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هقذهِ 

پزٍری ّغت وِ ثخؼ لبثل  صٌؼت پزٍرػ هیگَ، اس جولِ فؼبلیت ّبی عَدهٌذ ٍ پزاّویت در ثخؼ آثشی

تَجْی اس ایي رؽذ ٍ تَعؼِ عزیغ را هزَّى الجبل رٍسافشٍى جْبى ًغجت ثِ هحصَالت هتٌَع، عبلن ٍ هغذی 

ی عزلزهشی ػلیزغن ایٌىِ ّیچگًَِ هخبعزُ ثْذاؽتی ثزای عالهت ارضِع. ثبؽذ تَلیذ ؽذُ در چزخِ فزآٍری هی

وٌٌذگبى در پی ًذارد، در هیگَّبی ثب عز هَجت افت ویفیت ظبّزی هحصَل ٍ وبّؼ  هحصَل ٍ هصزف

.  ثبسارپغٌذی ثِ ٍیضُ پظ اس پخت ؽذُ ٍ ّویي اهز ثبػج افت لیوت ٍ سیبى التصبدی تَلیذوٌٌذگبى خَاّذ ؽذ

تی وِ پزٍرػ دٌّذگبى در ارتجبط ثب ویفیت هیگَّبی صیذ ؽذُ پزٍرؽی ثب آى هَاجِ هی ثبؽٌذ یىی اس هؾىال

ثزٍس ػبرضِ عزلزهشی در هیگَّب ثَدُ وِ ثٌب ثِ اظْبر هذیزاى ؽزوت ّبی فزآٍری، ّوِ عبلِ سیبى ٌّگفتی را ثِ 

عٌت ثِ اسای  60تب  20)ٍاعغِ افت ویفیت ٍ در ًتیجِ وبّؼ لیوت هیگَی پزٍرؽی در ثبسارّبی جْبًی 

.  در سهیٌِ ارسآٍری ثِ ایي ثخؼ ٍارد ًوَدُ اعت( ّزویلَ هیگَ

ّب ٍ ػَاهل ثزٍس آى در هیگَ در عی  افتذ ٍ سهیٌِ ػبرضِ عزلزهشی عی فزآیٌذ پیچیذُ ٍ چٌذػبهلی اتفبق هی

ثبػج فزاّن  ؽَد ٍ هذیزیت ًبدرعت پزٍرػ هیگَ دٍرُ پزٍرػ، ٌّگبم ثزداؽت ٍ ٌّذلیٌگ ٍ فزآٍری ایجبد هی

. گزدد ّب ٍ اس جولِ ػبرضِ عزلزهشی در هیگَ پزٍرؽی هی ًوَدى ؽزایظ السم ثزای ثزٍس ثغیبری اس ثیوبری

 عغح در وِ اعت ثِ حذی هَضَع ایي اّویت هلی، ثِ ػٌَاى هؾىل پزٍرؽی هیگَّبی در عزلزهشی هَضَع

 دٌّذگبى پزٍرػ ثِ وؾَر در ػبرضِ یيای وِ ا گغتزدُ خغبرت ثِ تَجِ ثبٍ  ؽذُ هغزح وؾبٍرسی ٍسارت جْبد

عبیت فؼبل پزٍرػ هیگَ در  6ثب تَجِ ٍجَد  .تبویذ دارًذ هؾىل ایي حل ایثز وزدُ ٍارد هیگَ صبدروٌٌذگبى ٍ

اعتبى ّزهشگبى ٍ ثب تَجِ ثِ اّویت اعتبى اس ًمغِ ًظز هیشاى ثبالی تَلیذ هیگَ در وؾَرالسم اعت وِ توْیذات 

ٍ در ثزخی هَارد ثیؼ % 20-30ثب تَجِ ثِ ًظز وبرؽٌبعبى، ثِ عَر هؼوَل . رت گیزدهذیزیتی در ایي راعتب صَ

ثِ ّزحبل ثزٍس ایي ػبرضِ در هیگَّبی پزٍرؽی در اعتبى ثب رًٍذ . هیگَّب درگیز ایي ػبرضِ هی گزدًذ% 80اس 

. اجتٌبة ًبپذیزخَاّذ ثَد( هذیزیت پزٍرػ، صیذ، ٌّذلیٌگ ٍ ػول آٍری)هَجَد 

ثزٍس ػبرضِ عزلزهشی هیگَ ًبؽی اس ػذم رػبیت ثزخی ًىبت هی ثبؽذ وِ پزٍرػ دٌّذگبى، اس آًجبئیىِ 

ثزداراى اس عزیك ثزگشاری  وٌٌذ اس ایٌزٍ آهَسػ ثْزُ آٍراى ٍ صبدروٌٌذگبى هیگَ ووتز ثِ آًْب تَجِ هی ػول

اد اًگیشػ ثیؾتز ثزای ّبی تزٍیجی ػالٍُ ثز ارتمبء داًؼ فٌی، ثبػج ایج وبرگبّْبی آهَسػ ٍ تْیِ دعتَرالؼول

اس ایٌزٍ ّذف اس . ّبی ًَیي پزٍرػ هیگَ  ٍ وبّؼ احزات ایي ػبرضِ ًمؼ هْوی را ایفبء ًوبیذ ثىبرگیزی اس رٍػ

ّبی تزٍیجی وِ ػالٍُ ثز ارتمبء داًؼ فٌی، ثبػج ایجبد  ثزداراى ٍ ارائِ دعتَرالؼول اجزای ایي وبرگبُ، آهَسػ ثْزُ

ّبی ًَیي در پیؾگیزی ٍ وبّؼ احزات ایي ػبرضِ ًمؼ هْوی را ایفبء  ػ اس رٍاًگیشػ ثیؾتز ثزای ثىبرگیزی 

 . ًوبیٌذ
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: ترٍیجیکارگاُ  هذرض

پزٍری ٍ هجزی عزح پیؾگیزی اس ػبرضِ عزلزهشی در  آلبی دوتز ویَهزث رٍحبًی لبدیىالیی رئیظ ثخؼ آثشی

ٍ عزلزهشی هَضَع ػبرضِ ى اّویت ثِ ػٌَاى عخٌزاى در ایي وبرگبُ ثِ ثیباعتبى ّزهشگبى هیگَّبی پزٍرؽی 

رّبی پیؾگیزاًِ اآى پزداختِ ٍ راّههیگَّبی پزٍرؽی ٍ ضزر ٍ سیبى التصبدی ًبؽی اس ثزٍس آى در ػَاهل هَحز 

  .اًذ ثزای وٌتزل آى ًیش ارائِ ًوَدُ

 

  :ٍ هخاطثیي کارگاُ آهَزضی کٌٌذگاى ضرکت

وِ پزاوٌؼ عبسهبًی،  اًذ ؽزوت ًوَدُ ّبی هختلف عیفًوبیٌذگبى اس ًفز  30 ثیؼ اسدر ایي وبرگبُ آهَسؽی 

:   ای آًْب ثِ ؽزح سیز ثَدُ اعت اداری ٍ حزفِ

 عبسهبى جْبد وؾبٍرسی اعتبى ّزهشگبى 

 هزوش تحمیمبت ٍ آهَسػ وؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی اعتبى ّزهشگبى 

 اتحبدیِ تَلیذوٌٌذگبى ٍ صبدروٌٌذگبى آثشیبى اعتبى ّزهشگبى  

یج فبرط ٍ دریبی ػوبى پضٍّؾىذُ اوَلَصی خل 

ادارُ ول ؽیالت ّزهشگبى  

 ادارُ ول داهپشؽىی ّزهشگبى 

 ؽزوت تىخیز ٍ پزٍرػ هیگَ عٌتذرف جبعه 

 ثزداراى هیگَ  پزٍرػ دٌّذگبى ٍ ثْزُ 

آهَساى هجتوغ آهَسؽی پزٍرؽی عؼیذی تیبة  داًؼ 

  

: کارگاُ آهَزضی دٍرُ طَل ٍ زهاى

ٍ ثِ وبر ًوَد ؽزٍع  ًٌذگبىنحجت ًبم اس ؽزوت هزاحل اس اًجبم  پظ 1397آثبى  20 تبریخ در تزٍیجی وبرگبُ 

عبػت وبرگبُ  3هجتوغ آهَسؽی پزٍرؽی عؼیذی تیبة ٍ در عبلي  عبػت ثصَرت وبرگبُ تئَری 5ثِ هذت 

  .ثزگشار گزدیذثِ صَرت ثبسدیذ هیذاًی ٍالغ در ؽْزعتبى هیٌبة اعتبى ّزهشگبى عبیت تیبة جٌَثی ػولی در 
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:  ترٍیجیکارگاُ ی ّا سرفصل 

.  ارائِ گزدیذدر لبلت اٍرپَیٌت سیز ثَدُ وِ ثِ صَرت عخٌزاًی ػلوی  ّبی عزفصل ثزًبهِ اصلی وبرگبُ ؽبهل

 اّویت آى در اعتبى ّزهشگبىٍ هیگَ پزٍرػ  

 ػبرضِ عزلزهشی در هیگَّبی پزٍرؽی 

 ػَاهل هَحز در ثزٍس ػبرضِ عزلزهشی در هیگَّبی پزٍرؽی 

 ُ پزٍرػدر عی دٍرػَاهل هَحز  

 در عی صیذػَاهل هَحز  

آٍری  در عی ٌّذلیگ ٍ ػولػَاهل هَحز  

 راّىبرّبی پیؾگیزی ٍ وٌتزل ػبرضِ عزلزهشی در هیگَّبی پزٍرؽی 

 عبسی اعتخز رػبیت هزاحل آهبدُ 

 ویفیت غذا ٍ هذیزیت غذادّی 

  هذیزیت آة اعتخز 

 هذیزیت صیذ 

 آٍری هذیزیت ٌّذلیٌگ پظ اس صیذ ٍ ػول 

 اؽتیدهذیزیت ثِ 

 

: ترٍیجیدر کارگاُ  ضذُ هطرح هطالة از هختصری 

( صبح) کبرگبٌ تئًری در سبله مجتمع آمًزشی پريرشی

، ػَاهل ثَجَد در هیگَّب پزٍرؽی ثصَرت پبٍرپَیٌت ارائِ گزدیذ، در ارتجبط ثب ػبرضِ عزلزهشیدر عخٌزاًی وِ 

هغبلجی ارائِ ؽذُ در وبرگبُ  ّبی الؼولدعتَراس عزیك رػبیت ٍ وبّؼ احزات آى ّبی پیؾگیزی  آٍرًذُ ٍ راّىبری

  .ارائِ گزدیذ وِ ثغَر خالصِ در سیز آهذُ اعت

ایي ػبرضِ وِ ًبؽی تغییز رًگ ظبّزی عز هیگَ ٍ یب . ؽَدای اعت وِ در هیگَّب هؾبّذُ هیعزلزهشی ػبرضِ

ی ػبرضِ. ُ هی ؽَدّپبتَپبًىزاط اعت، هؼوَال ثب ظَْر رًگ لزهش در عز هیگَ ؽٌبخت اًذاهی ثِ ًبم اتَلیش

در پی ًذارد، در  عزلزهشی ػلی رغن ایٌىِ ّیچگًَِ هخبعزُ ثْذاؽتی ثزای عالهت هحصَل ٍ هصزف وٌٌذگبى
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هَجت افت ویفیت ظبّزی هحصَل ٍ وبّؼ ثبسارپغٌذی ثِ ٍیضُ پظ اس پخت ؽذُ ٍ ّویي اهز  هیگَّبی ثب عز

یي ػبرضِ عی فزآیٌذ پیچیذُ ٍ چٌذػبهلی اتفبق ا. ثبػج افت لیوت ٍ سیبى التصبدی تَلیذوٌٌذگبى خَاّذ ؽذ

ّب ٍ ػَاهل ثزٍس آى در هیگَ در عی دٍرُ پزٍرػ، ٌّگبم ثزداؽت ٍ ٌّذلیٌگ ٍ فزآٍری ایجبد  افتذ ٍ سهیٌِ هی

: ثبؽذ ؽذُ ٍ ثغَر خالصِ ثِ ؽزح سیز هی

ظَْر  ّپبتَپبًىزاط ؽىوی لغوت در رًگ ًبرًجی ّبلِ صَرت ثِ عزلزهشی ػبرضِ ثزٍس ظبّزی اٍلیِ ػالئن 

 .ًوبیذ هی

تَاًذ  ّز ػبهلی وِ ثتَاًذ لَام، عالهت ٍ ٍعبختبر علَلی ٍ حتی پزٍفبیل آًشیوی ّپبتَپبًىزاط را ثْن ثشًذ هی 

 .ثبؽذ پزٍرؽی هیگَّبی در عزلزهشی ػبرضِ ثزٍس عبس سهیٌِ

 ثز ّوچٌیي تأحیز ٍ عیبُ خبن حذف ثب آثگیزی اس لجل ٍ دٍرُ اثتذای در پزٍرؽی اعتخزّبی عبسی پبن 

 .ثبؽذ هَحز ػبرضِ ایي وٌتزل ٍ هذیزیت در تَاًذ هی پزٍرػ عی دیبتَهِ ثِ عیبًَثبوتز جوؼیت ًغجت

 .ثبؽذ لزهشی عز ػبرضِ ثزٍس عبس سهیٌِ تَاًذ هی pH افشایؼ ٍ حذ اس ثیؼ پبؽی آّه 

 اس  (آة در غذا پبیذاری ٍ پزٍػ دٍرُ عی هیگَ ًیبس هَرد غذایی هَاد تبهیي(  غذادّی هذیزیت ٍ غذا ویفیت 

 .دارد ٍجَد دٌّذُ پزٍرػ ثزای آى هذیزیت اهىبى وِ ثبؽذ هی ػبرضِ ایي ثزٍس در ػَاهل جولِ هْوتزیي

  )ىآفالتَوغی (ػفًَت ّبی لبرچی در ّپبتَپبًىزاط 

  ّب آلَدگی غذای هیگَ ثِ آعپزصیلَط 

  ّبی غذای هیگَ فغبد چزثی  

  خبن عیبُ = تًبهٌبعت ثَدى ثغتز اعتخزّب ٍ رعَثب 

 .اعت وبفی جلجىی ثلَم وٌتزل در آّه پبؽی ٍ ثزداؽت اس پیؼ آة هٌبعت تؼَیض 

 ثَدى ًبهٌبعت ّوچٌیي ٍ غذادّی آخزیي اس پظ عبػت 8-12 هیگَ گَارػ دعتگبُ ؽذى تخلیِ ثِ تَجِ ثب 

  .پذیزد ثزداؽت صَرت اس پیؼ عبػت 24-48 غذادّی اعتخز لغغ ؽزایظ وف

. گزدد تَاًذ هٌجز ثِ عزلزهشی هیگَ  دُ ؽذُ در دعتگبُ گَارػ ٍ ػذم ّضن آى هیثبلیوبًذى غذای خَر 

 در دیذُ آهَسػ وبرؽٌبعبى حضَر ػذم ٍ دٌّذُ پزٍرػ تَعظ وبرخبًِ ثِ ؽذُ ثزداؽت هیگَی تحَیل 

 .ثبؽذ ػبرضِ ایي ثزٍس ٍ ثزداؽت اس پظ ًبهغلَة ؽزایظ ثزٍس اصلی دالیل جولِ اس هیگَ سهبى ثزداؽت

 هیگَّب در عزلزهشی ػالئن ظَْر ٍ ثزٍس عبػت هَجت 6 اس ثیؼ فزآٍری سهبى تب ثزداؽت اس سهبًی ایتبخیزُ 

 .ؽذ خَاّذ
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 اًجبؽت ثیؼ اس حذ هیگَّب ٍ اػوبل فؾبر 

 دٍسّبی وِ هَارد ثزخی در ٍ ًذاؽتِ ػبرضِ ایي وٌتزل در داری هؼٌی احز عذین عَلفیت هتبثی اس اعتفبدُ 

 .اعت ؽذُ هؾبّذُ هؼىَط احز ؽذُ، گزفتِ وبر ثِ رت عَالًی یب سهبى ٍ ثبالتز

ثزخَردار  سیبدی ثغیبر اّویت اس ºC 4-2 دهبی در آى حفظ ٍ ثزداؽت اس پظ عزهبیی سًجیزُ رػبیت 

 .ثبؽذ هی

ّبی هغزح ؽذُ تَعظ  ثِ پزعؼجلغِ پزعؼ ٍ پبعخ ثزگشار گزدیذ ٍ در پبیبى وبرگبُ تزٍیجی ًیش 

. ئِ گزدیذّبی السم ارا وٌذگبى پبعخ ؽزوت
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( بعدازظُر)عملی ببزدید میداوی کبرگبٌ 

اس هشارع پزٍرػ پظ اس صزف ًبّبر ٍ البهِ ًوبس عجك ثزًبهِ سهبًجٌذی ؽذُ، ثِ هٌظَر ثزگشاری فبس اجزایی وبرگبُ، 

د پیؼ اس ؽزٍع ػولیبت صی در ایي لغوت. هیذاًی صَرت گزفت ثبسدیذٍالغ در تیبة جٌَثی  در حبل صیذ هیگَ

عبسی،  ّبی خٌه صیذ، حول تب تبًهاس هزاحل وٌٌذگبى حضَر یبفتِ ٍ  در هشرػِ هذًظز ثبتفبق جوؼی اس ؽزوت

گذاری هیگَ در یًََلیت ٍ حول ثب وبهیًَت ثبسدیذ ثؼول آهذُ ٍ  ثی عَلفیت، هزاحل یخ تبًه حبٍی هتب

ّبی هغزح  ّوچٌیي ثِ پزعؼ. یذآٍر ٍ حول ٍ ًمل ارائِ گزد تَضیحبت السم در عز هشرػِ ثِ تین صیذ، جوغ

  .ّبی هٌبعت ارائِ گزدیذ ؽذُ در ایي ثخؼ ًیش پبعخ

آٍر ثذاى تَجِ ًىزدًذ در سهیٌِ ًحَُ صیذ ٍ هیشاى ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس   ّوچٌیي هَاردی را وِ تین صیذ ٍ جوغ

: گزدد هتبثی عَلفیت ثَد وِ در لبلت پیؾٌْبد ثِ آًْب یبدآٍری گزدیذ وِ ثذاى اؽبرُ هی

 سیتَدُ هیگَپبئیي آٍردى تذریجی آة اعتخز اس عغح جْت صیذ تب ػوك هَرد ًظز ثب تَجِ ثِ هیشاى  

 (.صیذ در عَل رٍس ثذٍى عبیجبى صَرت گزفت)گزدیذ اس عبیجبى ثزای صیذ در رٍس اعتفبدُ گزدد  پیؾٌْبد 

 .ی جلَگیزی گزددپَػ ثِ ٌّگبم صیذ تب اس ایجبد گل ٍ ال ثب وف آىپَؽؼ ٍ پبوغبسی وبهل هحَعِ صیذ  

 ت یهتبثی عَلف عبسی هیگَ ٍ تبًه ّبی خٌه جذاعبسی تبًه 

دعتَرالؼول آى در تبًه ثز اعبط  حفظ دٍس اٍلیِحل ًوَدى هتبثی عَلفیت در ظزف جذاگبًِ ثب آة دریب ٍ  

 ػول آٍریعبلي یب  وؾَر همصذ ٍ
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: کٌٌذگاى ضرکت پیطٌْادات ٍ ًظرات

ّب صَرت گزفتِ در سیز ارائِ گزدیذُ  وٌٌذگبى وِ اس عزیك پزعؼ ًبهِ ؽزوتثٌذی ًظزات ٍ پیؾٌْبدات  جوغ

 :اعت

ثزًبهِ وبرگبُ اس ثَیضُ ثزگشاری وبرگبُ داؽتِ ٍ ًحَُ ٍ سهبى وٌٌذگبى ًظزی هخجت ثِ  ثغَر ولی، ثیؾتز ؽزوت 

    .اًذ ًوَدُگزهی اعتمجبل  ثؼول آهذ هیذاًی ثبسدیذٍالغ در تیبة جٌَثی  در حبل صیذ هیگَ ُهشرعاس ػولی وِ 

ؽزوت وٌٌذگبى در وبرگبُ خَاعتبر ثزگشاری وبرگبّْبی دیگز در سهیٌِ آهبدُ عبسی اعتخز، هذیزیت تغذیِ ٍ  

 .غذادّی ٍ ّوچٌیي هذیزیت دٍرُ پزٍرػ ؽذُ اًذ

 

: حاهیاى ٍ هطارکت کٌٌذگاى کارگاُ آهَزضی   

 عبسهبى جْبد وؾبٍرسی اعتبى ّزهشگبى 

 وؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی اعتبى ّزهشگبىهزوش تحمیمبت ٍ آهَسػ  

 اتحبدیِ تَلیذوٌٌذگبى ٍ صبدروٌٌذگبى آثشیبى اعتبى ّزهشگبى  
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کبرگبٌ  پًستر تريیجی -1پیًست شمبرٌ 

 



11 

 

بروبمٍ زمبوی کبرگبٌ  -2پیًست شمبرٌ 

مالحضبت سبعت عىًان 

 9:00 – 9:15آهذگَیی  خَػ

هجتوغ آهَسػ پزٍرؽی عؼیذی تیبة عبلي 

 9:15 –11:00وبرگبُ آهَسؽی 

 11:00 –11:30پذیزایی 

 11:30 –13:00پزعؼ ٍ پبعخ 

 13:00 –14:00ًبّبر ٍ ًوبس 

اس هشارع پزٍرػ در حبل صیذ هیگَ  هیذاًی ثبسدیذ 14:00 –17:00وبرگبُ ػولی 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

فرم وظرخًاَی : 3پیًست شمبرٌ 
 

 اٍرزیسازهاى تحقیقات، آهَزش ٍ ترٍیج کص

 هَسسِ تحقیقات علَم ضیالتی کطَر

 پصٍّطکذُ اکَلَشی خلیج فارض ٍ دریای عواى

 

فرم ًظرسٌجی کارگاُ ترٍیجی  

پیطگیری از عارضِ سرقرهسی در هیگَّای پرٍرضی 

  

 

: ضزکت کىىذٌ گزامی
. خًاَطمىذ است تا تكميل ايه پزسطىامٍ ي ارائٍ وظزات ساسوذٌ خًد، ما را در تُثًد مستمز فؼاليتُای آمًسضی پژيَطی ياری فزماييذ

 

 .يذدرايه قسمت مزقًم فزمای مًرد وياسپيطىُادات خًد را در خصًظ تزگشاری ديرٌ لطفا 

 

 

. يذلطفاً وظزات تكميلی خًد را درايه قسمت مزقًم فزمای

 

 

امتياسات  مًارد مًرد وظز رديف 

ضؼيف متًسط خًب ػالی 

    قذرت تيان ي اوتقال مطالة آمًسضی  1

    مذرس تز مًضًع تذريس  تسلط 2

    پيًستگی ي تًالی محتًای آمًسضی  3

    آمادگی مذرس در پاسخگًيی تٍ سؤاالت  4

    ضزيع ي اتمام تٍ مًقغ کارگاٌ آمًسضی    5

    تكارگيزی ريش َای مىاسة در تذريس مطالة  6

    تًاوايی مذيزيت کارگاٌ ي استفادٌ مىاسة اس سمان  7

    يدن اطالػات ارائٍ ضذٌ در کارگاٌ تٍ ريس ب 8

    تىاسة مىاتغ آمًسضی ارائٍ ضذٌ تا محتًای کارگاٌ  9

    تىاسة ساػت کارگاٌ تا محتًای ارائٍ ضذٌ  10

    تىاسة محتًای ديرٌ تا وياس آمًسضی ضما  11

    ميشان افشايص اطالػات ضما در خصًظ مًضًع ارائٍ ضذٌ در کارگاٌ  12

    تًدن خذمات مزتثط تا پذيزايی ي وُار  مىاسة 13

    ارسياتی کلی اس کارگاٌ آمًسضی ارائٍ ضذٌ  14
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کبرگبٌ  ای از فرم َبی تکمیل شدٌ وظرخًاَیومًوٍ : 4پیًست شمبرٌ 
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................................  4پیًست شمبرٌ دامٍ ا


