هؼبًٍت ...............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ ( )1-1هحَرّب ٍ ضبخصّبي اختصبصي ارزيبثي ػولكرد هذيراى هيبًي (هذيراى كل دفبتر  ،رٍسبي هراكس ٍ هؼبًٍيي آًْب)
هطخصبت ارزيبثي ضًَذُ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى ضغل هَرد تصذي:

ػٌَاى پست:

دٍرُ ارزيبثي:

ضوبرُ پرسٌلي:

تبريخ 13 /12/29- 13 /1/1
رديف

ّذف كوي

ٍظيف هذير هيبًي (هتٌبست ثب ضغل
ُ
ضرح

ػي اى ضبخص
ٍ

هَرد تصذي ٍ ضرح ٍظبيف ٍ ثرًبهِّبي
هركسٍ/احذ)

ٍاحذ سٌدص

هَرد
اًتظبر

خوغ اهتيبز
تأييذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

*اهتيبز هكتسجِ هسبٍي است ثب ػولكرد × سمف اهتيبز
ّذف كوي

سمف
اهتيبز

ػولكرد

اهتيبز
هكتسجِ *

40
تأييذ ارزيبثي كٌٌذُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك
اّذافً ،مبط لَت ٍ ضؼف ٍ
ارائِ راّكبرّب )

هؼبًٍت ...............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ ( )1-2هحَرّب ٍ ضبخصّبي ػوَهي ارزيبثي ػولكرد هذيراى هيبًي (هذيراى كل دفبتر  ،رٍسبي هراكس ٍ هؼبًٍيي آًْب)
هطخصبت ارزيبثي ضًَذُ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى ضغل هَرد تصذي

ػٌَاى پست:

دٍرُ ارزيبثي:

ضوبرُ پرسٌلي:

رديف

هحَرّب

تبريخ 13 /12/29- 13 /1/1

1

ابتكار و خالقيت

2

ضبخصّبي ػوَهي

آموزش

ثرًبهِ ريسي (هؼيبرّبيي هبًٌذ پبيص هستور اّذاف ٍاحذ ٍ كبرهٌذاى تحت هذيريت،
تْيِ ٍ تٌظين ثِ هَلغ اّذاف ضغلي ٍ ثرًبهِ

سمف

اهتيبز

اهتيبز

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك اّذافً ،مبط

اهتيبز

ػولكرد

هكتسجِ

لَت ٍ ضؼف ٍ ارائِ راّكبرّب)

ثررسي ٍ تحليل ستَى تحليل ػولكرد فرم ارزيبثي ػولكرد كبرهٌذاى ٍ

ّبي تَسؼِ كبرهٌذاى ٍ ٍاحذ تحت هذيريت ثر اسبس تحليل ػولكرد ٍ

()...ثب ًظر هذير هستمين؛ ػبلي تب

7اهتيبز،

10

خَة تب  5اهتيبز ،هتَسظ تب 3اهتيبز)
تَاًبيي در تمسين كبر ٍ گرٍُثٌذي فؼبليتّب(ثب ًظر هذير هستمين؛ ػبلي تب 7اهتيبز ،خَة تب  5اهتيبز ،هتَسظ تب 3اهتيبز) هستٌذسبزي تدرثيبت (در سغح كطَر تب 7اهتيبز ،در سغح دستگبُ تب 5اهتيبز ،در سغح هؼبًٍت دستگبُ تب 3اهتيبز ٍ در سغح ٍاحذ دستگبُ تب 2اهتيبز)-

ارائِ پيطٌْبد ثراي ثْجَد اًدبم ٍظبيف (در سغح ٍاحذ دستگبُ تب 3اهتيبز (ثب تأييذ هذير ٍاحذ) ٍ در سغح دستگبُ تب  7اهتيبز)

-

ارائِ عرحّبي اخرايي(ثب تأييذ دفتر عرح ٍ ثرًبهِ دستگبُ تب 4اهتيبز ،عرح هٌدر ثِ صذٍر هصَثِ يب ثخطٌبهِ تب  7اهتيبز ٍ عرح هٌدر ثِ تصَيت لبًَى تب  10اهتيبز)

-

دريبفت تطَيكّب ضبهلً :طبىّبي دٍلتي ٍ تمذيرًبهِ از رييسخوَْر( 10اهتيبز)ٍ ،زير يب هؼبٍى رييسخوَْر(8اهتيبز) ،هؼبٍى ٍزير ٍ همبهبت ّوغراز(7اهتيبز)،

10

استبًذار(8اهتيبز) ،هؼبًٍبى دستگبُّبي ٍاثستِ(5اهتيبز) ،هذير كل ثب همبهبت ّوغراز(4اهتيبز) ٍ همبهبت پبيييتر (3اهتيبز) ،كست ػٌَاى كبرهٌذ ًوًَِ(10اهتيبز)،
دريبفت تمذرًبهِ عجك ضَاثظ عرح تكرين (5اهتيبز)
-

آهَزش ثِ ّر ّوكبر ثب تأييذ ّوكبر ٍ هذير ٍاحذ  2اهتيبز (حذاكثس  10اهتيبز)

-

تذريس در زهيٌِ ضغل هَرد تصذي در دٍرُّبي ػوَهي يب تخصصي (ثب تأييذ هذير تب  10اهتيبز)

-

كست هَفميتّبي ٍيژُ ضبهل (دريبفت تأييذيِ ٍ خبيسُ از هراكس هؼتجر تخصصي هرتجظ(10اهتيبز) ،تأليف ثب ترخوِ كتبة در زهيٌِ ضغلي (تأليف  20ترخوِ ٍ 10

20

اهتيبز) ،تأليف يب ترخوِ همبلِ در زهيٌِ ضغلي(تأليف  ٍ 10ترخوِ 5اهتيبز) ،سخٌراًي در ّوبيص ػلوي هرتجظ(10اهتيبز) ٍ تذٍيي گسارش تخصصي هرتجظ ثب ضغل ثب

رجوع

3

رضايت ارابا

تأييذ ثبالتريي همبم دستگبُ (10اهتيبز))
-

يبز ،خَة تب  7اهتيبز ،هتَسظ تب 4اهتيبز)
رضبيتهٌذي از كبرهٌذاى داراي ارثبة رخَع (ثر اسبس ًظرسٌدي اًدبم ضذُ؛ ػبلي تب  10اهت

-

رضبيت از كبرهٌذاى ثذٍى ارثبةرخَع(ثب ًظر هذير هسئَل ٍ ثب در ًظر گرفتي هؼيبرّبي؛ رػبيت ضؼبئر ٍ اخالق اسالهي در هحيظ كبر ،رػبيت اًضجبط اداري ضبهل؛
حضَر ثِ هَلغ در خلسبت ٍ اًدبم ثِ هَلغ ٍظبيف ٍ تكبليف هحَلِ)(ػبلي تب  10اهتيبز ،خَة ات 7اهتيبز ،هتَسظ  4اهتيبز)

-

20

رضبيت ّوكبراى(ػبلي تب  10اهتيبز ،خَة تب 7اهتيبز ،هتَسظ تب  4اهتيبز)
جمع كل

تأييذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

60
تأييذ ارزيبثي كٌٌذُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

هؼبًٍت ...............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ ( )2-1هحَرّب ٍ ضبخصّبي اختصبصي ارزيبثي ػولكرد هذيراى پبيِ (رٍسبي گرٍُّب ٍ ادارات)
هطخصبت ارزيبثي ضًَذُ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى ضغل هَرد تصذي:

ػٌَاى پست:

دٍرُ ارزيبثي:

ضوبرُ پرسٌلي:

تبريخ 13 /12/29- 13 /1/1
رديف

ٍظيف هذير پبيِ (هتٌبست ثب ضغل هَرد تصذي
ُ
ضرح

ػٌَاى ضبخص

ٍ ضرح ٍظبيف ٍ ثرًبهِّبي هركسٍ/احذ)

خوغ اهتيبز
تأييذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)
*اهتيبز هكتسجِ هسبٍي است ثب ػولكرد × سمف اهتيبز
ّذف كوي

ٍاحذ سٌدص

ّذف كوي
هَرد اًتظبر

سمف اهتيبز

ػولكرد

40
تأييذ ارزيبثي كٌٌذُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

اهتيبز
هكتسجِ

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك
اّذافً ،مبط لَت ٍ ضؼف ٍ
ارائِ راّكبرّب )

هؼبًٍت ...............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ ( )2-2هحَرّب ٍ ضبخصّبي ػوَهي ارزيبثي ػولكرد هذيراى پبيِ (رٍسبي گرٍُّب ٍ ادارات)
هطخصبت ارزيبثي ضًَذُ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى ضغل هَرد تصذي

ػٌَاى پست:

دٍرُ ارزيبثي:

ضوبرُ پرسٌلي:

رديف

هحَرّب

تبريخ 13 /12/29- 13 /1/1
ضبخصّبي ػوَهي
 -هطبركت ثب هذير ثبالدستي در ارتجبط ثب استمرار ًظبم ثٌبهِ

1

ابتكار و خالقيت

2

سمف

اهتيبز

اهتيبز

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك اّذاف،

اهتيبز

ػولكرد

هكتسجِ

ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ ارائِ راّكبرّب)

ريسي (هؼيبرّبيي هبًٌذ؛ پبيص هستور اّذاف ٍاحذ ٍ كبرهٌذاى تحت سرپرستي ،ثررسي ٍ تحليل

آموزش

ستَى تحليل ػولكرد فرم ارزيبثي ػولكرد كبرهٌذاى ،تْيِ ٍتٌظين ثِ هَلغ اّذاف ضغلي ٍ ثرًبهِ

ّبي تَسؼِ كبرهٌذاى ٍاحذ تحت س

رپرستي ثر اسبس تحليل

ػولكرد)( ثب ًظر هذير هستمين؛ ػبلي تب  8اهتيبز ،خَة تب  5اهتيبز ،هتَسظ تب  3اهتيبز)
 -استفبدُ از فٌبٍريّبي ى.يي ٍ ًرمافسارّبي كبرثردي در اًدبم ٍظبيف( ثب ًظر هذير هستمين؛ ػبلي تب  5اهتيبز ،خَة تب  3اهتيبز ،هتَسظ تب  2اهتيبز)

10

تَاًبيي در تمسين كبر ٍ گرٍُثٌذي فؼبليتّب(ثب ًظر هذير هستمين؛ ػبلي تب 7اهتيبز ،خَة تب  5اهتيبز ،هتَسظ تب 3اهتيبز) هستٌذسبزي تدرثيبت (در سغح كطَر تب 7اهتيبز ،در سغح دستگبُ تب 5اهتيبز ،در سغح هؼبًٍت دستگبُ تب 3اهتيبز ٍ در سغح ٍاحذ دستگبُ تب 2اهتيبز)-

ارائِ پيطٌْبد ثراي ثْجَد اًدبم ٍظبيف (در سغح ٍاحذ دستگبُ تب 3اهتيبز (ثب تأييذ هذير ٍاحذ) ٍ در سغح دستگبُ تب  7اهتيبز)

-

ارائِ عرحّبي اخرايي(ثب تأييذ دفتر عرح ٍ ثرًبهِ دستگبُ تب 4اهتيبز ،عرح هٌدر ثِ صذٍر هصَثِ يب ثخطٌبهِ تب  7اهتيبز ٍ عرح هٌدر ثِ تصَيت لبًَى تب  10اهتيبز)

-

دريبفت تطَيكّب ضبهلً :طبىّبي دٍلتي ٍ تمذيرًبهِ از رييسخوَْر( 10اهتيبز)ٍ ،زير يب هؼبٍى رييسخوَْر(8اهتيبز) ،هؼبٍى ٍزير ٍ همبهبت ّوغراز(7اهتيبز)،

10

استبًذار(8اهتيبز) ،هؼبًٍبى دستگبُّبي ٍاثستِ(5اهتيبز) ،هذير كل ثب همبهبت ّوغراز(4اهتيبز) ٍ همبهبت پبيييتر (3اهتيبز) ،كست ػٌَاى كبرهٌذ ًوًَِ(10اهتيبز)،
دريبفت تمذرًبهِ عجك ضَاثظ عرح تكرين (5اهتيبز)
-

آهَزش ثِ ّر ّوكبر ثب تأييذ ّوكبر ٍ هذير ٍاحذ  2اهتيبز (حذاكثس  10اهتيبز)

-

تذريس در زهيٌِ ضغل هَرد تصذي در دٍرُّبي ػوَهي يب تخصصي (ثب تأييذ هذير تب  10اهتيبز)

-

كست هَفميتّبي ٍيژُ ضبهل (دريبفت تأييذيِ ٍ خبيسُ از هراكس هؼتجر تخصصي هرتجظ(10اهتيبز) ،تأليف ثب ترخوِ كتبة در زهيٌِ ضغلي (تأليف  20ترخوِ ٍ 10

20

اهتيبز) ،تأليف يب ترخوِ همبلِ در زهيٌِ ضغلي(تأليف  ٍ 10ترخوِ 5اهتيبز) ،سخٌراًي در ّوبيص ػلوي هرتجظ(10اهتيبز) ٍ تذٍيي گسارش تخصصي هرتجظ ثب ضغل ثب

رضايت ارابا

3

رجوع

تأييذ ثبالتريي همبم دستگبُ (10اهتيبز))
-

يبز ،خَة تب  7اهتيبز ،هتَسظ تب 4اهتيبز)
رضبيتهٌذي از كبرهٌذاى داراي ارثبة رخَع (ثر اسبس ًظرسٌدي اًدبم ضذُ؛ ػبلي تب  10اهت

-

رضبيت از كبرهٌذاى ثذٍى ارثبةرخَع(ثب ًظر هذير هسئَل ٍ ثب در ًظر گرفتي هؼيبرّبي؛ رػبيت ضؼبئر ٍ اخالق اسالهي در هحيظ كبر ،رػبيت اًضجبط اداري ضبهل؛
حضَر ثِ هَلغ در خلسبت ٍ اًدبم ثِ هَلغ ٍظبيف ٍ تكبليف هحَلِ)(ػبلي تب  10اهتيبز ،خَة تب  7اهتيبز ،هتَسظ  4اهتيبز)

-

20

رضبيت ّوكبراى(ػبلي تب  10اهتيبز ،خَة تب 7اهتيبز ،هتَسظ تب  4اهتيبز)
جمع كل

تأييذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

60
تأييذ ارزيبثي كٌٌذُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

هؼبًٍت ....................
ٍاحذ ..........................
فرم ضوبرُ ( )3-1هحَرّب ٍ ضبخصّبي اختصبصي ارزيبثي ػولكرد كبركٌبى
هطخصبت ارزيبثي ضًَذُ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى ضغل هَرد تصذي:

ػٌَاى پست:

دٍرُ ارزيبثي:

ضوبرُ پرسٌلي:

رديف

تبريخ 13 /12/29- 13 /1/1

ٍظيف كبرهٌذ (هتٌبست ثب ضغل هَرد تصذي ٍ
ُ
ضرح

ػٌَاى ضبخص

ضرح ٍظبيف ٍ ثرًبهِّبي هركسٍ/احذ)

خوغ اهتيبز
تأييذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

*اهتيبز هكتسجِ هسبٍي است ثب ػولكرد × سمف اهتيبز
ّذف كوي

ٍاحذ سٌدص

ّذف كوي هَرد اًتظبر

سمف
اهتيبز

ػولكرد

40
تأييذ ارزيبثي كٌٌذُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

اهتيبز
هكتسجِ

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم
تحمك اّذافً ،مبط لَت ٍ
ضؼف ٍ ارائِ راّكبرّب)

هؼبًٍت ...............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ ( )3-2هحَرّب ٍ ضبخصّبي ػوَهي ارزيبثي ػولكرد كبركٌبى
هطخصبت ارزيبثي ضًَذُ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى ضغل هَرد تصذي:

ػٌَاى پست:

دٍرُ ارزيبثي:

ضوبرُ پرسٌلي:

رديف

هحَرّب

تبريخ 13 /12/29- 13 /1/1

1

ابتكار و خالقيت

2

ضبخصّبي ػوَهي

آموزش

-

استفبدُ از فٌبٍريّبي ًَيي ٍ ًرمافسارّبي كبرثردي در اًدبم ٍظبيف(ثب ًظر هذير هستمين؛ ػبلي تب  8اهتيبز؛ خَة تب  5اهتيبز ،هتَسظ تب  2اهتيبز)

-

تكويل ستَى تحليل ػولكرد (ػلل ػذم تحمك اّذاف)(ثب ًظر هذير هستمين؛ ػبلي تب  5اهتيبز؛ خَة تب  3اهتيبز ،هتَسظ تب  2اهتيبز)

-

هستٌذسبزي تدرثيبت (در سغح كطَر تب 7اهتيبز ،در سغح دستگبُ تب 5اهتيبز ،در سغح هؼبًٍت دستگبُ تب 3اهتيبز ٍ در سغح ٍاحذ دستگبُ تب 2اهتيبز)

-

ارائِ پيطٌْبد ثراي ثْجَد اًدبم ٍظبيف (در سغح ٍاحذ دستگبُ تب 3اهتيبز (ثب تأييذ هذير ٍاحذ) ٍ در سغح دستگبُ تب  7اهتيبز)

-

ارائِ عرحّبي اخرايي(ثب تأييذ دفتر عرح ٍ ثرًبهِ دستگبُ تب 4اهتيبز ،عرح هٌدر ثِ صذٍر هصَثِ يب ثخطٌبهِ تب  7اهتيبز ٍ عرح هٌدر ثِ تصَيت لبًَى تب  10اهتيبز)

-

دريبفت تطَيكّب ضبهلً :طبىّبي دٍلتي ٍ تمذيرًبهِ از رييسخوَْر( 10اهتيبز)ٍ ،زير يب هؼبٍى رييسخوَْر(8اهتيبز) ،هؼبٍى ٍزير ٍ همبهبت ّوغراز(7اهتيبز)،

سمف

اهتيبز

اهتيبز

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك اّذاف،

اهتيبز

ػولكرد

هكتسجِ

ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ ارائِ راّكبرّب)

10

10

استبًذار(8اهتيبز) ،هؼبًٍبى دستگبُّبي ٍاثستِ(5اهتيبز) ،هذير كل ثب همبهبت ّوغراز(4اهتيبز) ٍ همبهبت پبيييتر (3اهتيبز) ،كست ػٌَاى كبرهٌذ ًوًَِ(10اهتيبز) ،دريبفت
تمذرًبهِ عجك ضَاثظ عرح تكرين (5اهتيبز)
-

آهَزش ثِ ّر ّوكبر ثب تأييذ ّوكبر ٍ هذير ٍاحذ  2اهتيبز (حذاكثس  10اهتيبز)

-

تذريس در زهيٌِ ضغل هَرد تصذي در دٍرُّبي ػوَهي يب تخصصي (ثب تأييذ هذير تب  10اهتيبز)

-

رخوِ ٍ  10اهتيبز)،
كست هَفميتّبي ٍيژُ ضبهل (دريبفت تأييذيِ ٍ خبيسُ از هراكس هؼتجر تخصصي هرتجظ(10اهتيبز) ،تأليف ثب ترخوِ كتبة در زهيٌِ ضغلي (تأليف  20ت

20

تأليف يب ترخوِ همبلِ در زهيٌِ ضغلي(تأليف  ٍ 10ترخوِ 5اهتيبز) ،سخٌراًي در ّوبيص ػلوي هرتجظ(10اهتيبز) ٍ تذٍيي گسارش تخصصي هرتجظ ثب ضغل ثب تأييذ ثبالتريي

3

رضايت ارابا رجوع

همبم دستگبُ (10اهتيبز))
-

يبز ،خَة تب  7اهتيبز ،هتَسظ تب 4اهتيبز)
رضبيتهٌذي از كبرهٌذاى داراي ارثبة رخَع (ثر اسبس ًظرسٌدي اًدبم ضذُ؛ ػبلي تب  10اهت

-

رضبيت از كبرهٌذاى ثذٍى ارثبةرخَع(ثب ًظر هذير هسئَل ٍ ثب در ًظر گرفتي هؼيبرّبي؛ رػبيت ضؼبئر ٍ اخالق اسالهي در هحيظ كبر ،رػبيت اًضجبط اداري ضبهل؛
حضَر ثِ هَلغ در جلسبت ٍ اًدبم ثِ هَلغ ٍظبيف ٍ تكبليف هحَلِ )(ػبلي تب  10اهتيبز ،خَة تب  7اهتيبز ،هتَسظ  4اهتيبز)

-

20

رضبيت ّوكبراى(ػبلي تب  10اهتيبز ،خَة تب 7اهتيبز ،هتَسظ تب  4اهتيبز)
جمع كل

تأييذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

60
تأييذ ارزيبثي كٌٌذُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

هؼبًٍت ..............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ (ً ) 4-1تبيح ارزيبثي ػولكرد كبركٌبى
رديف

سوت

ضغل هَرد تصذي

ًبم

(هؼبٍى  /رئيس

ًبم خبًَادگي

اهتيبز اختصبصي

اهتيبز ػوَهي

اهتيبز كل

(حذاكثر )40

(حذاكثر )60

(حذاكثر )100

ادارُ يب گرٍُ/
كبرهٌذ)

تأييذ هذير ٍاحذً( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)



لغفبً اسبهي ثِ ترتيت اهتيبز كل هرتت ضَد.



اعالػبت ارزيبثي كليِ كبركٌبى ثدس هذير ٍاحذ در ايي ليست لرار هي گيرد.

تأييذ هؼبٍى /ثبالتريي همبم اخرايي حَزُ ً ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

هؼبًٍت ..............................
فرم ضوبرُ (ً ) 4-2تبيح ارزيبثي ػولكرد هذيراى ٍاحذّب
ًبم ٍاحذ

رديف

سوت

ًبم

تأييذ هؼبٍى /ثبالتريي همبم اخرايي حَزُ ً ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)


ايي فرم تَسظ هؼبًٍت تكويل هي ضَد.

ًبم خبًَادگي

اهتيبز اختصبصي

اهتيبز ػوَهي

اهتيبز كل

(حذاكثر )40

(حذاكثر )60

(حذاكثر )100

هالحظبت

هؼبًٍت ..............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ ( )5-1هحَرّب ٍ ضبخصّبي اختصبصي ارزيبثي ػولكرد هركس /هذيريت  /دفتر
رديف

ّذف كوي هَرد

ػٌَاى ثرًبهِ  /هبهَريت

ػٌَاى ضبخص

ٍاحذ سٌدص

اًتظبر در سبل
خبري

خوغ اهتيبز
تأييذ هذير ٍاحذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

سمف
اهتيبز

40

ػولكرد

اهتيبز
هكتسجِ

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك
اّذافً ،مبط لَت ٍ ضؼف ٍ
ارائِ راّكبرّب )

----

تأييذ هؼبٍى /ثبالتريي همبم اخرايي حَزُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

هؼبًٍت ..............................
ٍاحذ ...................................
فرم ضوبرُ ( )5-2هحَرّب ٍ ضبخصّبي ػوَهي ارزيبثي ػولكرد هركس /هذيريت  /دفتر

رديف

ّذف كوي

ػٌَاى ثرًبهِ

ػٌَاى ضبخص

ٍاحذ سٌدص

هَرد اًتظبر در
سبل خبري

خوغ اهتيبز
تأييذ هذير ٍاحذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

سمف
اهتيبز

ػولكرد

اهتيبز
هكتسجِ

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك
اّذافً ،مبط لَت ٍ ضؼف ٍ
ارائِ راّكبرّب )

---تأييذ هؼبٍى /ثبالتريي همبم اخرايي حَزُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

فرم ضوبرُ ( )6-1هحَرّب ٍ ضبخصّبي اختصبصي ارزيبثي ػولكرد هَسسِ
ّذف كوي
رديف

ػٌَاى ثرًبهِ

ػٌَاى ضبخص

هَرد

هستٌذ

ٍاحذ

استبًذارد

استبًذارد

استبًذارد

سمف

اًتظبر در

ضبخص

سٌدص

هلي

هٌغمِ اي

ثيي الوللي

اهتيبز

ػولكرد

سبل خبري

خوغ اهتيبز

تأييذ هذير ٍاحذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

40

اهتيبز
هكتسجِ

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك
اّذافً ،مبط لَت ٍ ضؼف ٍ
ارائِ راّكبرّب )

----

تأييذ هؼبٍى /ثبالتريي همبم اخرايي حَزُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

فرم ضوبرُ ( )6-2هحَرّب ٍ ضبخصّبي ػوَهي ارزيبثي ػولكرد هَسسِ

رديف

ػٌَاى ثرًبهِ

ػٌَاى ضبخص

ٍاحذ سٌدص

ّذف كوي

سمف
اهتيبز

ػولكرد

اهتيبز
هكتسجِ

تحليل ػولكرد(ػلل ػذم تحمك
اّذافً ،مبط لَت ٍ ضؼف ٍ
ارائِ راّكبرّب )

خوغ اهتيبز

تأييذ هذير ٍاحذ ارزيبثي ضًَذًُ( :بم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

تأييذ هؼبٍى /ثبالتريي همبم اخرايي حَزُ ( ًبم ٍ ًبمخبًَادگي ،تبريخ ٍ اهضبء)

