
   

 مسئول فني محترم واحد توليدي مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

 سالم عليكم :

 ریزي اصولي آموزش مسئولين فنّي یاري فرمائيد. رادربرنامه مازیر و تحویل آن به مدیریت آزمایشگاه، احتراماً خواهشمنداست باتكميل فرم      

 .نقطه نظرات شما, بعد ازمطالعه و بررسي بصورت محرمانه بایگاني خواهد شددرضمن الزم به ذكر است كه تمام      
 با تشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 راددكتر امير رحيمي                                                                                                                                                                                                                                                                          

 مديرآزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي استان                                                                                                                                                                                                                                            

 الف ـ مشخصات فردي: 

  شماره تلفن همراه:                                  -3كدملي:                                   شماره  -2                        ـ  نام ونام خانوادگي :                       1

 التحصيلي:ـ تاریخ فارغ6                                     ـ نام دانشگاه:5                                        :ـ مدرك ورشته تحصيلي4

 اید: به عهده گرفته اي كه مسئوليت فني آن راكارخانه رسو آد ، شماره تلفنـ نام7

 كارخانجات آن رابنویسيد:  درسایررصورت فعاليت قبلي ـ د8
 

 خواهي درارتباط با بخش شيميایي: ب ـ فرم نظر

 مایش:ـ نام نمونه مورد آز 2                                      ـ نام كارشناس یا كارشناسان آموزش دهنده:  1

 ازتاریخ ....................   لغایت ....................( مان آموزش:                روز )ـ مدت ز 3

        عالي خوب            متوسط             ضعيف                    ـ نحوه آموزش تئوري كارشناس آموزش دهنده:                                             4

                                             ضعيف           متوسط           خوب          عالي                                                                 ـ نحوه آموزش عملي كارشناس آموزش دهنده:  5

                 ضعيف           متوسط           خوب          عالي                                                                                          آموزش دهنده:   ـ نحوه زمانبندي برنامه آموزشي توسط كارشناس  6

 ضعيف           متوسط           خوب          عالي                                                                                                  نحوه آموزش رعایت نكات ایمني در حين آزمایشات: ـ 7

                                                           ضعيف           متوسط           خوب          عالي                              نياز براي آزمایش دربخش مذكور: ـ تعدادتجهيزات، لوازم و مواد مورد 8

 اید؟ كارشناس آموزش دهنده( انجام داده)تحت نظارت  بطور مستقلهاي الزم برروي نمونه مورد نظر ـ آیاشما آزمون 9

 خير                                  بلي                                                                                                                                        

 خواهي درارتباط با بخش ميكروبي: ج ـ فرم نظر

 ـ نام نمونه مورد آزمایش: 2ـ نام كارشناس یا كارشناسان آموزش دهنده:                                        1

 ـ مدت زمان آموزش:                روز )ازتاریخ ....................   لغایت ....................(  3

 خوب          عالي          ـ نحوه آموزش تئوري كارشناس آموزش دهنده:                                                         ضعيف           متوسط          4

 خوب          عالي                                                      ـ نحوه آموزش عملي كارشناس آموزش دهنده:                                                          ضعيف           متوسط          5

                                    ده:                              ضعيف           متوسط           خوب          عالي                                            ـ نحوه زمانبندي برنامه آموزشي توسط كارشناس آموزش دهن 6

 ضعيف           متوسط           خوب          عالي                                                     ـ نحوه آموزش رعایت نكات ایمني در حين آزمایشات:                                              7

                                                  عالي                     ـ تعدادتجهيزات، لوازم و مواد مورد نياز براي آزمایش دربخش مذكور:                       ضعيف           متوسط           خوب      8

 اید؟ )تحت نظارت كارشناس آموزش دهنده( انجام داده بطور مستقلهاي الزم برروي نمونه مورد نظر ـ آیاشما آزمون 9

 خير                                  بلي                                                                                                                                        

 توسط مسئول فني آزمایشگاه:  17025ISO/IEC سازي الزامات فني و مدیریتي استانداردد ـ نحوه آموزش پياده

 ضعيف         متوسط             خوب          عالي                                                                                                                                                                                 

 فرمایيد.  هاي آموزشي یاريرا در برگزاري هرچه بهتر دوره خواهشمند است با ارائه پيشنهادات و یا انتقادات سازنده، ما -و
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 تاریخ و امضاء مسئول فني:                                                                                                                         

 


