِ ٍ اهَزش هلی خایسُ هذل ارزیاب ترتیت هتقاضیاى فراخَاى ًحَُ ٍ زهاى•
 ٍ آهَزش هلی خایسُ هذل تا آضٌایی ٍ هعرفی سویٌار ترگساری ًحَُ ٍ زهاى•

 تَسعِ
 خایسُ در ضرکت ٍ ًام ثثت  هذارک دریافت ًحَُ ٍ زهاى•
 .... ٍ ضرکت اتعاد تقاضا، هَرد خایسُ سطح تا هتٌاسة ّسیٌِ هیساى•
 ارزیاتاى اًتخاب ٍ  آهَزش ًحَُ ٍ زهاى•
 اظْارًاهِ دریافت ٍ ارسال تکویل، ًحَُ ٍ زهاى•
 ٍیسیت سایت ٍ ارزیاتی ًحَُ ٍ زهاى•
 خَایس اعطای ٍ ترتر ّای ضرکت هعرفی ّوایص ترگساری ًحَُ ٍ زهاى•

 



ضرکت ّای فعال کطَر تا هذل خایسُ اضاعِ ٍ آضٌایی . 3 

تَسعٍِ هلی آهَزش   

  خایسُ هذل تِ هرتَط ترٍضَرّای ٍ خسٍُ کتاب، تکثیر ٍ چاج طراحی،•
 تَسعِ ٍ آهَزش

  ٍ آهَزش هلی خایسُ هذل تا آضٌایی رٍزُ یک سویٌارّای ترگساری•
 تَسعِ

 . هتقاضی ضرکتْای هحل در آهَزضی سویٌارّای اختصاصی ترگساری•
 (تلَزیَى ٍ رادیَ) تَسعِ ٍ آهَزش هلی خایسُ هذل از ای رساًِ رًٍوایی•
  در تَسعِ ٍ آهَزش تعالی خایسُ هذل تا آضٌایی کارگاّْای ترگساری•

 الوللی تیي ٍ هلی ّای ّوایص ٍ سویٌارّا
  پایگاّْای در تَسعِ ٍ آهَزش هلی خایسُ هذل دستاٍردّای ارایِ ٍ ثثت•

 .ایراًی ٍ تَهی هذل عٌَاى تِ خْاى علوی دادُ
 



ترتیت ٍ پرٍرش ارزیاب خایسُ هلی آهَزش ٍ تَسعِ. 4  

  هلی خایسُ ارزیاب ترتیت آهَزضی ّای دٍرُ ّای سرفصل طراحی•
 :تَسعِ ٍ آهَزش

اًساًی هٌاتع تْسازی ٍ آهَزش 
تَسعِ ٍ آهَزش خایسُ هذل تا آضٌایی 
ُ(رادار هٌطق ٍ تعالی ّای هذل تا آضٌایی)ارزیاب ترتیت آهَزضی کارگا 
خَداریاتی ٍ ًَیسی اظْارًاهِ هْارتْای   
 .آهَزضی ّای دٍرُ فراگیراى هیاى از ارزیاتی هتقاضیاى اٍلیِ اًتخاب•
 اًتخاب هٌظَر تِ عویق ّای هصاحثِ ٍ هٌاسة رٍاًی آزهًَْای اًدام•

 .تَسعِ ٍ آهَزش خایسُ هذل ارزیاب ٍ سرارزیاب قالة در ّای تْتریي
  تعالی  حَزُ در کطَر فعال ٍ تالقَُ ارزیاتاى اطالعاتی تاًک تکویل ٍ تْیِ•

 .کیفیت ّای هذل سایر ٍ اًساًی هٌاتع سازهاًی،
 
 



ترگساری اٍلیي دٍرُ خایسُ آهَزش ٍ تَسعِ. 5  

 ارزیاتاى ٍ هتقاضیاى فراخَاى•
 ًام ثثت ٍ هذارک دریافت•
 تخصصی ّای آهَزش اخرای•
تَسعِ، ٍ آهَزش هلی خایسُ هذل اًساًی، هٌاتع تْسازی ٍ اهَزش تا آضٌایی :1 سطح 

 اظْارًاهِ تذٍیي ٍ رادار هٌطق خَدارزیاتی،
تَسعِ ٍ آهَزش هلی خایسُ ارزیاب ترتیت ٍیصُ دٍرُ ک2 سطح 

 (ّا اظْارًاهِ در ًقصاى ٍخَد صَرت در تازخَر) هتقاضیاى اظْارًاهِ تررسی ٍ دریافت•

 هتقاضی ّای ضرکت اظْارًاهِ تَزیع ٍ سرارزیاتاى ٍ ارزیاتاى آیی گردّن•
 ارزیاتی ّای تین هحل از تازدیذ ٍ ارزیاتی•
 تَسعِ ٍ اهَزش هلی خایسُ اٍل دٍر ارزیاتی ًتایح استخراج ٍ خوعثٌذی•
  ٍ آهَزش حَزُ در ایراى ترتر ّای سازهاى هعرفی ّوایص ترگساری•

 تَسعِ
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