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 اظتفبدُ در وبر گرٍّی خلعِ ؼؽن
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 تکلیف کالسی:

اثسارّب ٍ داًؽدَیبى در گرٍُ ّبی از پیػ تؼییي ؼذُ ثِ ٍاحذّبی ظتبدی ٍ هراوس خذهبت هبهبیی تبثؼِ )هؼبًٍت ّبی ثْذاؼت ٍ درهبى( هراخؼِ ٍ  

ارائِ هی  ثؼذدر خلعِ را ر ٍاحذّبی ظتبدی ٍ ًیس در فیلذ ّب ؼٌبظبیی ٍ گسارغ هىتَة رٍیىردّبی وٌترل ٍ ثْجَد ویفیت خذهبت ثْذاؼت ثبرٍری را د

 ًوبیٌذ.
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 ٍسبیل آهَزضی:                                                رٍش تذریس:

 وبهپیَتر ٍ پرٍشوتَر-                                                       ظخٌراًی-

 ٍایت ثرد ٍ هبشیه-                                                 ثحث گرٍّی -

 

 

 

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی 

 

 سبػت تبریخ ًورُ رٍش تذریس آزهَى

حضَر هٌظن ٍ ؼروت 

 فؼبل در هجبحث درظی
 در ظبػت والض در ّر خلعِ والض %10 پرظػ ٍ پبظخ ٍ ثحث

اًدبم پرٍشُ ) ثرًبهِ 

 ػولیبتی (
 در ظبػت والض ترم 4ثؼذ از ّفتِ  %15 ارائِ وٌفراًط

 آزهَى هیبى دٍرُ
 

تؽریحی  –چٌذ گسیٌِ ای 

 ) پبظخ وَتبُ(
15% 

 در ظبػت والض ترم 4ثؼذ از ّفتِ 

تؽریحی ) ثرخی  آزهَى پبیبى دٍرُ

 چٌذگسیٌِ ای(
 ثرًبهِ هصَة اهتحبى پبیبى ترم 50%

 - - %10 ارائِ ترخوِ -تحمیك فؼبلیتْبی آهَزؼی

 

 

 

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:
 

 هؽبروت در تىبلیف ٍ ثحث ّبی گرٍّی-

 اًدبم ثِ هَلغ تىبلیف فردی ٍ گرٍّی-

 ّوراّی ثب هذرض در ثرگساری یه دٍرُ آهَزؼی هَفك ٍ هتٌبظت ثب ًیبزّبی داًؽدَیبى -

 رػبیت لَاًیي آهَزؼی حضَر در والض-

 

 

 

 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل                                        اػظن ببختًِبم ٍ اهضبی هذرس:      

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                                                             02/6/59تبریخ تحَیل:      

 

 

 

 

 



 

 هذیریت ٍ ارتمبی ویفیت در ثْذاؼت هبدر ٍ وَدن ٍ ثبرٍریجذٍل زهبًبٌذی درس

 ّفتِ دٍم ( 8)  16-18ؼٌجِ ظبػت  رٍز ٍ سبػت جلسِ :

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

 آؼٌبیی ثب هذیریت 15/8/95 1

 

 ثبختِاػظن 

آؼٌبیی ثب ثرًبهِ ریسی ٍ اخرای ثرًبهِ ّبی ثْذاؼتی، پبیػ، ارزؼیبثی ٍ پیگیری ثرًبهِ  22/8/95 2

 ّبی ثْذاؼت ثبرٍری

 اػظن ثبختِ

 اػظن ثبختِ آؼٌبیی ثب هذیریت خبهغ ویفیت ٍ وبرثرد آى در خذهبت ثْذاؼتی 29/8/95 3

 اػظن ثبختِ FOCUS-PDCAآؼٌبیی ثب اظتراتصی ارتمبی فرآیٌذ ثر اظبض هذل   6/9/95 4

 ٍ داًؽدَیبى اػظن ثبختِ آؼٌبیی ثب اًَاع ثرًبهِ ریسی اظتراتصیه ٍ ػولیبتی 13/9/95 5

 ػظن ثبختِ ٍ داًؽدَیبىا  EFQM یظبزهبً یاعالػبت در هذل تؼبل تیریثب هذ ییآؼٌب 20/9/95 6

 هذیریت ٍ ثرًبهِ ریسی اظتراتصیه آؼٌبیی ثب 4/10/95 7

 

 اػظن ثبختِ

 آؼٌبیی ثب هذیریت خبهغ ویفیت در ثْذاؼت ثبرٍری 11/10/95 8

 

 اػظن ثبختِ

ثب ّوبٌّگی  9

داًؽدَیبى ٍ لجل 

 از پبیبى ترم
 

 ثبختِ-داًؽدَیبى آؼٌبیی ثب رٍیىرد اظتراتصِیه ثِ تَظؼِ ثرًبهِ ّبی ثْذاؼت ثبرٍری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


