عٌاٍیي اٍلَیتّای ػشباص ًخبگاى
پشٍپَصال ؿواسُ 1
فٌَاى پشٍپَصال:

بشسػی ٍ تحمیك دس سابغِ با سٍؽّای جذیذ پیؾ تصفیِ دس پذیذُ ّضن بیَّاصی

تخلق هَسد ًیبص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

همغـ دوتشی

 12هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
تحمیك دس ساثغِ ثب سٍؽّبی هختلف ٍ ًَیي پیؾ تلفیِ ّضن ثیَّاصی
تْیِ گضاسؿبت فٌی دس صهیٌِّبی پیؾ تلفیِ ّضن ثیَّاصی

دػتبٍسد:
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):

ّش سٍصُ ؿبّذ اثذاؿ سٍؽّبی رذیذی دس ّضن ثیَّاصی ّؼتین.ایي سٍؽّب ػجت هیؿًَذ وِ هیضاى هَاد آلی ّضن ؿذُ ًؼجت ثِ حزن هـخلی
اص ساوتَس افضایؾ یبثذ .دس سآوتَسّبی رذیذ ثب ثْشُ گیشی اص سٍؽّبی هٌبػت ؿیویبیی ٍ هىبًیىی ػشفت ٍاوٌؾ ثِ عَس چـوگیشی افضایؾ یبفتِ
اػت .ثِ دلیل افضایؾ ػشفت ٍاوٌؾ ٍ وبّؾ صهبى هبًذ ،حزن ایي سآوتَسّب دس همبیؼِ ثب ػبیش سآوتَسّب ووتش هیثبؿذ .اػتفبدُ اص فٌبٍسیّبی
التشاػًَیهّ ،یذسٍلیض آًضیویّ ،یذسٍلیض حشاستیّ،یذسٍلیض اػیذی یب ثبصی فبصی ؿذُ ٍ ....اص رولِ ایي فشآیٌذّب هیثبؿٌذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 2
فٌَاى پشٍپَصال:
تخلق هَسد ًیبص:

تْیِ همذهات هغالعات آیٌذُ پظٍّی بیَ اًشطی دس ایشاى
MBA

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

همغـ دوتشی

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ
 12هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
تَػقِ ثیَ اًشطی دس ایشاى ٍ رْبى اص سؿذ پش ؿتبثی ثشخَسداس هیثبؿذ  .دس ایي هیبى تقییي خغَط ٍ خظ هـی آیٌذُ رْت ّوگبهی ثب پیـشفتّبی
رْبًی ،ثْشُ گیشی ثْیٌِ اص هٌبثـ ٍ تَػقِ وبسثشد هٌبثـ اٍلیِ اص اّذاف هغبلقِ هیثبؿذ.
 -اًزبم هغبلقبت اٍلیِ رْت هؼتٌذ ػبصی ٍضقیت فقلی وـَس دس ثیَاًشطی

دػتبٍسد:

 تقییي ًمبط ٍ اّذاف والى وـَسّبی دیگشسٍؽ اًزبم وبس:

 -ثشآٍسد ػٌزی تحمیك هیضاى دػت یبثی اّذاف فقلی دس آیٌذُ

اًزبم هغبلقبت وتبثخبًِای ،هلبحجِ ٍ روـ آٍسی ٍ تحلیل اعالفبت

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
ثذٍى ؿه یىی اص سٍؽّبی تحلیل آیٌذُ روـ آٍسی اعالفبت هؼتٌذ فقلی ٍ اًزبم هغبلقبت دلیك رْت تقییي ٍ ثشآٍسد هیضاى پتبًؼیلّبی هبدی
ٍ هبلی رْت تحمیك اّذاف تقییي ؿذُ خَاّذ ثَد .ایي پشٍطُ ًیض دس ساػتبی تْیِ ایي همذهبت تقشیف گشدیذُ اػت.
پشٍپَصال ؿواسُ 3
فٌَاى پشٍپَصال :بشسػی صیؼت هحیغی(اسصیابی صیؼت هحیغی) هشاوض دفي صائذات جاهذ ؿْشی ،هغالعات هَسدی هحل دفي
تخلق هَسد ًیبص:

هٌْذػی فوشاى -هحیظ صیؼت

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ *

همغـ دوتشی

 12هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
-

تقییي هقیبسّبی اٍلیِ صیؼت هحیغی هشاوض دفي هٌْذػی
اٍلَیت ثٌذی هقیبسّبی صیؼت هحیغی

 -ثشسػی هقیبسّب دس یه هحل دفي ٍالقی دفي صائذات ربهذ ؿْشی

دػتبٍسد:
هتأػفبًِ تبوٌَى هغبلقبت ربهـ صیؼت هحیغی دس هشوض دفي صائذات ربهذ ؿْشی ثب لحبػ اكَل اسصیبثی صیؼت هحیغی كَست ًگشفتِ اػت .دس
ایي هغبلقِ ػقی داسد ثشسػی الگَّبی هختلف احجبت ؿذُ ،الذام ثِ ثشسػی صیؼت هحیغی آلَدگیّبی یىی اص هشاوض دفي هٌْذػی كَست گیشد.
سٍؽ اًزبم وبس:

اًزبم هغبلقبت وتبثخبًِای ،هلبحجِ ٍ ثبصدیذ اص هشوض دفي

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
تبوٌَى هغبلق بت تخللی صیبدی دس خلَف چگًَگی دفي صائذات ربهذ ؿْشی ٍ هیضاى پتبًؼیل اًشطی لبثل اػتحلبل اص هشاوض دفي هَرَد ٍ

یب هٌْذػی دس وـَس كَست گشفتِ اػت ٍلی تمشیجبً هغبلقبت هحذٍدی دس ثشآٍسد هیضاى آلَدگیّبی ًبؿی اص دفي صائذات كَست گشفتِ اػت.
ایي هغبلقِ دس ًؾش داسد ایي هغبلقبت سا ثشآٍسد ػبصد.
پشٍپَصال ؿواسُ 4
فٌَاى پشٍپَصال :عشاحی ٍ ػاخت پایلَت آصهایـگاّی ّضن اػیذی /باصی دها باال ٍ هغالعِ ّضن هَاد آلی صبالِ ؿْشی
تخلق هَسد ًیبص:

هٌْذػی ؿیوی

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

همغـ دوتشی

 12هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
عشاحی ٍ ػبخت ّبضن آصهبیـگبّی اػیذی یب ثبصی دهب ثبال ٍ اًزبم تحمیمبت ّضن هَاد صائذ آلی ؿْشی
دػتبٍسد:
 -وبس ثش سٍی ّضن هَاد صائذ آلی ؿْشی ٍ یبفتي سٍؽ ثْیٌِ

 عشاحی ٍ ػبخت ّبضن آصهبیـگبّیتْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):

افضایؾ حزن سآوتَسّبی ػشفت پبییي ٍ ًیبص فشاٍاى ثِ آة اص رزاثیت ایي سآوتَسّب وبػتِ ٍ ػجت گشاًی ّضن هیؿَد .ثشای حل ایي هـىل
اهشٍصُ ًؼل رذیذی اص ّبضن ّبی ثیَّاصی تحت فٌَاى ّبضن ّبی ػشفت ثبال دس هشاحل هختلف تحمیمبت ٍ وبسثشی ّؼتٌذ .صهبى هبًذ دس
سآوتَسّبی لذیوی  30تب  40سٍص ثَدّ .شچِ ثتَاًین اص صهبى هبًذ هَاد دس داخل ّبضن وبّؾ دّین ،پشٍطُّب ثیـتش ثِ ػوت التلبدی ؿذى
خَاٌّذ سفتّ .ضن اػیذی یب ثبصی اص سٍؽّبیی ّؼتٌذ وِ ػجت وبّؾ هبًذ هَاد دس داخل ّبضن هیگشدًذ .ثِ خلَف اگش ّضن دس دهبی
تشهَفیلیه اًزبم ؿَد ،ایي رزاثیت ثیـتش هیؿَد  .فشایٌذّبی ّضن اػیذی یب ثبصی ػجت هیؿَد وِ فشآیٌذ ّیذسٍلیض وِ حذٍد یه ػَم صهبى
هبًذ سا ثِ خَد اختلبف هیدّذ ثِ چٌذ ػبفت تملیل پیذا وٌذ ٍ اگش ّضن ًیض دس دهبی تشهَفیلیه اتفبق افتذ ،ػجت وبّؾ ّشچِ ثیـتش صهبى
هبًذ ّضن ٍ التلبدی ؿذى آى خَاّذ ؿذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 5
فٌَاى پشٍپَصال :اسائِ هباًی ٍ عشاحی ؿبىِّای جوع آٍسی بیَگاص دس یه هحل دفي صائذات جاهذ ؿْشی ،هغالعات هَسدی هحل دفي
تخلق هَسد ًیبص:

هٌْذػی هىبًیه -ػیبالت

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

همغـ دوتشی

 12هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
یىی اص ًمبط ولیذی ّش ًیشٍگبُ هجتٌی ثش دفي صائذات ربهذ ؿْشی ،ػیؼتن روـ آٍسی ثیَگبص تَلیذی اص هحل دفي هیثبؿذّ .ذف اكلی اص ارشای
ایي پشٍطُ اسائِ هجبًی عشاحی ٍ دس ًْبیت ارشای هغبلقبت عشاحی ػیؼتن روـ آٍسی ثیَگبص دس یه هحل دفي ٍالقی صائذات ربهذ ؿْشی
هیثبؿذ.
دػتبٍسد:
 تْیِ هجبًی هٌْذػی عشاحی ؿجىِ روـ آٍسی ثیَگبص اًزبم هغبلقبت عشاحی ػیؼتن روـ آٍسی ثیَگبص دس یه هحل دفيسٍؽ اًزبم وبس:
اًزبم هغبلقبت وتبثخبًِای ،هلبحجِ ٍ ثبصدیذ
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
ػیؼتنّبی روـ آٍسی ثیَگبص دس یه ًیشٍگبُ هشثَعِ ثؼیبس گؼتشدُ ٍ داسای حؼبػیتّبی ارشایی خبف خَد هیثبؿذ .دس ایي هغبلقِ دس ًؾش
اػت ضوي تْیِ هجبًی هغبلقبت دس عشاحی ایي ػیؼتنّب ًؼجت ثِ تْیِ ًمـِّبی ارشایی یه ػیؼتن روـ آٍسی دس یه هحل دفي الذام گشدد.

پشٍپَصال ؿواسُ 6
فٌَاى پشٍپَصال:
تخلق هَسد ًیبص:

بْیٌِ ػاصی پَؿؾّای پـت آیٌِّای خَسؿیذی
هٌْذػی ؿیوی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

هٌْذػی پلیوش (اسؿذ-دوتشی)

 8-12هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
ثِ هٌؾَس افضایؾ عَل فوش آیٌِّبی خَسؿیذی ٍ وبّؾ هیضاى افت اًقىبع آىّب دس عَل ػبلّبی وبسوشد ًیبصهٌذ ثِ ثْیٌِ ػبصی پَؿؾّبی هحبفؼ

پـت آیٌِ هیثبؿین (ثب دس ًؾش گشفتي ؿشایظ وبسی آىّب).
دػتبٍسد -:افضایؾ عَل فوش آیٌِّبی خَسؿیذی
 وبّؾ ّضیٌِّبی تقویش ٍ ًگْذاسیسٍؽ اًزبم وبس:
هغبلقِ ٍ تحمیك ثش سٍی پَؿؾّبی همبٍم وِ لبثلیت ارشا ثش پـت آیٌِ سا داؿتِ ثبؿذ ،ارشا پَؿؾ ٍ تؼت آى
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
پـت آیٌِّبی خَسؿیذی ثبیؼتی تَػظ پَؿؾّبی همبٍم دس ؿشایظ رَی ٍ تبثؾ ؿذیذ  uvهمبٍم ثَدُ ٍ چؼجٌذگی هٌبػت رْت تحول ًیشٍی
ٍصى آیٌِ سا داؿتِ ثبؿٌذ ٍ داسای حذالل  15ػبل فوش هفیذ ثبؿٌذ .ثشای دػتیبثی ثِ ایي ّذف پَؿؾّبیی ثِ رض پَؿؾّبی هتذاٍل آیٌِ وبسی ثبیؼتی
هَسد اػتفبدُ لشاس گیشًذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 7
فٌَاى پشٍپَصال :ؿٌاخت ٍ اسصیابی اًَاع ػیؼتنّای رخیشُ اًشطی حشاستی دس ًیشٍگاُ ػْوَی خغی
همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ *

تخلق هَسد ًیبص :هٌْذػی ؿیوی
هٌْذػی هىبًیه -تجذیل اًشطی
هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

همغـ دوتشی

 8-12هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
 -1ؿٌبخت اًَاؿ ػیؼتنّبی رخیشُ اًشطی  -همبیؼِ هضایب ٍ هقبیت آىّب
 -2اًزبم هحبػجبت اٍلیِ رْت ػیؼتن رخیشُ اًشطی دس یه ًیشٍگبُ پٌزبُ هگبٍاتی فشضی ثشای ػبفبت هختلف رخیشُ ػبصی
دػتبٍسد:
پیؾ ثیٌی افضایؾ ضشیت ؽشفیت ًیشٍگبُ ثِ كَست تئَسی
سٍؽ اًزبم وبس:
هغبلقِ ٍ تحمیك ٍ روـ آٍسی هغبلت سارـ ثِ اّذاف پشٍطُ ٍ تزضیِ ًْبیی آى دس یه گضاسؽ وبهل
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
ثب رخیشُ هبصاد اًشطی رزة ؿذُ دس ػبفبتی وِ تبثؾ هٌبػت اػت هیتَاى ثشای اداهِ وبس ًیشٍگبُ دس هَالقی وِ تبثؾ وبّؾ هییبثذ یب لغـ هیؿَد
(اثشی ؿذى َّا ،فلشّب ٍ ػبفبت اٍلیِ ؿت) اػتفبدُ وشد وِ دس ًْبیت هٌزش ثِ افضایؾ ضشیت ؽشفیت ًیشٍگبُ هیگشدد.
پشٍپَصال ؿواسُ 8
فٌَاى پشٍپَصال :بشسػی التصادی عشحّای ػشهایِ گزاسی ًیشٍگاُّای تجذیذپزیش بخؾ غیشدٍلتی
تخلق هَسد ًیبص :التلبد اًشطی

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

همغـ دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس :ؿؾ هبُ الی یه ػبل
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
تْیِ یه هذل التلبدی ػبدُ ٍ وبسثشدی ثشای ثشسػی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل التلبدی عشحّبی ػشهبیِگزاسی دس احذاث ًیشٍگبُّبی تزذیذپزیش ٍ
هحبػجِ تقشفِ التلبدی خشیذ ثشق ٍ تحلیل احش ٍام  ،هبلیبت ،تَسم ٍ  ...ثش سٍی هحبػجبت التلبدی.
دػتبٍسد:
 اهىبى ثشسػی التلبدی عشحّبی تَریْی اسػبلی اص ربًت ثخؾ غیشدٍلتی تزضیِ ٍ تحلیل احش پبساهتشّبی دخیل دس هحبػجبت التلبدی ٍ آًبلیض حؼبػیت هحبػجِ تقشفِ التلبدی ثشق ثش هجٌبی لیوت توبم ؿذُ اهىبى ثشسػی احش هذلّبی دسآهذی ٍ ّضیٌِای هختلف ثش هذل ػشهبیِگزاسی ثشای اػتفبدُ دس تحلیلّبی التلبدیسٍؽ اًزبم وبس:
ثشسػی هذل التلبدی ػشهبیِ گزاسی ًیشٍگبّی ٍ ٍسٍدیّب ٍ خشٍریّبی آى ٍ ًْبیتبً تْیِ یه ًشم افضاس ػبدُ ٍ وبسثشدی ثشای اًزبم ثشسػیّبی
التلبدی ثب لبثلیت همبیؼِ ًتبیذ ثب ػبیش ًشم افضاسّبی سایذ تحلیل التلبدی

پشٍپَصال ؿواسُ 9
فٌَاى پشٍپَصال :تذلیك اعلغ باد وـَس با اػتفادُ اص الگَسیتنّا ٍ ًشم افضاسّای ًَیي هشتبظ ٍ اص عشیك تحلیل سطین باد هٌاعك هختلف
وـَس
هٌْذػی هىبًیهَّ -اؿٌبػی -فیضیه

تخلق هَسد ًیبص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس 18 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

پشٍطُ افضایؾ دلت اعلغ ثبد وـَس دس ساػتبی اػتفبدُ دس هغبلقبت هبوشٍػبیتیٌگ ٍ هیىشٍػبیتیٌگ

گضاسؽً ،شم افضاس ،هذل

سٍؽ اًزبم وبس:

هغبلقِ ٍ تحمیك ،هذلػبصی

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
ّذف ایي پشٍطُ افضایؾ دلت اعلغ ثبد وـَس دس ساػتبی اػتفبدُ دس هغبلقبت هبوشٍػبیتیٌگ ٍ هیىشٍػبیتیٌگ ٍ ایزبد ثؼتش هٌبػت رْت اسائِ
اعالفبت دلیك اص سطین ثبد هٌبعك هختلف وـَس ثِ هحممبى ٍ ػشهبیِ گزاساى ثخؾ خلَكی هیثبؿذ .ثذیْی اػت وِ اص ًتبیذ ایي پشٍطُ هیتَاى
رْت تذٍیي ػیبػتّبی والى وـَس دس حَصُ اًشطی ثبد اػتفبدُ ًوَد.
پشٍپَصال ؿواسُ 10
فٌَاى پشٍپَصال:

هذیشیت هٌابع اًؼاًی دس بحث ًیشٍگاُّای بادی
هذیشیت كٌبیـ  ،اػتشاتظیه همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

تخلق هَسد ًیبص:

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس 12 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی :ؿٌبػبیی ًمبط ضقف هَرَد دس حَصُ اًشطی ثبد دس وـَس دس خلَف تشثیت ٍ استمبء ًیشٍی اًؼبًی هتخلق
دػتبٍسد:

گضاسؽ

سٍؽ اًزبم وبس:

هغبلقِ ٍ تحمیك

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
ّذف ایي پشٍطُ ؿٌبػبیی ًمبط ضقف هَرَد دس حَصُ اًشطی ثبد دس وـَس دس خلَف تشثیت ٍ استمبء ًیشٍی اًؼبًی هتخلق دس ایي صهیٌِ ٍ
اسائِ ساّىبسّبیی دس خلَف سفـ ایي ًمبط ضقف هیثبؿذ.
پشٍپَصال ؿواسُ11
فٌَاى پشٍپَصال :بشسػی خَسدگی پشُ تَسبیيّای بادی بش اثش  ٍ dustػایش عَاهل ٍ اثش آى بش عولىشد تَسبیي بادی
تخلق هَسد ًیبص:

هٌْذػی هَاد ،ؿیوی فیضیه

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس 12 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

ثشسػی تأحیش گشد ٍ غجبس ٍ خَسدگی ثش پشُّب
گضاسؽ ،آییي ًبهِ ،اػتبًذاسدً ،شم افضاس
هغبلقِ ٍ تحمیك ،هذلػبصی

سٍؽ اًزبم وبس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):

ًلت تَسثیيّبی ثبدی دس هٌبعمی وِ داسای گشد ٍ غجبس فشاٍاًی هیثبؿٌذ اص لجیل ًَاحی وَیشی وـَس هبًٌذ ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ٍ ،...هیتَاًذ ثش
فولىشد ٍ فوش هفیذ ایي تَسثیيّب تأحیشگزاس ثبؿذ .ثشسػی تأحیش گشد ٍ غجبس ثش خَسدگی پشُّب ،هیتَاًذ هٌزش ثِ عشاحی ٍ تَلیذ پشُّبی همبٍم دس
ثشاثش خَسدگی ثب گشد ٍ غجبس ؿَد.
پشٍپَصال ؿواسُ 12
فٌَاى پشٍپَصال:
تخلق هَسد ًیبص :

عشاحی ػیؼتنّای رخیشُ اًشطی دس ساػتای پایذاس ػاصی ؿبىِ
هٌْذػی ثشق ،اًشطی ،هىبًیه

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:
سٍؽ اًزبم وبس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی
 18هبُ

وبّؾ ٍ سفـ ًَػبًبت ػیؼتنّبی تزذیذپزیش
گضاسؽً ،شم افضاس ،هذل
هغبلقِ ٍ تحمیك ،هذلػبصی

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
ثِ فلت خللت غیش دائوی ثَدى ٍ ًَػبًی ثَدى اًشطیّبی تزذیذپزیش ،هَلذّبی ایي ًَؿ اص اًشطیّب تَلیذ اًشطی الىتشیىی حجبت ٍ پبیذاسی ًذاسًذ.
ایي ًَػبًبت تَلیذ ثبفج ًبپبیذاسی ؿجىِ ثشق هیؿَد وِ ثب اػتفبدُ اص ػیؼتنّبی رخیشُ اًشطی هیتَاى ایي ًمیلِ سا هشتفـ ًوَد.
پشٍپَصال ؿواسُ13
فٌَاى پشٍپَصال:

هذیشیت سیؼه دس ًیشٍگاُّای بادی
هٌْذػی كٌبیـ(هذیشیت پشٍطُ ،اػتشاتظیه) همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

تخلق هَسد ًیبص:

 18هبُ

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

ؿٌبػبیی سیؼهّبی هشتجظ ثب ًیشٍگبُّبی ثبدی

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

گضاسؽً،شم افضاس

سٍؽ اًزبم وبس:

هغبلقِ ٍ تحمیك ،هذلػبصی

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ) :ؿٌبػبیی سیؼهّبی هشتجظ ثب ًیشٍگبُّبی ثبدی ٍ اسائِ ساّىبسّبیی رْت تملیل آىّب هیتَاًذ ثِ تحلیلّبی دلیك
تش فٌی ٍ التلبدی دس رْت احذاث ًیشٍگبُّب ثبدی هٌزش ؿَد.
پشٍپَصال ؿواسُ 14
فٌَاى پشٍپَصال:
تخلق هَسد ًیبص:

بشسػی اثش ًیشٍگاُّای بادی ٍ اهَاج دسیا بش ؿبىِ بشق ٍ تحلیل پایذاسی ؿبىِ
هٌْذػی ثشق همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس 15 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی :اسائِ ساّىبسّبیی رْت تملیل ًبپبیذاسی ؿجىِ ثشق دس كَست اتلبل ًیشٍگبُّبی ثبدی یب هَری ،رضس ٍ هذی ٍ...
دػتبٍسد:

گضاسؽ ،آییي ًبهِ ،اػتبًذاسدً ،شم افضاس
هغبلقِ ٍ تحمیك ،هذلػبصی

سٍؽ اًزبم وبس:

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ) :ثب سؿذ ػشهبیِ گزاسی دس حَصُ اًشطیّبی ثبد ٍ اهَاد ٍ سؿذ چـوگیش اػتفبدُ اص ایي اًشطیّب (ثِ خلَف اًشطی
ثبد) دس تَلیذ ثشق هَسد ًیبص وـَس ،اسائِ ساّىبسّبیی رْت تملیل ًبپبیذاسی ؿجىِ ثشق دس كَست اتلبل ًیشٍگبُّبی ثبدی یب هَری ،رضس ٍ هذی
ٍ ،...دس ایي پشٍطُ هذ ًؾش لشاس گشفتِ اػت.
پشٍپَصال ؿواسُ 15
فٌَاى پشٍپَصال :تذٍیي وذ ؿبىِ ( )Grid Codeجْت اتصال ًیشٍگاُّای بادی بِ ؿبىِ بشق
تخلق هَسد ًیبص:

هٌْذع ثشق همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس12 :هبُ
تضویي پبیذاسی ؿجىِ دس كَست اتلبل تَسثیي ثبدی ثِ آى

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:

گضاسؽ ،آییي ًبهِ ،اػتبًذاسد

دػتبٍسد:

هغبلقِ ٍ تحمیك

سٍؽ اًزبم وبس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):

ثِ فلت خلَكیت غیش دائوی ثَدى ٍ ًَػبًی ثَدى راتی ٍصؽ ثبد ،تَاى تَلیذی اص هٌبثـ ثبدی ًبپبیذاس ٍ غیش هغوئي هیثبؿذ وِ ایي هؼئلِ هیتَاًذ
پبیذاسی ؿجىِ ثشق سا دس هخبعشُ لشاس دّذ .لزا ثِ هٌؾَس تضویي پبیذاسی ؿجىِ دس كَست اتلبل تَسثیي ثبدی ثِ آى،دس ایي پشٍطُ ًؼجت ثِ تذٍیي
ساّىبسّبیی رْت اتلبل هغوئي ًیشٍگبُّبی ثبدی ثِ ؿجىِ ثشق الذام هیؿَد.
پشٍپَصال ؿواسُ 16
فٌَاى پشٍپَصال :عشاحی ٍ ػاخت تَسبیيّای بادی وَچه جْت اػتفادُ دس هصاسف خاًگی ٍ تجاسی دس هٌاعك ؿْشی ،سٍػتایی ،هٌفصل
اص ؿبىِ ٍ...
تخلق هَسد ًیبص:

هٌْذع هىبًیه -ثشق همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:

 18هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

ؿٌبػبیی هَاسد وبسثشد تَسثیيّبی ثبدی وَچه دس هلبسف خبًگی ٍ كٌقتی
گضاسؽ ،هحلَل
هغبلقِ ٍ تحمیك ،هذلػبصی ،ػبخت

سٍؽ اًزبم وبس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):

ثب افضایؾ تمبضب دس صهیٌِ اػتفبدُ اص اًشطی ثبد دس رْت هلبسف هختلفی ّوچَى خبًگی ،كٌقتی ،تزبسی ٍ  ...دس ػغح رْبًی ،ثبصاس هٌبػجی دس
صهیٌِ عشاحی ٍ تَلیذ تَسثیيّبی ثبدی وَچه ثِ ٍرَد آهذُ اػت .دس ایي پشٍطُ تالؽ هیؿَد تب ثب ؿٌبػبیی هَاسد وبسثشد تَسثیيّبی ثبدی
وَچه دس هلبسف خبًگی ٍ كٌقتیً ،ؼجت ثِ عشاحی ٍ ػبخت تَسثیيّبی ثبدی وَچه هتٌبػت ثب وبسثشدّبی هختلف الذام ًوَد.

پشٍپَصال ؿواسُ 17
فٌَاى پشٍپَصال :اسصیابی ػیؼتنّای ّیبشیذی باد با ػایش هٌابع اًشطی جْت هعشفی بْتشیي ػیؼتن بشای هصاسف صٌعتی ،تجاسی ٍ خاًگی
هٌْذع هىبًیه -ثشق همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

تخلق هَسد ًیبص:

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس:
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

 18هبُ
ؿٌبػبیی في آٍسی ّبی هَرَد دس صهیٌِ ػیؼتنّبی ّیجشیذی ثبد ثب ػبیش هٌبثـ اًشطی

گضاسؽ ،آییي ًبهِ ،اػتبًذاسدً ،شم افضاس ،هحلَل
هغبلقِ ٍ تحمیك ،هذلػبصی ،ػبخت

سٍؽ اًزبم وبس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):

ّذف ایي پشٍطُ ؿٌبػبیی في آٍسی ّبی هَرَد دس صهیٌِ ػیؼتنّبی ّیجشیذی ثبد ثب ػبیش هٌبثـ اًشطی ثِ ّوشاُ ثشسػی فٌی ٍ التلبدی ایي ػیؼتنّب
رْت اػتفبدُ دس هلبسف خبًگی ،كٌقتی ٍ تزبسی ٍ دس فیي حبل اسصؽ گزاسی آىّب ٍ هیضاى احشگزاسی ایي ػیؼتنّب ثش استمبء ثْشُ هَلذّبی ثبدی
هیثبؿذ.

پشٍپَصال ؿواسُ 18
فٌَاى پشٍپَصال :تحلیل التصادی پوپ حشاستی صهیي گشهایی جْت تعییي سٍؽ حوایت اص آى دس صٌعت گاص
تخلق هَسد ًیبص:

التلبد /اًشطی همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس 9:هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

تقییي سٍؽ پشداخت یبساًِ ثِ ػیؼتن پوپ حشاستی صهیي گشهبیی
گضاسؽ التلبدی پوپ حشاستی صهیي گشهبیی
اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هشثَعِ

سٍؽ اًزبم وبس:

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ) :
ػیؼتنّبی گشهبیـی سایذ دس وـَس داسای ساًذهبى ون ٍ هلشف گبص ثبالیی ّؼتٌذ ٍ رْت وبّؾ پیه هلشف گبص دس صهؼتبىّب ٍ ًیض تأهیي گشهبیؾ
ػبختوبىّبی سٍػتبّب ٍ ؿْشّبی دٍس اص ؿجىِ گبص هیتَاى اص ػیؼتن گشهبیـی پوپ حشاستی صهیي گشهبیی وِ هیضاى هلشف اًشطی آىّب ون ثَدُ ٍ
داسای ساًذهبى ثبالیی ّؼتٌذ ،اػتفبدُ ًوَد .ثشای تَػقِ ایي ػیؼتن ًیبص اػت دس اثتذا ًؼجت ثِ تقییي سٍؽّبی حوبیتی دس ٍصاست ًفت الذام ؿَد.

پشٍپَصال ؿواسُ 19
فٌَاى پشٍپَصال :
تخلق هَسد ًیبص: :

ؿبیِ ػاصی دسٍى چاّی چاُّای صهیي گشهایی
هٌْذػی ًفت/هخبصى

هٌْذػی هىبًیه /ػیبالت

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس :

 9هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:

ثشسػی سًٍذ تغییشات ػیبل ٍ چگَ ًگی ٍسٍد آى ثِ دسٍى چبُ

دػتبٍسد:
سٍؽ اًزبم وبس:

تْیِ هذل هخضى ٍ تقشیف ػٌبسیَّبی هختلف
اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هشتجظ

چىیذُ :هجحج ؿجیِ ػبصی چبُّب اص صهبى حفبسی آغبص گشدیذُ ٍثب ثْشُ ثشداسی اص هخضى ٍ چبُ دس صهبى تؼت ٍ یب تغزیِ ًیشٍگبُ ٍاسد فبص رذی تشی

هیگشدد .ثشسػی سًٍذ تغییشات ػیبل دسٍى چبّی ،چگًَگی ٍسٍد ػیبل ثِ دسٍى چبُ،همذاس هـخلبت فیضیىی ٍ ؿیویبیی ػیبل ٍ دس ًْبیت پیؾ ثیٌی
سفتبس آیٌذُ چبُ ثب دس ًؾش گشفتي ػٌبسیَّبی گًَبگَى اص ًتبیذ یه ؿجیِ ػبصی دسٍى چبّی خَاّذ ثَد فوذُتشیي سٍاثظ هَسد اػتفبدُ دس ایي وبس
هقبدالت دیفشاًؼیل رشم ٍ اًشطی خَاّذ ثَد.
پشٍپَصال ؿواسُ20
فٌَاى پشٍطُ:

بشسػی سٍؽّای هـاسوت بخؾ خصَصی دس ػاخت ًیشٍگاُ صهیي گشهایی ػبالى
التلبد /اًشطی همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

تخلق هَسد ًیبص:

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس 9 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

هغبلقِ دس خلَف سٍؽّبی رزاة ًوَدى هـبسوت ثخؾ خلَكی دس ػبخت ًیشٍگبُ صهیي گشهبیی ػجالى

گضاسؽ ثْتشیي سٍؽ هـبسوت ثخؾ خلَكی دس ػبخت ًیشٍگبُ صهیي گشهبیی

سٍؽ اًزبم وبس :اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هشثَعِ ٍ تحلیلّبی التلبدی
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ):
ثشای اداهِ هشاحل ػبختً ،لت ،سا ُ اًذاصی ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًیشٍگبُ صهیي گشهبیی ػجالى ًیبص ثِ تأهیي ثَدرِ ثَدُ وِ ایي اهش یب ثبیذ اص هٌبثـ فوَهی
دٍلتی تأهیي ؿَد یب تَػظ ثخؾ خلَكی دس كَست اًزبم هغبلقِ ثشای تقییي ثْتشیي سٍؽ هیتَاى ًؼجت ثِ تأهیي هٌبثـ هبلی تَػظ ثخؾ خلَكی
الذام ًوَد.
پشٍپَصال ؿواسُ 21
فٌَاى پشٍپَصال :تحلیل التصادی پوپ حشاستی صهیي گشهایی جْت تعییي سٍؽ حوایت اص آى دس صٌعت بشق
تخلق هَسد ًیبص:

التلبد /اًشطی همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

هذت صهبى پیـٌْبدی ثشای اًزبم وبس 9 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی:
دػتبٍسد:

تقییي سٍؽ پشداخت یبساًِ ثِ ػیؼتن پوپ حشاستی صهیي گشهبیی

گضاسؽ التلبدی پوپ حشاستی صهیي گشهبیی
اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هشثَعِ

سٍؽ اًزبم وبس:

تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ)  :ػیؼتنّبی ػش هبیـی سایذ دس وـَس داسای ساًذهبى ون ٍ هلشف ثشق ثبالیی ّؼتٌذ ٍ رْت وبّؾ پیه هلشف ثشق
دس تبثؼتبىّب هیتَاى اص ػیؼتن ػشهبیـی پوپ حشاستی صهیي گشهبیی وِ هیضاى هلشف اًشطی آىّب ون ثَدُ ٍ داسای ساًذهبى ثبالیی ّؼتٌذ ،اػتفبدُ ًوَد.
ثشای تَػقِ ایي ػیؼتن ًیبص اػت دس اثتذا ًؼجت ثِ تقییي سٍؽّبی حوبیتی دس ٍصاست ًیشٍ الذام ؿَد.
پشٍپَصال ؿواسُ 22
فٌَاى پشٍپَصال :
تخلق هَسد ًیبص:

عشاحی سبات چاُ ًَسد بشای جوع آٍسی اعالعات دس چاُّای صهیي گشهایی
سثبتیه هىبًیه/ثشق الىتشًٍیه همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی

هذت صهبى :
ّذف پشٍپَصال:
دػتبٍسد:

 10هبُ
هغبلقِ ٍ ثشسػی چبُّبی ثخبس صهیي گشهبیی ٌّگبم حفش چبُ.
عشاحی سثبت چبُ ًَسد

سٍؽ اًزبم وبس:اػتفبدُ اص ًشم افضاس
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ) :
ٍرَد یه سثبت رْت تقییي هـىالت ثَرَد آهذُ دس چبُّبی صهیي گشهبیی ٌّگبم حفش چبُ ٍ ثْشُ ثشداسی اص چبُ ٍ ّوچٌیي ثشداؿت اعالفبت اص چبُ
ضشٍسی هیثبؿذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 23
فٌَاى پشٍپَصال :
تخلق هَسد ًیبص:

تحلیل ػیؼتنّای اًشطی صهیي گشهایی
التلبد /اًشطی

همغـ دوتشی  -وبسؿٌبػی اسؿذ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْبدی :
هغبلقِ التلبدی ربهـ دس هَسد ّضیٌِّبی ًلت ٍ ساُ اًذاصی ًیشٍگبُّبی صهیي گشهبیی  ،هیضاى وبّؾ هلشف اًشطی ،ثبصگـت ػشهبیِ اٍلیِ ٍ ًحَُ
تَػقِ ٍ تزبسی وشدى آى هیثبؿذ.

دػتبٍسد:

گضاسؽ وبهل اص هغبلقبت تحلیل ػیؼتنّبی اًشطی صهیي گشهبیی
تحمیك ٍ هغبلقِ

سٍؽ اًزبم وبس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌبخت (چىیذُ) :

ؿبهل تحلیلّبیی اػت رْت ؿٌبػبیی ٍ احش گزاسی ثش تىٌَلَطی ثبصاس ٍ هـىالت هَرَد دس كٌقت ،هـخق وشدى هضایبی التلبدی ،صیؼت
هحیغی ٍ اًشطی هحَس دس صهیٌِ تَػقِ اًشطی صهیي گشهبیی ،پبػخ ثِ هـىالت ٍ ػؤاالت اػبػی هَرَد دس ثخؾ تىٌَلَطی صهیي گشهبیی ٍ ًحَُ
تَػقِ ٍ تزبسی وشدى آى ٍ ّوچٌیي پبػخ ثِ ًیبصّبی حیبتی هَرَد دس ثبصگـت ػشهبیِای وِ تَػظ دٍلت دس ثخؾ  R&Dاًزبم ؿذُ اػت .ثِ
فلت ًب ؿٌبختِ ثَدى هضایبی التلبدی اػتفبدُ اص اًشطی صهیي گشهبیی ًیبص ثِ یه هغبلقِ التلبدی ربهـ دس هَسد ّضیٌِّبی ًلت ٍ ساُ اًذاصی
ًیشٍگبُّبی صهیي گشهبیی  ،هیضاى وبّؾ هلشف اًشطی ،ثبصگـت ػشهبیِ اٍلیِ ٍ ًحَُ تَػقِ ٍ تزبسی وشدى آى هیثبؿذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 24
ؿٌاػایی ٍ تحلیل هبذلّای لذست بىاس گشفتِ ؿذُ دس تَسبیي بادی

عٌَاى پشٍپَصال:
تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

هٌْذع ثشق -وٌتشل

 -دوتشی

 18هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

ؿٌبػبیی هجذلّبی لذست ثِ هٌؾَس وٌتشل ٍ تغییش ٍلتبط ٍ فشوبًغ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

ؿٌبػبیی هجذل لذست ٍ وٌتشل آى دس ػیوَلیٌه هغلت ثِ هٌؾَس ؿجیِ ػبصی سفتبس ػیؼتن

دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

هغبلقِ ٍ ؿٌبػبیی اًَاؿ هجذلّبی لذست رْت اػتفبدُ ثْیٌِ ٍ اػتخشاد حذاوخش تَاى دس تَسثیيّبی ثبدی ٍ تضسیك آى ثب ویفیت ثبال ثِ ؿجىِ لذست ثِ
فٌَاى دٍ ّذف اكلی دس ػیؼتنّبی اًشطیّبی ثبد
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
سٍؿي اػت وِ ؿٌبػبیی ٍ ًیض تـخیق فولی ػیؼتنّبی ادٍات الىتشًٍیه لذستی هیتَاًذ تأحیش لبثل تَرْی دس عشاحی ،تؼت ٍ ،ثِوبسگیشی اص هٌبثـ
تغزیِ ػَئیچیٌگ دس عیف گؼتشدُای اص ثشًبهِّبی وبسثشدی داؿتِ ثبؿذ .لزا ثب تَرِ ثِ ًمؾ اًىبسًبپزیش هجذلّبی لذست دس ثْجَد هـخلبت
تَسثیيّبی ثبدی ،ثشسػی ایي دػتِ اص ارضای ادٍات الىتشًٍیه لذستی ٍ تأحیش آىّب دس ًیشٍگبُ ثبدی رْت اسصیبثی ػیؼتن ضشٍسی ثِ ًؾش هیسػذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 25
عٌَاى پشٍپَصال:

ؿٌاػایی ػاختاس ٍ هـخصات هىاًیىی -ؿیویایی چؼبّای هَسد اػتفادُ دس تَلیذ پشُ تَسبیي بادی
هٌْذع ؿیوی یب هَاد

تخصص هَسد ًیاص:

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

همغـ وبسؿٌبػی  -دوتشی

 18هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی :اص آًزب وِ چؼتّبی هَسد اػتفبدُ دس تَسثیي ثبدی اػتفبدُ دٍگبًِ داسد لزا تحلیل ٍ ثشسػی دس ایي خلَف هیتَاًذ ثِ
تَػقِ كٌقت ثبدی ووه ؿبیبًی ًوبیذ.
دػتاٍسد:

ثذػت آٍسدى سٍؽّبی تَلیذ چؼتّبی هَسد اػتفبدُ دس پشُ تَسثیي ثبدی

سٍؽ اًجام واس:

اًزبم تحمیمبت فلوی ٍ ثشسػی سٍؽّبی ػبخت چؼتّبی هَسد اػتفبدُ دس تَسثیي ثبدی

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
چؼتّبی هَسد اػتفبدُ دس پشُ تَسثیيّبی ثبدی ،اص رولِ هَاد اكلی هَسد ًیبص ثشای پشُّب هیثبؿٌذ .ایي چؼتّب وِ تبوٌَى اص وـَسّبی خبسری ٍاسد
هیؿذًذ ّناوٌَى ثِ دلیل هـىالت ثیيالوللی دچبس هـىالت صیبدی ثشای ٍاسدات هیثبؿٌذ .آؿٌبیی ثب سٍؽّب ٍ فيآٍسیّبی ػبخت ایي چؼتّب ثِ
هٌؾَس ًیل ثِ سٍؽ كٌقتی تَلیذ چؼتّب هیتَاًذ ثبفج تَلیذ ایي چؼتّب دس داخل وـَس ٍ سفـ ًیبص كٌقت ػبخت تَسثیيّبی ثبدی هیگشدد.
پشٍپَصال ؿواسُ26
عٌَاى پشٍپَصال:
تخصص هَسد ًیاص:

هذلػاصی گیشبىغ ٍ عشاحی تجْیضات تؼت آى
هٌْذع هىبًیه

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی
 18هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:
اص آًزب وِ هقوَالً دٍلتّب الذام ثِ تأػیغ آصهبیـگبُّبی هشرـ هیًوبیٌذ ٍ اص عشف دیگش تبوٌَى آصهبیـگبّی ثشای تؼت گیشثىغ دس وـَس ایزبد
ًگشدیذُ اػت لزا دس ایي پشٍطُ الوبىّبی چٌیي چیذهبًی ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ًشم افضاسی ثشای تحلیل هذلّبی استقبؿی گیشثىغ تذٍیي هیؿَد.
ثَهی ػبصی عشاحی گیشثىغ تَسثیي ثبدی ٍ استمب تَاى ویفی دٍلت

دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

عیف ثبسّبی ٍاسد ثش گیشثىغ تَسثیي ثبدی ٍ هحذٍدیتّبی هشثَعِ ٍ ٍصى گیشثىغ ثِ فٌَاى ٍسٍدیّبی عشح دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ ضوي اًتخبة
هحذٍدُ تَاى گیشثىغّبی ّذف چیذهبى تؼت ایيگًَِ اص گیشثىغّب تذٍیي ؿذُ ٍ ارضا آى عشاحی ٍ اًتخبة هیگشدد ٍ هـخلِّبیی وِ ثبیذ اًذاصُ-
گیشی ؿَد ًیض هـخق ؿذُ ٍ ًْبیتبً ثشًبهِای ثشای تحلیل ًتبیذ تؼت تذٍیي خَاّذ ؿذ.
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ) :ثب تَرِ ثِ ایٌىِ گیشثىغ یىی اص هْنتشیي ٍ حؼبعتشیي تزْیضات تَسثیي ثبدی ثِ ؿوبس هیآیذ ٍ عی پشٍطُّبی
ربسی ایي ػبصهبى اوخشیت لشیت ثِ اتفبق گیشثىغّبی الصهِ اص خبسد اص وـَس خشیذاسی ؿذُ ٍ ثَهیػبصی آى كشفبً اص عشیك هٌْذػی هقىَع اًزبم
هیگیشد لزا ثَهیػبصی عشاحی گیشثىغ هیتَاًذ ًمؾ هْوی دس وبّؾ ّضیٌِّبی تأهیي ٍ ًیض رلَگیشی اص خشٍد اسص اص وـَس هحؼَة گشدد.

پشٍپَصال ؿواسُ 27
عٌَاى پشٍپَصال:

بْیٌِػاصی ،بلَن بٌذی ٍ تذٍیي صیشػاختاسّای هَسد ًیاص تَػعِ هٌاعك بادخیض

تخصص هَسد ًیاص:

همغع :

واسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی هىبًیه

همغع دوتشی

 18هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:
ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

دس حبل حبضش هتمبضیبى ثشق ثبدی ثِ ػشفت دس حبل گؼتشؽ اػت ٍ الصم اػت دس اوخش هٌبعك صیشػبختّبی الصم رْت ثْشُ ثشداسی حذاوخشی اص
هٌبثـ ثبدی وـَس اًزبم پزیشفتِ اػت ٍ ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ تزویـ ًیشٍگبُّبی ثبدی ًیبص ثِ صیشػبختّبیی چَى پؼت،ساُ ،ػیؼتنّبی حفبؽتی ثشای
وٌتشل تَاى ساوتیَ ٍ ...خَاّذ داؿت لزا پشٍطُ فَق تقشیف گشدیذ.
دػتاٍسد:

ثْیٌِػبصی ثشداؿت اًشطی اص هٌبثـ ثبد دس هٌبعك ثبدخیض ٍ ایزبد صهیٌِ تَػقِ ػشیـ هٌبعك ثبدخیض

سٍؽ اًجام واس:
دس ایي ثشسػی هٌغمِ ًوًَِ ای اًتخبة ؿذُ ٍ ولیِ تؼْیالت هَرَد هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ ًَاحی ثبدخیض تحلیل ؿذُ ٍ تَسثیيّبی هٌبػت ثشای
ایي هحلّب اًتخبة ؿذُ ٍ ثش اػبع آى پؼتّب ٍ ػیؼتنّبی حفبؽتی ٍ وٌتشلی تجییي هیگشدد.
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
ثش اػبع اّذاف ٍصاست ًیشٍ دس ٍسٍد ثِ حَصُ فٌبٍسی تَسثیيّبی ثبدی ثِ فٌَاى یىی اص هٌبثـ تأهیي اًشطی ٍ تَػقِ ثَهی فٌبٍسی تَسثیيّبی ثبدی ٍ
ثِ دًجبل اًزبم پشٍطُ هغبلقبت همذهبتی ٍ عشاحی هفَْهی ٍ ػبخت تَسثیي ثبدی هلی ،هغبلقِ دلیك ٍ گؼتشدُ ثش سٍی اًَاؿ هؼبیل ثْیٌِ ػبصی  ،ثلَن
ثٌذی ٍ تذٍیي صیشػبختبسّبی هَسد ًیبص تَػقِ هٌبعك ثبدخیض الصم هیثبؿذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 28
عٌَاى پشٍپَصال:
تخصص هَسد ًیاص:

هذلػاصی استعاؿی ػیؼتن اًتمال لذست دس تَسبیي بادی
هٌْذع هىبًیه

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

همغع وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی
 18هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:
دس ایي پشٍپَصال ثب هذلیٌگ ػیؼتن اًتمبل لذست تَسثیي ثبدی ًؼجت ثِ تقییي هذّبی استقبؿی الذام ؿذُ ٍ هزوَفِ هذلػبصی استقبؿی هیؿَد ٍ ثِ
كَست وبهپیَتشی هیتَاى دٍ ػیؼتن اًتمبل لذست دس تَسثیي ثبدی سا هیتَاى هذل ًوَدُ ٍ ًؼجت ثِ فولىشد آى اؽْبس ًؾش ًوَد.
دػتاٍسد:

كذٍس گَاّیٌبهِ ویفیت ثشای هزوَفِ اًتمبل لذست

سٍؽ اًجام واس:
یه یب دٍ ًوًَِ اص تَسثیيّبی ثبدی ثش اػبع وذ وبهپیَتشی وِ ًَؿتِ هیؿَد هذلػبصی ؿذُ ٍ هذّبی استقبؿی لغقبت آى ثذػت خَاّذ آهذ ٍ ػپغ
اًذاصُگیشی الصم ثشای تَسثیيّبی هَرَد اًزبم ؿذُ ٍ ًْبیتبً هذل ثب ًتبیذ آصهبیؾ ؿذُ همبیؼِ هیؿَد.

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
یه هذل استقبؿی ػیؼتن اًتمبل لذست دس تَسثیي ثبدی ثشای فْن سفتبس تَسثیي ثبدی ثیؾ اص هٌغمِای وِ تَسثیي دس آى وبس هیوٌذ ضشٍسی هیثبؿذ
صیشا ووه ؿبیبًی ثِ تَػقِ الگَسیتنّبی ربهـ وٌتشل ثِ هٌؾَس ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص یه تَسثیي ثبدی هیوٌذ .دس پشٍپَصال تقشیف ؿذُ ػقی ثش
سػ یذى ثِ توبم یب ثخـی اص اّذاف ولی هذل ػبصی تَسثیي ثبدی اص عشیك ثشسػی پبساهتشّبی ضشیت لذست اػتً .تبیذ هذل ػبصی هیتَاًذ ثشای
عشاحبى ،هحممیي تَسثیيّبی ثبدی ًؼل رذیذ هفیذ ٍ ػَدهٌذ ثبؿذ ٍ هیتَاًٌذ اص اعالفبت هَرَد ثشای ثْیٌِ ػبصی عشاحی تَسثیيّب وِ هٌزش ثِ
حذالل سػبًذى ٍ وبّؾ ّضیٌِّبی تَسثیي ثبدی هیؿَد اػتفبدُ وٌٌذ .اص ایي سٍ هیتَاًٌذ یه هٌجـ التلبدی ٍ هٌجـ اًشطی ربیگضیي ٍ لبثل دٍام سا
عشاحی وٌٌذ.
پشٍپَصال ؿواسُ 29
هذلػاصی استعاؿی تَسبیي بادی ٍ تحلیل فشواًغّای استعاؿی

عٌَاى پشٍپَصال:

هٌْذػی بشق ،هىاًیه

تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی
 18هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:
ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

ّذف اص ایي پشٍپَصال ثشای كذٍس گَاّی ویفی ثشای تَسثیي ثبدی خلَكبً پشُ،ثشد ٍ هزوَفِ اًتمبل تَاى خَاّذ ثَد .هقوَالً دس وـَسّب ّش تزْیضی
ثشای ٍسٍد ثِ كٌقتً ،یبص ثِ دسیبفت گَاّی ویفیت داسد لزا ثب هذلػبصی هؼئلِ هیتَاى ًؼجت ثِ كذٍس چٌیي گَاّی ویفیتی الذام ًوَد.
اهىبى پزیشی كذٍس گَاّیٌبهِ ویفیت تَسثیي ثبدی

دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

دس اثتذا ثِ ثشسػی ارضا هىبًیىی ثِ عَس رذاگبًِ پشداختِ هیؿَد ٍ فشوبًغّبی عجیقی آى هَسد ثشسػی لشاس هیگیشد .ػپغ ثِ آًبلیض هَدال ارضا پشداختِ
ؿذُ ٍ ؿىل هَدّب ٍ فشوبًغّبی عجیقی آى هحبػجِ ؿذُ ٍ ًَاحی حؼبع تقییي هیؿًَذ .
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
هـىل استقبؽ تَسثیيّبی ثبدی یه ایذُ لذیوی اػت تَسثیيّبی ثبدی هذسى اهشٍصی ثِ دلیل ػبختبس االػتیه،ثلٌذ ٍ ثبسیه ثِ همذاس صیبد هتوبیل ثِ
استقبؽ ّؼتٌذ .ثٌبثشایي تَسثیيّبی ثبدی ثبیذ توبهی ارضایـبى دس هشاحل عشاحی هَسد ثشسػی استقبؿی ٍ آًبلیض هَدال لشاس گیشًذ ٍ فشوبًغّبی عجیقی
آىّب ثب فشوبًغّبی تحشیه تَسثیي چه ؿًَذ وِ ثشسػی استقبؿی تَسثیي ثبدی دس چٌذ حَصُ اكلی ارضای هىبًیىی اص رولِ سٍتَس(ؿبهل پشُّبّ ،بة
ٍ ؿفت) ٍالـ هیؿَد.

پشٍپَصال ؿواسُ 30
عٌَاى پشٍپَصال:
تخصص هَسد ًیاص:

تؼت پشُ تَسبیي بادی
هٌْذع هىبًیه

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی
 18هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:
اص آًزب وِ دس توبم وـَسّب آصهبیـگبُّبی ه شرـ ثشای تؼت لغقبت تَسثیي ثبدی ساُ اًذاصی هیؿَد تب ثتَاى ًؼجت ثِ كذٍس گَاّی ویفیت ثشای
تزْیضات ثبدی الذام گشدد ٍ چٌیي تبػیؼبتی هقوَالً تَػظ دٍلتّب ثشلشاس هیگشدد ٍ اص آًزب وِ پشُ یىی اص هْنتشیي ارضا تَسثیي ثبدی هیثبؿذ الضاهی
اػت وِ چٌیي صیشػبختی ثشای و ـَس ایزبد گشدد ٍ دس ایي ثشسػی هـخلبت چٌیي آصهبیـگبّی عشاحی هیؿَد تب دس كَست لضٍم ًؼجت ثِ ایزبد آى
الذام ؿَد.
دػتاٍسد:
-

وؼت تىٌَلَطی تؼت پشُ

 -اهىبى پزیشی كذٍس گَاّی ویفیت پشُ

سٍؽ اًجام واس:
اثتذا ولیِ اػتبًذاسدّبی تؼت ٍ هشاوض هـبثِ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ ثب یه ّذفگزاسی ػبیض پشُ ثشای اًزبم تؼت هـخق ؿذُ ٍ ػپغ تزْیضات ٍ
ادٍات الصم ثشای ایزبد هشوض تـخیق دادُ هیؿَد ٍ چیذهبى تؼت هـخق خَاّذ ؿذ.
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

فٌبٍسیّبی هشثَط ثِ تزْیضات تَسثیي ثبدی دس وـَس هب دس حبل تَػقِ ٍ پیـشفت اػت .دس وٌبس ایي تَػقِ ،ؿجىِ ثشق وـَس ًیبصهٌذ تذٍیي سٍیِّبی
هغبلقبت ػیؼتن لذست ثِ ّوشاُ ًیشٍگبُّبی ثبدی ٍ ثِ هٌؾَس اًزبم هغبلقبت ػیؼتن ایي ًیشٍگبُّبً ،یبص ثِ تْیِ اثضاس الصم دس ایي خلَف هیثبؿذ .ثب
ٍسٍد هضاسؿ ثبدی ثِ ؿجىِ ،تحلیل اػتبت یه ٍ دیٌبهیه ارضا تَسثیي ثبدی ثِ هؼبئل هْن ٍ حیبتی دس ثْشُثشداسی ًیشٍگبُ ثبدی هجذل هیؿَد.
پشٍپَصال ؿوبسُ 31
پظٍّؾ ٍ تحلیل جزابیت ،عشاحی ٍ ػاخت هبذلّای تأهیي اًشطی بشای خاًَاسّای دٍس اص دػتشع ؿبىِ

عٌَاى پشٍپَصال:

هٌْذع ثشق

تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ
 10هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:
ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

همغـ دوتشی

ؿٌبػبیی هجذلّبی ّیجشیذی ٍ هبطٍالس رْت تأهیي اًشطی هلشف وٌٌذگبى دٍس اص ؿجىِ
ثؼتِ فلوی ٍ فٌی ٍ هغبلقبت تلوین ػبص

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای،ثشسػی تزشثیبت كٌقتی وـَسّبی پیـشٍ

سٍؽ اًجام واس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

پظٍّؾ ٍ ثشسػی دس ایي حَصُ هٌزش ثِ ػبخت ٍ اػتفبدُ كحیح اص اًشطیّبی تزذیذپزیش رْت ثشق سػبًی ثِ هٌبعك دٍس اص دػتشع ؿجىِ هیگشدد.
پشٍپَصال ؿوبسُ 32
پظٍّؾ ٍ تحلیل جزابیت دس ػاهاًِّای ّیبشیذی با ّذف تأهیي اًشطی پذافٌذ غیش عاهل ٍ هذیشیت بحشاى

عٌَاى پشٍپَصال:

هٌْذع ثشق -اًشطی

تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس 10 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:
ؿٌبػبیی ػبهبًِّبی لبثل حول ٍ یب ًلت دس وَتبُتشیي صهبى ٍ ّوچٌیي اػتفبدُ اص ػبهبًِّبی اًشطیّبی تزذیذپزیش رْت اسائِ خذهبت دس حَصُ
اًشطی دس صهیٌِ هزوَس.
دػتاٍسد :تْیِ ثؼتِ فلوی ٍ فٌی ٍ هغبلقبت تلوین ػبص
پظٍّؾ وتبثخبًِای،ثشسػی تزشثیبت كٌقتی وـَسّبی پیـشٍ ٍ ،اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هختلف

سٍؽ اًجام واس:

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
پظٍّؾ ٍ ثشسػی دس ایي حَصُ هٌزش ثِ تلوین گیشی كحیح رْت اػتفبدُ اص ایي ػبهبًِّب دس حَصُ پذافٌذ غیش فبهل ٍ هذیشیت ثحشاى هیگشدد.
پشٍپَصال ؿوبسُ 33
عٌَاى پشٍپَصال:

پظٍّؾ دس ػیاػتّا ٍ بشًاهِّای تحمیماتی وـَسّای پیـشٍ دس صهیٌِ اًشطیّای تجذیذپزیش

تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

هٌْذع كٌبیـ

همغـ دوتشی

 10هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:
ؿٌبػبیی ػیبػتّب،ثشًبهِّب ،الذاهبت پظٍّـی وـَسّبی پیـشٍ دس صهیٌِ اًشطیّبی تزذیذپزیش ٍ تذٍیي ثشًبهِ هٌبػت رْت ارشا دس وـَس هٌغجك ثش
ؽشفیتّبی داخلی ٍ تزشثیبت رْبًی.
دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

سكذ ػیبػتّب ٍ ثشًبهِّبی رْبًی،تذٍیي ثشًبهِ هلی
پظٍّؾ وتبثخبًِای

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
پبیؾ ٍ سكذ ػیبػتّب ٍ ثشًبهِّبی تحمیمبتی وـَسّبی پیـشٍ دس صهیٌِ اًشطیّبی تزذیذپزیش ٍ تغجیك آى ثب ؽشفیتّب ٍ ثشًبهِّبی داخلی ٍ تذٍیي
 11ثشًبهِ هلی دس ایي حَصُ هیتَاًذ ًمـِ ساّی ثشای حوبیت ٍ ّذایت هٌبػت پشٍطُّب ٍ هٌبثـ ثب یه سٍیىشد والى ٍ احش ثخؾ هلی ّوشاُ ثبؿذ.

پشٍپَصال ؿوبسُ 34
عٌَاى پشٍپَصال:

پظٍّؾ ٍ بشسػی علوی ٍ فٌی سآوتَسّای تَلیذ بیَدیضل اص سٍغي پؼواًذ بِ سٍؽ ّیذسٍلیض آًضیوی ٍ اسائِ عشاحی بشای

یه پایلَت بِ ظشفیت  50لیتش دس ّش دٍسُ
همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذع ؿیوی -هٌْذػی بیَ تىٌَلَطی

تخصص هَسد ًیاص:

 10هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:
ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

همغـ دوتشی

ؿٌبخت فٌبٍسی ّیذسٍلیض آًضیوی تَلیذ ثیَدیضل اص سٍغي پؼوبًذ

تْیِ ثؼتِ فلوی ٍ فٌی

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای ،اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هختلف

سٍؽ اًجام واس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

ثب تَرِ ثِ سٍیىشد تَػقِ ػَختّبی پبن دس رْبى تَلیذ ثیَدیضل ٍ ؿٌبػبیی فٌبٍسیّبی هختلف

هشتجظ ثب ایي هَضَؿ هیتَاًذ ثشای وـَس هفیذ ٍ احشثخؾ ثبؿذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 35
عٌَاى پشٍپَصال:

پظٍّؾ ٍ بشسػی علوی ٍ فٌی فٌاٍسی تَلیذ پلت اص هٌابع صیؼت تَدُ ٍ اسائِ عشاحی بشای ػاخت یه ٍاحذ ًوًَِ تَلیذ پلت

اص هٌابع صائذات وـاٍسصی بِ ظشفیت  5تي دس سٍص
تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

هٌْذع ؿیوی -هٌْذػی هىاًیه

-دوتشی

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

 10هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

ؿٌبخت فٌبٍ سی تَلیذ پلت اص هٌبثـ صیؼت تَدُ
ثؼتِ فلوی ٍ فٌی ٍ هغبلقبت تلوین ػبص

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای ،ثشسػی تزشثیبت كٌقتی ،اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هختلف

سٍؽ اًجام واس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

تَلیذ پلت اص هٌبثـ صیؼت تَدُ هیتَاًذ سٍؿی ثشای تأهیي اًشطی خلَكبً دس هٌبعك دٍس اص ؿجىِ ثَدُ ٍ لبثلیت كبدسات ثِ ثبصاس رْبًی سا ًیض داسد،
ؿٌبخت ایي فٌبٍسی ٍ چگًَگی تَػقِ آى ثشای ًْبدّبی هتَلی ضشٍسی هیثبؿذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 36
عٌَاى پشٍپَصال :بشسػی ٍ ؿٌاخت واتالیؼت ّای هَسد ًیاص دس فٌاٍسیّای تبذیل هٌابع صیؼت تَدُ(واتالیؼت ّای هَسد ًیاص بشای تَلیذ
پلت،تَلیذ بیَاتاًَل ،تَلیذ بیَدیضل ،واتالیؼت ّای هَسد ًیاص دس فشآیٌذ تصفیِ خشٍجی دٍدوؾّای صبالِ ػَصّا ٍ غیشُ) ٍ اسائِ سٍؽ ػٌتض بشای
چٌذ واتالیؼت هٌتخب
تخصص هَسد ًیاص:

هٌْذع ؿیوی

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ -دوتشی
 10هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی :ؿٌبخت وبتبلیؼت ّبی هَسد ًیبص دس فشآیٌذّبی هختلف تجذیل صیؼت تَدُ ثِ اًشطی (ثشق ٍ حشاست) ٍ ػَخت
(ثیَاتبًَل،ثیَدیضل ،پلت)
دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

ثؼتِ فلوی ٍ فٌی
پظٍّؾ وتبثخبًِای

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
ؿٌبخت وبتبلیؼت ّب ٍ اهىبى ػٌزی ٍ ػٌتض آىّب دس داخل هیتَاًذ اعویٌبى خبعشی ثشای تَػقِ ایي ًَؿ اص فٌبٍسیّب دس وـَس ایزبد ًوبیذ.

پشٍپَصال ؿوبسُ 37
عٌَاى پشٍپَصال:
تخصص هَسد ًیاص:

ؿٌاػایی سٍؽّا ،تىٌیهّای هتذاٍل ٍ پیـشفتِ تصفیِ ؿیشآبِ دس هحلّای دفي صبالِ ٍ ًیشٍگاُّا Land field
همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

هٌْذع ؿیوی -هٌْذػی ثیَ تىٌَلَطی -ؿیوی وبسثشدی
 10هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی :ؿٌبخت تبوتیهّب ٍ سٍؽّب ٍ تزْیضات هَرَد رْت تلفیِ ؿیشآثِ تَلیذی دس هحلّبی دفي ٍ دپَی صثبلِّبی ؿْشی
ثؼتِ فلوی ٍ فٌی

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای

سٍؽ اًجام واس:

ؿٌبخت فٌبٍسیّبی هشتجظ ثب تلفیِ ؿیشآثِ هیتَاًذ اعویٌبى ثشای رزاثیت صیؼت هحیغی احذاث ًیشٍگبُّبی

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

لٌذفیل سا افضایؾ دادُ ٍ دغذغِّبی صیؼت هحیغی سا وبّؾ هی دّذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 38
عٌَاى پشٍپَصال:

پظٍّؾ دس تىٌیىْای افضایؾ ػشعت فشآیٌذ ّضن دس سآوتَسّای بیَّاصی ٍ اسائِ عشاحی هفَْهی جْت یه پایلَت

ػشعت باال با خَسان صبالِ ؿْشی
تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

هٌْذع ؿیوی -هٌْذػی ثیَ تىٌَلَطی
 10هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

ؿٌبخت سآوتَسّبی ثیَّاصی ػشفت ثبال ٍ فٌبٍسیّب ٍ تىٌیىْبی هشتجظ دس ایي حَصُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

ؿٌبخت سآوتَسّبی ػشفت ثبالی ّضن ثیَّاصی

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای

سٍؽ اًجام واس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

افضایؾ ػشفت فشآیٌذ ّضن ثی َّاصی ثبفج وبّؾ حزن سآوتَسّب ٍ ّضیٌِ ػشهبیِ گزاسی اٍلیِ احذاث پبیلَتْبی ثی َّاصی ٍ افضایؾ رزاثیت ایي
ًَؿ اص ػیؼتنّب ثشای ػشهبیِ گزاسی دس حَصُ تَلیذ ثشق اص صثبلِ ؿْشی هیگشدد.

پشٍپَصال ؿوبسُ 39
عٌَاى پشٍپَصال:

بشسػی فشآیٌذ ّضن خـه بی َّاصی ٍ ؿٌاخت علوی ٍ فٌی سآوتَسّای هشبَعِ با ّذف تَلیذ بشق اص صبالِّای ؿْشیٍ ،

اسائِ عشاحی هٌْذػی بشای یه پایلَت  50تٌی
تخصص هَسد ًیاص:

هٌْذع ؿیوی -هٌْذػی ثیَ تىٌَلَطی

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

 10هبُ

ؿٌبخت سآوتَسّبی ثی َّاصی ثب لبثلیت فولىشد دس فبص خـه

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

هغبلقبت تلوین ػبص ،ؿٌبخت فٌبٍسیّبی پیـشفتِ

دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

پظٍّؾ وتبثخبًِای ،اػتفبدُ اص تزشثیبت كٌقتی ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هشتجظ

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
ثب تَرِ ثِ رزاثیت ٍ لبثلیت ػیؼتنّبی ّضن ثیَّاصی دس فبص خـه ،ؿٌبخت ایي فٌبٍسیّب هیتَاًذ ثشای تَلیذ اًشطی اص هٌبثـ صیؼت تَدُ ٍ اهحبی
پؼوبًذ رزاثیت فٌی ٍ التلبدی داؿتِ ثبؿذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 40
عٌَاى پشٍپَصال :بشسػی فٌی ٍ اهىاى ػٌجی ػاخت داخل ػاهاًِّای صبالِ ػَصی با ّذف تَلیذ اًشطی (بشق ٍ حشاست) ٍ اهحای پؼواًذ
تخصص هَسد ًیاص:

هٌْذع ؿیوی -هٌْذػی هىبًیه همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

 10هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:
ؿٌبخت ػبهبًِّبی صثبلِ ػَصی ،ؿٌبخت لبثلیتّبی فلوی ٍ فٌی داخل ثشای ثَهی ػبصی ایي ًَؿ ػبهبًِّب

هغبلقبت تلوین ػبص

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای ،ثشسػی تزشثیبت كٌقتی ٍ اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هشتجظ

سٍؽ اًجام واس:

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ) :ثب تَرِ ثِ تَػقِ ػیؼتنّبی صثبلِ ػَصی دس وـَس دس ثشًبهِّبی آتی ؿْشداسیّب ؿٌبخت ایي ًَؿ اص فٌبٍسی ٍ ثَهی
ػبصی آى هیتَاًذ احش ثخـی هلی داؿتِ ثبؿذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 41
عٌَاى پشٍپَصال :بشسػی فٌی ٍ اهىاى ػٌجی ػاخت داخل ػاهاًِّای گاصی ػاصی وَچه با ّذف تأهیي بشق بشای چاُّای وـاٍسصی ٍ اسائِ
عشاحی ػاهاًِ گاصی ػاصی با ظشفیت  5ویلَ ٍات اص هٌابع صیؼت تَدُ
هٌْذع ؿیوی -هٌْذػی هىبًیه همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

تخصص هَسد ًیاص:

 10هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:
ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

ؿٌبػبیی تَاًوٌذیّبی فلوی ٍ فٌی داخل ثب ّذف ػبخت ٍ ثَهی ػبصی ػیؼتنّبی گبصی ػبصی وَچه
هغبلقبت تلوین ػبص

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای ٍ اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی هَسد ًیبص

سٍؽ اًجام واس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

ػبهبًِ گبصی ػبصی لبثلیت هٌبػجی رْت تَلیذ ثشق ٍ حشاست اص هٌبثـ صیؼت تَدُ داؿتِ ٍ تَػقِ آىّب هیتَاًذ ضوي كشفِ رَیی دس هلشف
ػَختّبی فؼیلی فشكتی ثشای تأهیي لؼوتی اص اًشطی هَسد ًیبص اص هٌبثـ صیؼت تَدُ ثبؿذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 42
عٌَاى پشٍپَصال :ؿٌاػایی فٌاٍسیّای ًَیي ٍ پیـشفتِ بشای تبذیل اًشطی دس حَصُ اًشطیّای تجذیذپزیش
تخصص هَسد ًیاص:

هٌْذػی ثشق_ هىبًیه _ ؿیوی همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی
 10هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

ؿٌبػبیی سٍؽّب ٍ فٌبٍسیّبی رذیذ دس صهیٌِ اًشطیّبی تزذیذپزیش

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی:

هغبلقبت تلوین ػبص

دػتاٍسد:

پظٍّؾ وتبثخبًِای

سٍؽ اًجام واس:
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):

ؿٌبػبیی فٌبٍسیّبی ًَیي دس صهیٌِ اًشطیّبی تزذیذپزیش ٍ وؼت اعالفبت اص لبثلیتّبی فٌی ،فٌبٍسیّبی پیـشفتِ هیتَاًذ دس ػبهبًذّی پشٍطُّبی
تحمیمبتی ثشای وـَس هفیذ ٍ احشگزاس ثبؿذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 43
عٌَاى پشٍپَصال :بشسػی فٌی ٍ التصادی اًَاع تَسبیيّای بشق آبی وَچه  ٍLow Headتحلیل جزابیت آىّا جْت تَػعِ هبذلّای بشق
آبی وَچه دس وـَس
تخصص هَسد ًیاص :هٌْذػی هىبًیه _ ػیبالت همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی
هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

 18هبُ

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی :ؿٌبخت فٌبٍسیّبی هشثَط ثِ ایي حَصُ ٍ ثشسػی تَسثیيّبی هٌبػت رْت اػتفبدُ دس ػبیتّبی  ٍ Low Headتَػقِ
فٌبٍسی ًیشٍگبُّبی ثشق آثی وَچه دس وـَس
دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

اسائِ گضاسؽ وِ هٌزش ثِ تلوین گیشی دس اًتخبة ًَؿ تَسثیي ٍ فٌبٍسی هٌبػت رْت تَػقِ آى دس وـَس هیگشدد.
هغبلقِ ٍ تحمیك (ثش سٍی هشارـ ،اػتبًذاسدّب،همبالت،وتبةّبی هشتجظ ٍ)...

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ)ّ :ذف ایي پشٍطُ هغبلقِ ٍ تحمیك ثش سٍی اًَاؿ تَسثیيّبی  Low Headهَرَد هَسد اػتفبدُ دس وـَسّبی پیـشفتِ
هی ثبؿذ وِ ًْبیتبً هٌزش ثِ اًتخبة یه یب چٌذ ًوًَِ تَسثیي هٌبػت ثب ؿشایظ وـَس هیگشدد.

پشٍپَصال ؿوبسُ 44
عٌَاى پشٍپَصال:

بشسػی ٍ جوع آٍسی اػتاًذاسدّای هشبَط بِ اتصال هَلذّای تَلیذ پشاوٌذُ تجذیذپزیش بِ ؿبىِ ٍ اسائِ دػتَسالعول هٌاػب

جْت اتصال هٌابع هزوَس بِ ؿبىِ
تخصص هَسد ًیاص:

همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ  -دوتشی

هٌْذػی ثشق

 18هبُ

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس:

ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی :ؿٌبػبیی اػتبًذاسدّب ٍ دػتَسالقولّبی فٌی هشثَط ثِ ًحَُ اتلبل هٌبثـ تَلیذ پشاوٌذُ تزذیذپزیش ثِ ؿجىِ لذست
دػتاٍسد :ثِوبسگیشی اص اػتبًذاسدّبی هَرَد ٍ دػتَسالقول ًْبیی اػتخشاد ؿذُ رْت ارشای كحیح اتلبل ثِ ؿجىِ چٌیي هَلذّبیی
سٍؽ اًجام واس :هغبلقِ ٍ تحمیك (وتبثخبًِای،ایٌتشًتی ،وتبةّب ٍ هشارـ هشتجظ)
تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ) :سٍؿي اػت وِ ؿٌبػبیی ٍ روـ آٍسی اػتبًذاسدّب ٍ دػتَسالقولّبی هشثَط ثِ ایي حَصُ هیتَاًذ تأحیش لبثل تَرْی
دس عشاحی ،تؼت ٍ ثِوبسگیشی تزْیضات اتلبل ثِ ؿجىِ داؿتِ ثبؿذ.
پشٍپَصال ؿوبسُ 45
عٌَاى پشٍپَصال :عشاحی ٍ آًالیض فًَذاػیَى تَسبیيّای بادی هگاٍاتی(  ٍ ( onshoreٍ offshoreاسائِ تیپّای هٌاػب با تَجِ بِ ؿشایظ
خان ٍ تَپَگشافی هٌاعك بادخیض وـَس
تخصص هَسد ًیاص:

هٌْذع فوشاى -خبن ٍ پی همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ

 -همغـ دوتشی

هذت صهاى پیـٌْادی بشای اًجام واس 10 :هبُ
ّذف پشٍپَصال پیـٌْادی :ؿٌبخت فٌبٍسی رذیذ دس عشاحی فًَذاػیَى تَسثیيّبی ثبدی هگبٍاتی
ًمـِ فًَذاػیَى ٍ هحبػجبت ارشای فًَذاػیَى(ثتي ٍ )...

دػتاٍسد:
سٍؽ اًجام واس:

اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی تخللی خبن ٍ پی

تْیِ گضاسؽ ؿٌاخت (چىیذُ):
ثب تَرِ ثِ گؼتشؽ اػتفبدُ اص تَسثیيّبی ثبدی هگبٍاتی دس وـَسّبی پیـشفتِ اسائِ یه عشاحی رذیذ اص فًَذاػیَى ایي ًَؿ تَسثیيّب ثب تَرِ ثِ رٌغ
خبن ٍ تَپَگشافی هٌبعك ثبدخیض وـَسهبى هفیذ ثِ ًؾش هیسػذ.

