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 3روز اول
 1هَرد عبختبر ثخؼ یب درهبًگبُ هزثَط ثِ وبر هبهبیی:
الف :تْیِ پزٍصُ وتجی در

1

-1عبختبر فیشیىی ثِ فَرت رعن وزٍوی
 -8تْیِ لیغت ٍعبیل پشؽىی -غیز پشؽىی ٍ اداری ثخؼ
ٍ -3ضؼیت ثیوبراى ثغتزی اس لحبػ :تؾخیقْبی پشؽىیً -یبسّبی هزالجتی – ًیبسّبی
اهَسؽی
 -4تؼذاد هتَعظ ثیوبراى ثغتزی -پذیزػ ٍ تزخیـ
 -5رٍتیٌْبی ثخؼ اس جولِ:
ًحَُ پذیزػ ثیوبراىًحَُ تزخیـ ثیوبراىًحَُ ًَؽتي گشارؽبت ٍ هؼبیٌبت ٍ اسهبیؾبتًحَُ اهَسػ ثِ ثیوبرًحَُ اجزای فزایٌذّبی هزالجتی ٍ درهبًیتزتیت ثزگِ ّبی پزًٍذًُحَُ اًجبم هؾبٍرُ ّبًحَُ درخَاعت اسهبیؾبتًحَُ چه دعتَرات پشؽهًحَُ تىویل وبردوظًحَُ ٍرٍد اعالػبت ثِ وبهپیَتز -6تْیِ لیغت اعبهی پشؽىبى -رسیذًتْب -اًتزًْب ٍ داًؾجَیبى پزعتبری ٍ هبهبیی ٍ غیزُ
ٍ رٍسّبی حضَر اًْب
 -7تْیِ لیغت دارٍّبی هقزفی رایج در ثخؼ ٍ ًىبت هزالجتی ٍ تجَیشی اًْب
 -8تْیِ لیغت ٍعبیل ٍ تجْیشات هَجَد در تزالی وذ ثخؼ ٍ دارٍّبی هَجَد اى
 -9تْیِ لیغت رٍؽْبی تؾخیقی ثخؼ(اسهبیؾبت) -چگًَگی اًجبم اًْب ٍ اهبدگیْبی
السم ثزای ثیوبراى ( جْت اًجبم اًْب)
 -11تْیِ لیغت اعبهی پزعٌل پزعتبری ٍ هبهبیی ٍ دیگز پزعٌل ٍ تؼذاد ّز وذام اس اًْب
در ّز ؽیفت وبری
 -11اگبّی اس عیغتوْبی حفبظتی ٍ اهٌیتی ثخؼ ٍ وٌتزل اى
 -18اگبّی اس رٍؽْبی تمغین وبر ًیزٍی اًغبًی در ثخؼ
 -13تْیِ لیغتی اس اؽىبالت فٌی ٍ تبعیغبتی

2

ة  :ارائِ گشارػ وتجی فَق ٍ رفغ اؽىبالت اى

1

کیفیت
خوب
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تاریخ مشاهده
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وامضا مربی

وامضامربی

 3روز دوم
الف :عزاحی فزایٌذ هؾىل گؾبیی در هَرد یىی اس هؾىالت هَجَد ثخؼ ثِ فَرت
ثیبى هغبلِ ٍاضح ٍ رٍؽي
ثیبى دالئل ؽىل گیزی هغبلِ

3

تؼییي اّذاف لبثل اًذاسُ گیزی ( دارای هؼیبر عٌجؼ)
ارائِ راُ حل ّبی هوىي
اًتخبة ثْتزیي راُ حل ثب تَجِ ثِ ؽزایظ ٍ اهىبًبت هَجَد در ثخؼ

4

ة  :تمغین وبر رٍساًِ ًیزٍی اًغبًی ٍ داًؾجَیبى پزعتبری ٍ هبهبیی ثب تَجِ ثِ افَل اى:
ثزای داًؾجَیبى پزعتبری ٍ هبهبیی ثب ّوبٌّگی هزثی هزثَعِ ٍ  Headثخؼ
ثزای پزعٌل پزعتبری ٍ هبهبیی هزثَعِ ثب ّوبهٌگی  Headثخؼ
ًقت اى ثز تبثلَی اػالًبت ٍیب ثجت اى در دفتز هخقَؿ

 3روز سوم
5

الف :اجزای فزایٌذ هؾىل گؾبیی (ثز اعبط ثْتزیي راُ حل هٌتخت در ّفتِ دٍم)

6

ة  :ارائِ یه اعتبًذارد هزالجتی ثٌب ثز اهَسػ ثخؼ( ثقَرت پوفلت اهَسؽی -پَعتز
اهَسؽی ٍ )....

7

ج  :اجزای افَل تحَیل گزفتي ثخؼ اس عزیك :
حضَر ثِ هَلغ در ثخؼ
رفتي ثز ثبلیي ثیوبراى
تَجِ ثِ ولیِ گشارؽبت وتجی ٍ ؽفبّی هغئَل ثخؼ در هَرد ثیوبراى
تَجِ ثِ ٍعبیل ٍ دارٍّبی تحَیلی در ّز ؽیفت

8

د  :اجزای افَل تحَیل دادى ثخؼ اس عزیك:
تحَیل ثیوبراى ثز ثبلیي اًْب
تحَیل ٍعبیل -دارٍّب ٍ تجْیشات ٍیضُ
ثجت ولیِ گشارؽبت هزثَط ثِ ثیوبراى ثب تَجِ ثِ افَل فحیح گشارػ ًَیغی

9

ُ  :ؽزوت فؼبل در ٍیشیت پشؽىبى ٍ عبیز اػضب تین ثْذاؽتی ٍ درهبًی اس عزیك:
ّوزاّی ثب پشؽه ٍ یب عبیز اػضب تین در ثبلیي
چه وزدى دعتَرات پشؽه ثب تَجِ ثِ افَل هزثَعِ
ٍارد وزدى دعتَرات در وبردوظ ٍ وبرتْبی دارٍیی ٍ وبهپیَتز
اًجبم الذاهبت هٌبعت ثذًجبل دعتَرات( اس جولِ پیگیزی هؾبٍرُ ّب -درخَاعتْب ٍ
.....

2
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خوب

 3روز سوم
ٍ  :وٌتزل ٍ ًظبرت ثز اًجبم اهَر ثخؼ اس عزیك:
11

11

راًذّبی هىزر ٍ ّذفوٌذ در ثخؼ ٍ وغت اگبّی در هَرد:
فؼبلیتْبی عبیز اػضبی تین اس جولِ :پشؽىبى – پزعتبراى – هبهبّب ٍ داًؾجَیبى

س  :هحبعجِ تؼذاد ًیزٍی اًغبًی هَرد ًیبس ثخؼ(حزفِ ای ٍ غیز حزفِ ای) ٍ تؼذاد
ّز یه اس اًْب در ّز ؽیفت

18

ح  :تْیِ اهبر رٍساًِ ثیوبراى

13

ط  :تْیِ لیغت غذایی ثیوبراى ٍ وٌتزل ٍ ًظبرت ثز حغي اجزای اى

14

ی  :تْیِ اًَاع درخَاعتْب اس جولِ  :اسهبیؾبتٍ -عبیل اًجبر ٍ ...

15

ن  :پیؼ ثیٌی ولیِ ٍعبیل ٍ دارٍّبی هَرد ًیبس ؽیفت ّبی دیگز در ؽیفت
فجح ٍ یب لجل اس رٍسّبی تؼغیل

11

ل  :وٌتزل حضَر ٍ غیبة داًؾجَیبى در ثخؼ ٍ ارائِ گشارػ السم ثِ هزثی یب ّذ
ثخؼ

17

م  :ؽزوت فؼبل در راًذّبی ثبلیٌی عَپزٍایشرّب اس عزیك:
ثبسدیذ هحیظ فیشیىی ثخؼ -تجْیشات ٍ اهىبًبت
ثزرعی ًحَُ ػولىزد وبدر پزعتبری ٍ هبهبیی ٍ ارتجبعبت اًْب
ثزرعی ًحَُ ثجت ٍ ضجظ اعالػبت ٍ گشارؽبت
ثزرعی ٍضؼیت ثبلیٌی ثیوبراى ٍ ارائِ خذهبت ثِ اًْب
تْیِ لیغت اؽىبالت هَجَد در ّز یه اس هَارد فَق
ارائِ تذوزات ثجب ٍ هٌبعت ثِ هغئَلیي ثخؾْب
پیگیزی جْت ثزعزف ؽذى اؽىبالت تذوز دادُ ؽذُ

18

ى ّ :وىبری هٌبعت ثب پزعٌل ثخؼ در ؽزایظ همتضی

3روز چهارم
19

کیفیت

الف :ارسؽیبثی اس اجزای فزایٌذ هؾىل گؾبیی ( ثقَرت ارسیبثی هیشاى دعتیبثی ثِ
اّذاف تؼییي ؽذُ )

81

ة  :عزاحی ثزًبهِ هبّیبًِ ؽیفت وبری پزعٌل

81

ج  :ثزرعی ٍضؼیت ارائِ هزالجت ثِ ثیوبراى ثخقَؿ ثیوبراى ثذ حب ل

88

د  :اًجبم فؼبلیتْبی هزثَط ثِ ّذایت ٍ راٌّوبیی داًؾجَیبى ٍ ًیزٍی اًغبًی ثخؼ

3
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خوب

 3روزچهارم
83

ُ  :ثزلزاری ارتجبط هٌبعت ٍ اثز ثخؼ ثب پشؽىبى – هبهبّب -پزعتبراى -داًؾجَیبى-
ثیوبراىّ -وزاّبى ثیوبر -پزعٌل خذهبتَ عبیز لغوتْبی ثیوبرعتبى

84

ٍ  :اًجبم فؼبلیتْبیی در جْت وٌتزل ػفًَت در ثخؼ ( ثب تَجِ ثِ اهىبًبت ٍ
ؽزایظ هَجَد) اس عزیك:
ارائِ پیؾٌْبدات وبرثزدی در جْت وٌتزل ػفًَت
اجزای ثزًبهِ ّبی اهَسؽی جْت وٌتزل ػفًَت(ثزای پزعٌل ٍ داًؾجَیبى)

85
86

کیفیت

س ّ :وىبری هٌبعت ثب ولیِ ثخؼ در ؽزایظ همتضی
ؽزوت در جلغبت پزعؼ ٍ پبعخ رٍساًِ ثب اهبدگی لجلی ٍ هغبلؼِ هجبحث ًظزی
وِ هزثی تؼییي وزدُ اعت

4

متوسط

ضعیف

