
 

 شماره :                                                                                                                                                                   

  تاریخ :                                                                                 ..........................................سرکار خانم /جناب آقای 

 .........................................فنی شرکت محترم مسئول 

 احتراماً مستدعی است با رعایت نکات ذیل ما را در برگزاری هرچه بهتر دوره آموزشی یاری فرمائید. 

 بر موادغذایی و بهداشتی استان که به تأئید کمیته فنی صدور پروانه مسئول فنی رسیده باشد. ارائه معرفی از اداره  نظارت-1

 ارائه کپی فیش بانکی که توسط ذیحسابی معاونت تأئید شده باشد.-2

 دهنده برای تعیین زمان آموزش .  مسئول پذیرش و کارشناس آموزشهماهنگی الزم با -3

( ، ضمن اینکه به همراه داشتن روپووش سودید، ماسوع، کینوع محوافم و نمونوه موورد         13شده )            /            /      ینحضور در آزمایشگاه در روز تعی-4

 آموزش الزامی است.

دد ( ، ضمن اینکه کالوه بر الزامی بودن حضور سورکار/ننابعالی در بشوش مربو،وه، تور    33/12-45/12( و ساکت خروج )33/8- 45/8رکایت ساکت ورود) -5

                                                                                    باشووود. اقوووات بوووا مرانعوووه کننووود ان ممنوووو  موووی      هوووای مشتمووون معاونوووت و یوووا مال   حووووزه  هوووای آزمایشوووگاه و   سوووایر بشوووش در

   رفته شده است.(استراحت و ... مسئولین محترم فنی در نظر   برای که  13-33/13)به استثنای ساکت 

 مدرک تحصیمی و... در دفتر ثبت مششصات مسئولین فنی در هنگام ورود به آزمایشگاه. ،رکایت درج نام و نام خانواد ی-6

 پوشیدن روپوش مناسب و سدید و الصاق کارت شناسائی کارآموزی به آن در حین آموزش   -7

 های آزمایشگاهبششحضور در  کدم استداده از تمدن همراه و خاموش نمودن آن درهنگام -8

 های آزمایشگاهشئونات اسالمی در داخل بشش رکایت-9

 رکایت نظم و انضباط اداری و تمامی اقوانین حاکم  بر آزمایشگاه درحین آموزش  -13

 رکایت نوانب احتیاط و استداده از وسایل ایمنی در حین کار با مواد و محمولهای شیمیایی  -11

 رد نظر و کار با تجهیزات و دستگاههای مونود در بشش مربو،ه زیر نظر کارشناس آموزش دهنده انجام آزمونهای مو-12

 و بروشور استاندارد از آزمایشگاه و بشش مربو،ه   SOPکدم خارج نمودن نزوات -13

 های شیمیایی و میکروبی  سب حد نصاب نمره کممی و کتبی بششک-14

 زش کارشناسان آموزش دهنده تکمیل فرم نظر سنجی درخصوص نحوه آمو-15

 ( 33/11-12آزمایشگاه )در ساکت یا مسئول فنی های شیمیایی و میکروبی و فرم نظر سنجی به مدیر ارائه نتایج آزمون-16

 تحویل کارت شناسایی کارآموزی به مسئول پذیرش  بعد از اتمام آموزش  -17

بوه    مششص از نمونه در آزمایشگاه واحد تولیدی و ارائه بر ه آنالیز شویمیایی و میکروبوی   انجام آزمونهای شیمیایی و میکروبی برروی یع سری ساخت -18

 )ظرف مدت یع هدته( باشد.بر ه آنالیز الزامی میهای خام  دردادهبه آزمایشگاه، ضمن اینکه درج  SOPو یع مورد انضمام نمونه موردنظر 

 توجه:  

 روز متوالی می باشد.   15بی زمان آموزش دربشش شیمیایی و میکرو حداکثر* 

ئول فنوی  * * صدور  واهی آموزشی منوط به بررسی بر ه آنالیز شیمیایی و میکروبی توسط کارشناسان آموزش دهنده و مطابقت نتایج ارائه شده توسط مس

 با تشکر                                                                                                                     با نتایج آزمایشگاه می باشد. 

  راددکتر امیر رحیمی                                 

 نترل ـگاه کـدیر آزمایشـم                                 

 تان ـداشتی اسـذایی و بهـمواد غ                                              

 م آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی استان مدیر محتر

  سالم علیکم : 

و  GLPپمفلـت اـای       ..ضمن دریافت فرم نظـر سـنجی و   احترامًا ، اینجانب .............................................................. مسئول فنی شرکت ............................  

ـ اشداراای ایمنی و                                                                                                                                        از بخـ  پـذیر، ، متدهـد  مـی رـردم  مـامی مـوارد منـدر  در فـرم مـذکور را ر ایـت نمـایم .             اـا  ات منـدر  بـرروی بربسـب رـذاری      رخط

  اریخ :

 امضاء :                                                                                   

 

 21  شماره فرم  



 

 شماره :                                                                                                                                                                   

  تاریخ :                                                                                . .........................................سرکار خانم /جناب آقای 

 .........................................مسئول محترم فنی شرکت 

 سالم علیکم:

 ست با رعایت نکات ذیل ما را در برگزاری هرچه بهتر دوره آموزشی یاری فرمائید.احتراماً مستدعی ا 

 ارائه معرفی از اداره  نظارت بر موادغذایی و بهداشتی استان که به تأئید کمیته فنی صدور پروانه مسئول فنی رسیده باشد.-1

 ارائه کپی فیش بانکی که توسط ذیحسابی معاونت تأئید شده باشد.-2

 دهنده برای تعیین زمان آموزش .  مسئول پذیرش و کارشناس آموزشنگی الزم با هماه-3

( ، ضمن اینکه به همراه داشتن روپووش سودید، ماسوع، کینوع محوافم و نمونوه موورد         13ین شده )            /            /     حضور در آزمایشگاه در روز تعی-4

 آموزش الزامی است.

( ، ضمن اینکه کالوه بر الزامی بودن حضور سورکار/ننابعالی در بشوش مربو،وه، توردد     33/12-45/12( و ساکت خروج )33/8- 45/8رکایت ساکت ورود) -5

                                                                                    باشووود. اقوووات بوووا مرانعوووه کننووود ان ممنوووو  موووی      هوووای مشتمووون معاونوووت و یوووا مال   حووووزه  هوووای آزمایشوووگاه و   سوووایر بشوووش در

   استراحت و ... مسئولین محترم فنی در نظر  رفته شده است.( برای که  13-33/13)به استثنای ساکت 

 مدرک تحصیمی و... در دفتر ثبت مششصات مسئولین فنی در هنگام ورود به آزمایشگاه. ،رکایت درج نام و نام خانواد ی-6

 و الصاق کارت شناسائی کارآموزی به آن در حین آموزش  پوشیدن روپوش مناسب و سدید  -7

 های آزمایشگاهبششکدم استداده از تمدن همراه و خاموش نمودن آن درهنگام حضور در  -8

 های آزمایشگاهشئونات اسالمی در داخل بشش رکایت-9

 رکایت نظم و انضباط اداری و تمامی اقوانین حاکم  بر آزمایشگاه درحین آموزش  -13

 رکایت نوانب احتیاط و استداده از وسایل ایمنی در حین کار با مواد و محمولهای شیمیایی  -11

 انجام آزمونهای مورد نظر و کار با تجهیزات و دستگاههای مونود در بشش مربو،ه زیر نظر کارشناس آموزش دهنده -12

 ربو،ه و بروشور استاندارد از آزمایشگاه و بشش م  SOPکدم خارج نمودن نزوات -13

 های شیمیایی و میکروبی  سب حد نصاب نمره کممی و کتبی بششک-14

 تکمیل فرم نظر سنجی درخصوص نحوه آموزش کارشناسان آموزش دهنده -15

 ( 33/11-12آزمایشگاه )در ساکت یا مسئول فنی های شیمیایی و میکروبی و فرم نظر سنجی به مدیر ارائه نتایج آزمون-16

 ایی کارآموزی به مسئول پذیرش  بعد از اتمام آموزش  تحویل کارت شناس-17

بوه    بوی انجام آزمونهای شیمیایی و میکروبی برروی یع سری ساخت مششص از نمونه در آزمایشگاه واحد تولیدی و ارائه بر ه آنالیز شویمیایی و میکرو  -18

 )ظرف مدت یع هدته( باشد.بر ه آنالیز الزامی میخام  در هایدادهبه آزمایشگاه، ضمن اینکه درج  SOPو یع مورد انضمام نمونه موردنظر 

 توجه:  

 روز متوالی می باشد.   15زمان آموزش دربشش شیمیایی و میکروبی  حداکثر* 

ول فنوی  ئ* * صدور  واهی آموزشی منوط به بررسی بر ه آنالیز شیمیایی و میکروبی توسط کارشناسان آموزش دهنده و مطابقت نتایج ارائه شده توسط مس

 با تشکر                                                                                                                     با نتایج آزمایشگاه می باشد. 

  راددکتر امیر رحیمی                                 

 ایشـگاه کـنترل مـدیر آزم                                 

 مواد غـذایی و بهـداشتی اسـتان                                               

 مدیر محترم آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی استان 

  سالم علیکم : 

و  GLPی شرکت ..............................ضمن دریافت فرم نظـر سـنجی و     پمفلـت اـای     احتراماً ، اینجانب .............................................................. مسئول فن  

                                                                                          م .                                             اشداراای ایمنی و خطـرات منـدر  بـرروی بربسـب رـذاری  اـا از بخـ  پـذیر، ، متدهـد  مـی رـردم  مـامی مـوارد منـدر  در فـرم مـذکور را ر ایـت نمـای                  

 امضاء :                                                                                                                                                                 اریخ :

                                                                                   

 شماره کد ملی:

 21  شماره فرم  



 شماره تلفن همراه:


