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 .هٌذی ضغلی ٍ حرفِ ایىارتقاء سطح داًص ٍ هْارت کسة تَا اّذاف کلی آهَزش

 .ٍ تسلط تِ ًرم افسارّای هرتثط داخلیهٌذی ضغلی ٍ حرفِ ای حساترسی ىکسة تَا عولکردی/ اّذاف آهَزش رفتاری
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 جوعٍِ  ضٌثِپٌج :  رٍز  ساػت 52:  هذت دٍرُ

 ساعت  8: ساعات در طی ّفتِ

 ساعت 12  مبانی نرم افسار ساعت  32  مبانی کارگاهی ساعت 8  مبانی نظری ّفتِ 7: تعذاد ّفتِ ترگساری دٍرُ 
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 مبانی نظزی

 سازهاًی هثاًی رفتار. 

  ًکات هْن استاًذاردّای حساترسی. 

 تطریح آییي رفتار حرفِ ای. 

 ًکات کارتردی هفاّین ًظری گسارضگری هالی ٍ استاًذاردّای حساتذاری. 
 

 مبانی کارگاهی

 (هحیط،اسٌاد راّثردی ٍ ) رٍضْای ضٌاخت هحیط عولیاتی کارفرها تَسط حساترس داخلی..... 

  ضٌاخت چرخِ ّای عولیاتی تراساس رٍشCOSO   ٍCOBIT  . 

  تحلیل چرخِ ّای عولیاتی تر اساس فرآیٌذّای اصلی ، فرآیٌذّای فرعی ٍ فعالیتْا ٍ ضٌاخت

 .فرآیٌذ ٍ فعالیتْا تا ٍاحذّای سازهاًی  .ارتثاطات

  از طریق ) تِ ّوراُ ترسین ًوَدگر فرآیٌذ  اجرایی ٍاحذ هَرد رسیذگی هستٌذاتفرآیٌذّا ٍ ضٌاخت

ضَاّذ عیٌی ، تائیذیِ ّا ، هصاحثِ تا کارکٌاى در سطَح هختلف ، گسارضات حساترسی ، گسارضات کویتِ حساترسی ، صَرتجلسات 

 ... ( .تحلیلی ٍ کویتِ ّای تخصصی ، رٍضْای 

 تِ تفکیک چرخِ عولیات تا سطح فعالیت یسک ٍ تکویل چک لیسترگْای ارزیاتی رکارب تٌظین. 

  فرآیٌذّا / تراساس ٍاحذ  (کٌترل) تٌظین کارترگْای آزهَى رعایت .... 

  تِ تفکیک سرفصلْای صَرتْای هالیتٌظین کارترگْای آزهَى هحتَا. 

 اطالعات پرًٍذُ دائوی ٍ جاری تِ رٍز رساًیٍ  تطکیل. 
 

 نزم افشار/ مبانی کارگاهی 
  ًکات کارتردی ًرم افسار اکسل 

  داخلیٍ اجرای عولی ٍ تحت ًرم افسار یک پرٍشُ حساترسی  داخلیآهَزش ًرم افسار حساترسی . 

 .حساترسی، حساتذاری ٍ تواهی گرایطْای هالی :رشته تحصیلی .کارضٌاسی ٍ تاالتر  :مقطغ تحصیلی شزکت کنندگان

 .آزهَى کتثی  هصاحثِ ٍ  :و پذیزش  شیوه ارسیابی دانش پذیز

 .زٍُ اساتیذکتة ٍ ج ًطریات تیي الوللی، ،ًطریات سازهاى حساترسی :منابغ و محتویات آموسشی 

 کارگاُ آهَزضی ٍ ًرم افساری: کارگاّی ٍ ًرم افسار هثاًی  کالس حضَر در : ًظری هثاًی  : شیوه ارائه 

ًرم افسار / آزهَى عولی : هثاًی ًرم افسار کتثی ٍ عولی آزهَى : هثاًی ًظری ٍ کارگاّی :  شیوه ارسشیابی

 دانشگاه ػالمه طباطبایی: هحل ترگساری  :  مجزیان آموسش 

 : ..................سایر  پیام رساى رٍزًاهِ سایت                    :نحوه اطالع رسانی 

 


