ًٌَٕ تشگ ؽًاسِ :

چٓاس
يٕضٕع دسخٕاعت :

تًذيذ

أنيٍ پشٔاَّ تاعيظ
پشٔاَّ تغييش يكاٌ
تاعيظ ؽؼثّ ايجاد سؽتّ جذيذ
تغييش سؽتّ
ػُٕاٌ سؽتّ ْاي يٕسد تماضا :

بازديد مكان

اداره كل آموزش فني و حرهف اي استان

.1
.2
.3

با سالم و صلوات رب محمد (ص) و آل محمد (ص)

.4
.5
.6

تا احتشاو  ،ايُجاَة

داسَذِ يٕافمتُايّ

اصٕني آيٕصؽگاِ  /يجتًغ تّ ؽًاسِ
ٔ تاسيخ

دس سػايت يفاد آئيٍ َايّ َحِٕ تؾكيم ٔ اداسِ

آيٕصؽگاِ ْاي فُي ٔ حشفّ اي آصاد يصٕب ْيات يحتشو دٔنت يكاٌ يٕسد
َظش تؾشح ريم سا دس اعتاٌ
يُطمّ َ /احيّ  /سٔعتا
ٔ تّ َؾاَي

ؽٓشعتاٌ  /ؽٓش
كذ پغتي

ؽًاسِ تهفٍ

تًاط
تشاعاط آخشيٍ اعتاَذاسدْاي عاصياَي تّ يُظٕس تاصديذ ٔ اػالو َظش
كاسؽُاعاٌ آٌ عاصياٌ يؼشفي يي ًَايذ  .خٕاْؾًُذ اعت دعتٕس فشيائيذ
الذاو الصو صٕست ٔ اص َتيجّ ايُجاَة سا يطهغ ًَائيذ .
ايٍ لغًت تٕعط يتماضي تكًيم گشدد .
تشعيى كشٔكي فضاي داخهي يحم

تشعيى كشٔكي َؾاَي يحم

ً ضٕاتط اَتظايي اػالو ؽذِ اص عٕي اداسِ َظاست تش اياكٍ ػًٕيي
ضًُا
تشاي ايجاد آيٕصؽگاِ فُي ٔ حشفّ اي آصاد سا يطانؼّ ًَٕدِ او ٔ تا
سػايت ضٕاتط آٌ  ،يحم فٕق سا يؼشفي يي ًَايى .

تاسيخ :

َاو ٔ َاو خإَادگي يٕعظ :

ايضاء

.1

َٕع يانكيت يحم :

ؽخصي

 2-5عانّ

اعتيجاسي

 1عانّ

اعتيجاسي

عايش

.2

َٕع كاستشي عاختًاٌ :

كاستشي آيٕصؽي

كاستشي اداسي

كاستشي يغكَٕي

كاستشي تجاسي

.3

يغاحت فضاي يفيذ آيٕصؽي تا ظشفيت آيٕصػ

......

َفش ( :

تاتٕجّ تّ ًٌَٕ تشگ ؽًاسِ دٔاصدِ )
يطاتك اعتاَذاسد(  .............يتشيشتغ)

يطاتك اعتاَذاسد

َيغت (  ............يتشيشتغ)

.4

يغاحت فضاي يفيذ اداسي  ( :تاتٕجّ تّ ًٌَٕ تشگ ؽًاسِ دٔاصدِ )

يطاتك اعتاَذاسد يي تاؽذ (  .............يتشيشتغ)

يطاتك

اعتاَذاسد (  ............يتشيشتغ)

.5

ػًش عاختًاٌ (تشاعاط پشٔاَّ عاخت يا عُذ يانكيت) چُذ عال يي تاؽذ

ً سٔيت گشدد)
؟ (پشٔاَّ عاخت يا عُذ يانكيت حتًا

.6

ٔجٕد عشٔيظ تٓذاؽتي (تّ اصاي ْش َ 20فش يك عشٔيظ)

يطاتك حذ َصاب (  ................عشٔيظ )

كًتش اص حذ َصاب

(  ...............عشٔيظ )

.7

ٔجٕد كتاتخاَّ ٔ ًَاصخاَّ :

ًَاصخاَّ ٔ كتاتخاَّ داسد

فمط ًَاصخاَّ داسد

فمط كتاتخاَّ داسد

ْيچكذاو ( تايغتي ايجاد ؽٕد )

.8

سػايت ايًُي ٔ اعتحكاو عاختًاٌ :

اعكهت فهضي يا تتُي تا ؽُاژ يكپاسچّ
پي آجشي

.9

اعكهت فهضي تذٌٔ ؽُاژ

عايش (تاركش َٕع اعكهت)

يُاعة تٕدٌ يٕلؼيت يحهي آيٕصؽگاِ تّ نحاظ دعتشعي ٔ عٕٓنت اياب

ٔ رْاب

يطهٕب (حذاكثش  250يتش تا أنيٍ ايغتگاِ حًم ٔ َمم ػًٕيي)

250

َايطهٕب (تيؼ اص

يتش تا أنيٍ ايغتگاِ حًم ٔ َمم ػًٕيي)

.10
سديف

ظشفيت فضاي يفيذ آيٕصؽي :
ػُٕاٌ كاسگاِ

يغاحت فضاي يفيذ آيٕصؽي
تّ يتشيشتغ

ظشفيت پزيشػ لاتم لثٕل ( َفشعاػت
)
تشاعاط حذالم عشاَّ فضاي يفيذ
آيٕصؽي اعتاَذاسد

1

2

3

4

5

.11

ٔضؼيت سٔؽُايي ٔ تُاعة َٕس دس كاسگاِ ْا ٔ كالط ْا :

يطاتك اعتاَذاسد ( يٕسد تائيذ اعت )

يطاتك اعتاَذاسد َيغت (

تايغتي اصالح ؽٕد )

.12

عيغتى تٕٓيّ عشيايؼ ٔ گشيايؼ دس كاسگاِ ْا ٔ كالط ْا :

يطاتك اعتاَذاسد اعت ( يٕسد تائيذ يي تاؽذ )

يطاتك اعتاَذاسد

َيغت ( تايغتي اصالح ؽٕد )

.13

تجٓيض ٔ َظافت عشٔيظ تٓذاؽتي (ؽايم صاتٌٕ يايغ  ،تٕگيش  ،عطم

صتانّ ٔ َظافت عشٔيظ ْا) :
تغياس يطهٕب (يطاتك اعتاَذاسد)

يطهٕب (تيؼ اص

70

دسصذ ٔ كًتش اص  90دسصذ)
يتٕعط (تيؼ اص  50دسصذ ٔ كًتش اص  70دسصذ)

َايطهٕب (كًتش اص

50

دسصذ)

.14

ٔجٕد ٔعايم كًك ْاي أنيّ ٔ تجٓيضات آتؼ َؾاَي ٔ عيغتى اطفاء

حشيك دس كاسگاِ ْا :

تغياس يطهٕب (تًاو كاسگاِ ْا تّ تًاو عيغتى ْا تجٓيض ْغتُذ)

يطهٕب (دٔ عٕو

كاسگاِ ْا تّ تًاو عيغتى ْا يجٓض ْغتُذ)
يتٕعط (حذٔد َيًي اص كاسگاِ ْا تّ تًاو عيغتى ْا تجٓيض ْغتُذ )

.15

َايطهٕب

تجٓيض كهيّ كاسگاِ ْا تّ ٔعايم ٔ ايكاَات ايًُي دس صييُّ تشق

گشفتگي  ،يغًٕييت َاؽي اص
گاصْاي عًي (دس سؽتّ ْاي يتُاعة) ٔ ...ؽايم تٓيّ تٕٓيّ يطثٕع ،
چاِ است  ،تاعيغات انكتشيكي
اعتاَذاسد :
تغياس يطهٕب (يطاتك اعتاَذاسد)
يتٕعط (تا لاتهيت اصالح)

.16

يطهٕب

ٔجٕد َذاسد (ضؼيف)

ٔضؼيت َغثي سَگ آييضي ديٕاسْا  ،دسْا ٔ پُجشِ ْا ٔ َظافت

كاسگاِ ْا ٔ كالط ْا :
يطاتك اعتاَذاسد ( يٕسد تائيذ اعت )
تايغتي تاصعاصي گشدد )

يطاتك اعتاَذاسد َيغت (

ًٌَٕ تشگ ؽًاسِ

 :پُج

يؼشفي تجٓيضات آيٕصؽي تشاي حشفّ ْاي يٕسد تماضا
َاو آيٕصؽگاِ :
ايٍ فشو تٕعط كاسؽُاط تكًيم ٔ دس پشَٔذِ آيٕصؽگاِ تايگاَي گشدد .
سديف

ػُٕاٌ
(حشفّ آيٕصؽي)

يؾخصات تجٓيضات آيٕصؽي  ،كًك آيٕصؽي ٔ اداسي يطاتك
اعتاَذاسد آيٕصؽي يشتٕطّ

تاسيخ اسائّ نيغت تٕعط يٕعظ
ٔ َاو خإَادگي يٕعظ
ايضاء

13.... /.... /....

تاسيخ تاصديذ 13.... /.... /....
ٔ َاو خإَادگي تاصسط
سدي
ف

تؼذاد /
يمذاس

َاو
ًٌَٕ تشگ ؽًاسِ

عاػت تاصديذ ....

َاو

ايكاَات ٔ تجٓيضات ػًٕيي آيٕصؽگاِ

 :ؽؼ

-1

كًذ يا كؾٕي اتضاس كاسآيٕص تّ يُظشِ رخيشِ لطؼات (تشاي سؽتّ ْاي يتُاعة) :

داسد ( چُذ دعتگاِ ) ........

َذاسد

 -2ايكاَات عًؼي ٔ تصشي  ( :دسصٕست يٕجٕد تٕدٌ تؼذاد ٔ يؾخصات آٌ ركش گشدد )
َذاسد
داسد

َاو ٔ َاو خإَادگي تاصسط
عاػت تاصديذ
ايضاء

تاسيخ تاصديذ

