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 معزفی دوره; 
وِ یىی از دٍ بال بْذاؼت اػتباباری    تَجِ بِ ایيبا 

بخػ  جا ٍ برگؽت اطویٌاى ّا در هصرف بِ در باًه

هٌابغ باًه، هَضَع ًظارت ػولیاتی بر تعبْبیبالت    

اػطایی اظت؛ در ایي دٍرُ با توروس ببر آؼبٌبایبی         

واربردی وارٍرزاى بِ الساهات هٌطابك ببا لباًبَى         

ّبای وبارببردی         باًىذاری بذٍى ربا ٍ تبىبٌبیبه      

ّای اػطای تعْیالت یا ایجاد تؼْذات ببرای     بخػ

ّر یه از ػمَد جاری ًظام باًىبی ٍ گبگبًَبگبی          

ّبای     بىارگیری هذیریت ٍ وٌترل پرٍشُ ٍ تىٌیبه 

ای ٍ      ّا ٍ واالّای ظرهایِ ػولی در ًظارت بر طرح

ّای وارگاّی پرداخبتبِ    ظرهایِ در گردغ با توریي

 .ؼَد هی

 
 

 اهذاف دوره;
  ّای ًظارت ػولیاتی در  آؼٌایی با همررات ٍ رٍغ

  ًظام باًىذاری بذٍى ربا 

 محتوای دوره;
ولیات ٍ هفاّین ًظارت در اظالم ٍ تطایك لاًًَی آى در باًىذاری بذٍى ربا 

ّا تطایك ػلوی ًظارت ػولیاتی با وٌترل پرٍشُ در باًه 

ّا ٍیصگی ّای الزم برای اػوال ًظارت ػولیاتی در باًه 

ّای ًظارت پیػ از صذٍر هصَبات اػتااری)تعْیالت/تبؼبْبذات       همررات ٍ رٍغ

 ّا باًه

ّای ًظارت پط از صذٍر هصَبات اػتااری)تعْیبالت/تبؼبْبذات          همررات ٍ رٍغ

 ّا   باًه

ای ٍ ظرهایِ در گردغ  ّا، واالّای ظرهایِ رٍغ زیر ولیذ در ًظارت طرح 

ِای رٍغ ًظارت  بر طرح ّای ایجادی، تَظؼ 

گگًَگی ًظارت در گؽایػ اػتاار اظٌادی 

آَؼٌایی با ًرم افسارّای رایج بیي الوللی در ًظارت ٍ وٌترل پرٍشُ ّا 

ُتوریي ّای وارگاّی پایاى دٍر 

 مخاطبان دوره;
وارؼٌاظاى اػتااری ٍ  رٍظا ٍ هؼاًٍاى دٍایر اػتااری،

اػتااری هٌاطك ٍ  -بازرظی، هؼاًٍاى اجرایی
ظٌجی ٍ  ّا ،وارؼٌاظاى ٍ ًاظراى اهىاى ظرپرظتی

ّا ًظارت طرح  

حمَق -ػمَد باًىذاری اظالهی  پیشنیاس دوره; 
بخؽٌاهِ ّای باًه هروسی -باًىی   

 ظاػت11مذت دوره; 

 تاریخ بزگشاری دوره;
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ریال0.900.000هشینه دوره;  

هشینه بزگشاری شامل محتوای آموسشی، پذیزایی 
 میان وعذه، ناهار و صذور گواهینامه می باشذ
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