تعریف و هدف:
ّذف اس بزگشاری ایي دٍرُ تزبیت افزادی است کِ ضوي آضٌبیی بب درٍس ًظزی ،بب سیستن ّبی هبلی ٍ حسببذاری
بٌگبُ ّبی التصبدی (خذهبتی،ببسرگبًی ٍ تَلیذی) ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ غیز اًتفبعی آضٌب ضًَذّ.وچٌیي تَاًبیی السم
در تصوین گیزی ّبی صحیح ٍ دلیك بز هبٌبی اعالعبت علوی ٍ لببل اعتوبد در بْیٌِ سبسی سیستن ّبی گزدش
کبر دستگبُ هزبَط را داضتِ ٍ در اًجبم ٍظبیف تعزیف ضذُ ٍ ّوکبری هَثز بب کبرضٌبسبى هزتبظ بب ایي في در
هسبئل بزًبُ ریشی ٍ ببسرگبًی ٍپیص بیٌی ّبی هبلی ٍ التصبدی ضزکتْب ٍ هَسسبت دٍلتی ایفبی ًمص ًوبیٌذ.

ضرورت و اهمیت:
در یک بزرسی کلی کوبَد ًیزٍی اًسبًی هتخصص درایي بخص کبهال هطَْد هی ببضذ ٍ عذم اعالعبت السم ٍ کبفی
کبرکٌبى هبلی ٍ حسببذاری ٍ اس عزفی تغییزات سزیع در جَاهع اهزٍسی ٍ ًگزش ّبی جذیذبِ التصبد ٍ
تجبرت،حسببذاری ٍ علَم هبلی را کِ سببى گَیبی اهَر تجبری هی ببضذ بسیبر پیچیذُ کزدُ است .لذا تذٍیي ایي
بزًبهِ بزای رفع ایي هطکل یک ضزٍرت اًکبر ًبپذیز هی ببضذ.
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قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیالن:
 )1گشارش ًَیسی ٍ هستٌذ سبسی
 )2ارائِ گشارش ًتبیج کبر ٍ جزیبى فعبلیت ّب
 )3اًجبم کبر گزٍّی
 )4عبمِ بٌذی ٍ پزداسش اعالعبت
 )5بْزُ گیزی اس رایبًِ
 )6بزلزاری ارتببط هَثز در هحیظ کبر
 )7سبسهبًذّی ٍ ادارُ کزدى افزاد تحت سزپزستی ٍ آهَسش آًْب
 )8خَد آهَسی ٍ یبدگیزی هستوزدر راستبی ببلٌذگی ضغلی
 )9ایجبد کسب ٍ کبرّبی کَچک ٍ کبرافزیٌی
 )11رعبیت اخالق حزفِ ای ٍ تٌظین رفتبر سبسهبًی
 )11اجزای الشاهبت بْذاضت،ایوٌی ٍ هحیظ سیست()HSE
 )12تفکز ًمبداًِ ٍ التضبیی
قابلیت ها و مهارتهای حرفه ای فارغ التحصیالن:
فبرغ التحصیالى ایي دٍرُ دارای لببلیت ّب ٍ تَاًبیی ّبیی بِ ضزح سیز هی ببضٌذ:
 )1بکبرگیزی اصَل حسببذاری ٍ تَاًبیی اًجبم عولیبت اٍلیِ حسببذای ٍ اصَل علن التصبد
 )2ضٌبخت بب حسببذاری هبلی  ،ضبهل حسببذاری ضزکت ّب ٍ خذهبت عوَهی
 )3ضٌبخت کذّبی اصلی ٍ فزعی سیستن ّبی حسببذاری صٌعتی
 )4آضٌبیی بب حسببذاری همذهبتی ،حسببذاری صٌعتی ٍ همذهبتی ٍ سیستن ّبی هبلی حسببذاری
 )5ضٌبخت اصَل ٍ سیستن ّبی حسببذاری صٌعتی
 )6اًجبم هحبسببت لیوت توبم ضذُ کبالّب ٍ هحصَالت ٍ خذهبت
مشاغل قابل احراز:
 )1کوک کبرضٌبس حسببذاری
 )2کبرداى هسئَل دایزُ حسببذاری
 )3کبرداى هسئَل ّشیٌِ ّب ٍ ٍصَل درآهذّب
 )4کوک حسببذار صٌعتی
 )5کوک کبرضٌبس هحبسبِ بْبی توبم ضذُ
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