
 
 

 

 :قال رسول الّله 

 َْحُدُكْم َعَماًل فَلُْيتْقِن
َ
 إَِذا َعِمَل أ

 ۲۶۳، ص۳الكافي، ج
 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          یدداه انبو ددی  درس خواندددو ت ذیدداخال اخددوش ت یوسددساره رسارددی یشدد ا   ددا ذو 

 24/9/1398 تظائفی یستند که دخت او ت پس او اخن نسل  اخد آنیا را ی گز ف امو  نکنند.   
 

 ُنمى ای، علمی، بصیرتی و مهارتی پایگاه تزکیه
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 عنوان:

  دانشجيیی ی برای اردووای تشکیالتیعناوین مباخث تشکیالتی پیشنىاد

 

 مطلب شناسنامه
 m-t-14 کد مطلال

 اردتیاه ذشکسوذی/عشلسات یاه مناربتی/ ست یاه عشلساذی/ذشکسوذیمیارذی/ رد 
 اردته ذشکسوذی  فنوو  فعالسن  مبدمات   چسال

  ذوضسحات
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 تشکیالتیمقدمات ورود به تشکیالت و کار  :1سطح

 ویژه فعالین :2سطح

 

 : ًکتِ

 کبهال ٍاضح است کِ هتٌبست ثب سطح تشثیتی ٍ تشکیالتی تشکیالت ّبی هختلف ایي عٌبٍیي قبثل جبثِ جبیی اًذ. 

 

 : عناوین مقدمات ورود به کار تشکیالتی1جدول

 عنوان بحث

 لضٍم کبس دس ساستبی اّذاف اًقالة

 ضشٍست کبس تشکیالتیچیستی ٍ 

 ّبی تشکیالت تَحیذیهَلفِ 

 هذیشیت تَحیذی

 اثشات فشدی ٍ اجتوبعی کبس تشکیالتی)ثِ صَست هلوَس(

 ساثطِ کبس تشکیالتی ثب سشذ تشثیتی فشد)ًحَُ استفبدُ اص تشکیالت ثشای خَدسبصی(

 ٍظیفِ هحَسی، ًظن ٍ هسئَلیت پزیشی ثِ عٌَاى اصَل اٍلیِ تشکیالت

 تعشیف عویق ثسیج 

 ، هعٌَیت(تشکیالتی ٍظبیف)دسس، کبسجوع ثیي 
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 : عناوین ویژه فعالین2جدول

 عنوان بحث

 ّش یک اص عٌبٍیي جذٍل قجل کِ کوجَد آى حس هی شَد

 هذیشیت تَحیذی

 ًحَُ پیبدُ سبصی هذیشیت تَحیذی دس فعبلیت هیذاًی

 کبس هجتٌی ثش هطبلجبت

 فٌَى هذیشیت

 جزة ٍ شیَُ ّبی آى

 کبدسسبصی ٍ شیَُ آى

 هعبًٍت ّبی تخصصی

 گبم ّبی پی سیضی یک تشکیالت تَحیذی

 هطبلجِ گشی ٍ شیَُ صحیح آى

 هحبسجِ تشکیالتی

 جوع ثیي ٍظبیف)دسس، کبس، هعٌَیت(
 

 ثب تَجِ ثِ ایٌکِ خَد فٌَى هذیشیتی عٌبٍیي گستشدُ ای داسد دس جذٍل جذاگبًِ ای رکششذُ است:

 : عناوین فنين مدیریتی ميرد نیاز تشکیالت وای دانشجيیی 2جدول

 مدیریتی ونفن عنوان

 ًحَُ تعبهل ثب ًیشٍ

 ًحَُ تَجیِ ًیشٍ

 ًحَُ تقسین کبس)تَجِ ثِ عالقِ، ظشفیت استعذاد ٍ...(

 تعبهل ثب داًشکذُ

 تعبهل ثب هعبًٍت ّبی دیگش

 هذیشیت ثحشاى)تجوعبت ٍ ...(

 هعبًٍتتعبهل ٍاحذّبی یک 
 


