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 چكیده

ٍلی ػسم ٍخَز يه هؼیبض  زاضز طبىاي  ثِ تَاًوٌسيْبی حطفِ آًبىًمص اسبسی زض زستیبثی ثْساضت حطفِ ای  وبضآهَظی زاًطدَيبى: زٍضُ  دفزمینه وه     

وبی هسٍى ثب چِ ضاٌّاستبًساضز خْت اضظضیبثی فؼبلیت ّب زض عی ايي زٍضُ اظ هطىالت هَخَز هی ثبضس. ايي پژٍّص ثطای اٍلیي ثبض ثِ هٌظَض عطاحی ٍ تسٍيي وتبث
( وبضآهَظی زض ػطغِ ثْساضت حطفِ ای اًدبم ضس تب هطثیبى ثتَاًٌس ثػَضت سبذتبضهٌس ٍ ثِ زٍض اظ اػوبل سلیمِ، ػولىطز log bookػٌَاى الي ثَن )

ّبی ضضتِ ّبی هرتلف : زض عطاحی ايي وتبثچِ، سطفػل ٍاحس زضسی هػَة ضَضای اًمالة فطٌّگی ٍ الي ثَن روشزاًطدَيبى ضا ثجت ٍ اضظيبثی ًوبيٌس. 

ساضت حطفِ ای زض ػلَم پعضىی )پطستبضی، هبهبيی، پعضىی ٍ...( هَضز ثطضسی لطاض گطفت. ّوچٌیي اظ ًظطيبت وبضضٌبسبى، هطثیبى، اسبتیس ٍ زاًطدَيبى ضضتِ ثْ
فبزُ ضس. وتبثچِ زض سِ ثرص فْطست، ذػَظ ًحَُ اضظيبثی ٍ سٌدص ايي فؼبلیت ّب ٍ ضػبيت اغَل اذاللی، ًظن ٍ اًضجبط زض عی هست وبضآهَظی، است

يي گطزيس. هطرػبت فطزی ٍ خساٍل )زض ذػَظ ػَاهل ضیویبيی، فیعيىی، اضگًََهی ٍ...( ثب زض ًظط گطفتي هْبضت ّبی ضغلی فبضؽ التحػیالى ايي ضضتِ تسٍ

یافته ها و نتیجه ّطيه اظ فؼبلیت ّب اذتػبظ زازُ ضس.   سپس ولیِ فؼبلیت ّبی زاًطدَيبى وبضآهَظ زض هطاوع ثْساضتی زضهبًی، ثجت ٍ زض پبيبى ًوطُ ای ثِ

زضغس زاًطدَيبى ًیع اظ هطرع ثَزى ٍظبيف آًْب زض عَل زٍضُ  95: ولیِ وبضضٌبسبى ٍ هطثیبى، اضظضیبثی ثط اسبس الگَی عطاحی ضسُ ضا هفیس زاًستِ ٍ گیری

ْبض ضضبيت ًوَزًس. لصا هی تَاى الي ثَن هطبثْی ضا ثطای ثرص وبضآهَظی زض وبضآهَظی ٍ ترػیع ًوطُ ثط اسبس هؼیبضی هطرع ٍ وبّص اػوبل سلیمِ، اظ

 .غٌؼت ًیع عطاحی ٍ هَضز ثطضسی لطاض زاز

  .ثْساضت حطفِ ای ، الي ثَن ، وبضآهَظی زض ػطغِ ، زاًطدَ : کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

سبظهبى ّبی آهَظضی خْت تحمك اّساف ثِ وطزى  ًَضتبض ضٍش آهبزُايي     
یبثی ثطًبهِ ّبی ذَز ًیبظ هجطهی زاضًس تب هؼلَم ضَز وِ الساهبت ٍ ػولیبت اضظض

اًدبم ضسُ تب چِ حس ثب هالن ّب ٍ هَاظيي پیص ثیٌی ضسُ تغبثك زاضًس . 
اهطٍظُ اضظضیبثی زض سبظهبى ّبی آهَظضی ثبظٍاًی لَی ثطای هسيطاى ٍ هؼلوبى 

غالح يب تؼسيل ٍ است وِ ثِ ووه آًْب هی تَاى زض هَضز لغغ ، ازاهِ ، ا
 (1تَسؼِ ثطًبهِ ّبی آهَظضی ٍ زضسی تػوین گیطی ًوَز )

ظيط ثٌبی هطىالت ٍ هسبئل ًظبم آهَظضی ايطاى ، ضؼف يب فمساى اضظضیبثی 
هغلَة ٍ ػسم تَخِ ثِ اغَل اضظضیبثی است . اضظضیبثی ّب هٌجغ تػوین گیطی 

ضا ثِ زست لطاض ًوی گیطًس ٍهفَْم اضظضیبثی خبيگبُ ػلوی ٍ ٍالؼی ذَز 
ًیبٍضزُ است ٌَّظ اضظضیبثی زض ًظبم آهَظضی ثِ ذبعط سبثمِ ی فطٌّگی ٍ 
تبضيری ، هتطازف ثبظضسی ، هچ گیطی ٍ تفتیص تػَض هی ضَز ٍ ػَاهل 
هتؼسزی اظ لجیل ضٍش ّبی ًبهٌبست اخطايی ٍ فمساى افطاز هترػع اضظضیبثی 

تطس ٍ ٍاّوِ اظ  آهَظضی ، هتبسفبًِ ايي تػَض ضا لَت هی ثرطس ثِ عَضی وِ
اضظضیبثی ٍ همبٍهت زض ثطاثط آى ّوَاضُ اظ هسبئل ٍ هطىالت هجتال ثِ ًظبم 

 (1آهَظضی ثِ ضوبض هی ضٍز . )
اظ عطف زيگط ، اضظضیبثی هیعاى هَفمیت ّسف ّب ضا ًطبى هی زّس ٍ ثِ عَض 
هستوط ٍ هساٍم ثطًبهِ ّبی آهَظضی ضا هی سٌدس ، ثٌبثط ايي اگط ثطًبهِ ّبی 

يبزگیطی زائوبً زض حبل اضظضیبثی ًجبضٌس ،  –ٍ زضسی ٍ فطآيٌس يبززّی  آهَظضی
آهَظش   پَيبيی ذَز ضا اظ زست هی زّس ٍ حبلتی ايستب ثِ ذَز هی گیطز . ظيطا 

هؼبيت ٍ هحبسي آى هطرع ًوی ضَز ٍچٌیي هَلؼیتی ثب ضٍح آهَظش   
 سبظگبض ًیست .

ی ثِ ًتیدِ ی هَضز ًظط ثِ عَض ولی ّسف اضظضیبثی آى است وِ هیعاى ًعزيى
ضا ًطبى زّس ٍ ّوچٌیي ضٍضي ًوبيس وِ تغییطّبی ًبضی اظ اخطا، تبچِ حس زض 
ًیل ثِ ّسف ّبی هغلَة هَثط ٍالغ گطزيسُ است . ثِ ػجبضت زيگط زض 
اضظضیبثی هٌظَض آى است وِ ضٍضي ضَز آيب هَضَع هَضز ًظط هغبثك ثب عطحی 

گطفتِ است يب ًِ ، زض غَضتیىِ ًتبيح وِ ثطای اخطای آى تٌظین يبفتِ ، اًدبم 
ػولیبت اظ هسیطی وِ ًیل ثِ ّسف ّبی هغلَة ضا تبهیي وٌس هٌحطف ضسُ 
ثبضس ثبيسثتَاى السهبتی زض خْت خلَگیطی اظ ٍلَع يب تىطاض ايي لجیل اًحطافبت 
اًدبم زاز ثِ ظثبى سبزُ تط همػَز اظ اضظضیبثی ايي است وِ زضيبثین زض اثتسا 

؟ هغلَة هب چیست ؟ ٍ زض ايي ضاُ تب ودب پیص ضفتِ اين ٍ ودب ثَزُ اين 
ّوچٌیي چِ عطق ٍ ٍسبيل هفیس تطی ثطای ًیل ثِ اّساف هَض ًظط ٍخَز زاضز 

 (1؟)

ّسف اضظضیبثی ضٍضي ًوَزى ذغبّب ، اًحطاف ّب ٍ هؼبيت ٍ هحبسي ثطًبهِ 
است ٍوست اعالػبت ثیطتط وِ ثِ ًَثِ ی ذَز ثتَاًس زض اذص تػویوبت 

ط ثِ ثطًبهِ ّب هَثط ثبضس زضايي غَضت است وِ ثب وطف ضاُ حل ّبی هطثَ
سَزهٌس زست اًساضوبضاى ًظبم آهَظضی ضا زض ضاُ ضسیسى ثِ اّساف يبضی هی 
 ثرطس .

اضظضیبثی زض سبظهبى ّبی آهَظضی زض همبيسِ ثب سبيط سبظهبى ّب اظ اّویت 
ل وٌتطل است ٍ ٍيژُ ای ثطذَضزاض است ظيطا آهَظش ٍپطٍضش فطآيٌسی غیط لبث

اضظضیبثی اظ آى وبض ثسیبض هطىل ٍ ظطيفی هی ثبضس. زاًطگبُ ثِ ػٌَاى يه 
سبظهبى آهَظضی هىبًی است وِ اّساف ًظبم آهَظضی زض آى هحمك هی ضَز 

 –ثٌبثطايي اضظضیبثی اظ ولیِ ی اضوبى ٍ پسيسُ ّبی آى ثِ ٍيژُ فطآيٌس يبززّی 
 يبزگیطی اظ اّویت ذبغی ثطذَضزاض است .

ظضیبثی آهَظضی ضٍضی ثطای همبيسِ ی ٍضغ هَخَز ثب ٍضغ هغلَة ، اثعاضی اض
هَثط ٍ هفیس ثطای وبضايی ًظبم آهَظضی است  ٍ فطآيٌسی هستوط ٍ زايوی است 
ٍ پیططفت تحػیلی زاًطدَيبى اگط اظ اضظضیبثی ّبی هىطض ثی ثْطُ ثبضس . 

 (2هطىالت ظيبزی ضا زاهي گیط خبهؼِ تؼلین ٍ تطثیت ذَاّس وطز )

 تعریف ارزشیابی  -2

اٍلیي تؼطيف ضسوی اضظضیبثی ثِ ًبم ضالف تبيلط ثجت ضسُ است ٍی      
اضظضیبثی ضا ٍسیلِ ای خْت تؼییي هیعاى هَفمیت ثطًبهِ زض ضسیسى ثِ ّسف 

 (5ّبی آهَظضی هغلَة هَضز ًظط هی زاًس )
وطاًجبخ اضظضیبثی ضا خوغ آٍضی ٍ استفبزُ اظ اعالػبت خْت تػوین گیطی زض 
هَضز يه ثطًبهِ ی آهَظضی هی زاًس . ثِ ػمیسُ ی اٍ تؼییي هَفمیت يب ػسم 
هَفمیت ثطًبهِ ّبی آهَظضی فمظ اظ عطيك خوغ آٍضی اعالػبت زض هَلؼیت 

يبزگیطی اهىبى پصيط است ٍ ّطگًَِ تػوین گیطی زض  –ّبی ٍالؼی ، يبززّی 
 ت گیطز .هَضز ثطًبهِ ی آهَظضی ثبيس ثطاسبس اعالػبت خوغ آٍضی ضسُ غَض

ثی ثبی زضتؼطيف اضظضیبثی هی ًَيسس . اضظضیبثی فطآيٌس خوغ آٍضی ٍ تفسیط 
ًظبم زاض ضَاّسی است وِ زض ًْبيت ثِ لضبٍت اضظضی ثب چطوساضت ثِ 
الساهی هؼیي ثیٌدبهس . زض ايي تؼطيف هٌظَض اظ ػجبضت الساهی هؼیي ، اتربش 

ظضیبثی ضا فطايٌس،تؼییي استبفل ثین اض  تػوین هٌبست خْت ثْجَز ثطًبهِ است.
وطزى،ثِ زست اٍضزى ٍ فطاّن سبذتي اعالػبت هفیسی ثطای لضبٍت زض 

                تػوین گیطی ّب تؼطيف وطزًس.

ػجبس ثبظضگبى ضوي تؼطيف اضظيبثی آهَظضی آى ضا پبسد گَيی ثِ چْبض سئَال 
يه هی زاًس ٍ هی ًَيسس . اضظيبثی آهَظضی ػجبضت اظ اًؼىبس فؼبلیت ّبی 

ٍاحس يب پسيسُ ی آهَظضی زض خْت ثْجَز ٍ پیططفت ثطًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّب 
ثطای ًیل ثِ ثبظزُ ٍ ثطٍى زاز هَضز ًظط.اضظيبثی آهَظضی هی تَاًس ثِ چْبض 
 سئَال ظيط پبسد زّس .

 هغلَثیت ّسف آهَظضی چِ هیعاى است ؟ –الف 
س ، چمسض هغلَثیت عطح ثطًبهِ ّبيی وِ ثبيس ثِ ّسف ّب تحمك ثرطٌ –ة 

 است ؟
هغلَثیت سبظ ٍ وبض اخطايی ّط يه اظ ثطًبهِ ّبی پیص ثیٌی ضسُ چِ  –ج 

 هیعاى است ؟

 (1هغلَثیت ػولىطز ثطًبهِ ّب چمسض است ؟ )  –ز 

ػلی اوجط سیف زض تؼطيف اضظضیبثی پیططفت تحػیلی هی ًَيسس ، اضظضیبثی 
مبيسِ ی پیططفت تحػیلی ػجبضت است اظ سٌدص ػولىطز يبزگیطًسگبى ٍ ه

ًتبيح حبغل ثب ّسف ّبی آهَظضی اظ پیص تؼییي ضسُ ثِ هٌظَض تػوین گیطی 
زض ايي ثبضُ وِ آيب فؼبلیت ّبی آهَظضی هؼلن ٍ وَضص ّبی يبزگیطی زاًص 

 (3آهَظاى ثِ ًتبيح هغلَة اًدبهیسُ اًس ٍ ثِ چِ هیعاًی ؟)
تػوین زض پبيبى ّط اضظضیبثی هب ثبيس زض خْت ثْجَز ثطًبهِ ی هَضز ًظط  

هٌبسجی اتربش وٌین ظيطا اگط اعالػبت حبغل اظ اضظضیبثی ثطای تػوین گیطی 
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ثِ وبض گطفتِ ًطَز ، اضظضیبثی ثی فبيسُ است ثِ ػجبضت زيگط ّسف اغلی ٍ 
 اسبس اضظضیبثی تػوین گیطی زض خْت ثْجَز ثرطیسى ثطًبهِ ّبست . 

ِ ی آهَظضی اضظضیبثی ٍسیلِ است ًِ ّسف . ٍسیلِ ای زض خْت ووبل ثطًبه 
ٍ ضفغ ًَالع ٍ ٍسیلِ ای زض ضاُ ضسیسى ثِ اّساف ثطًبهِ . اضظضیبثی ًمص 
ثبظذَضز ضا زاضز ، ثسيي هؼٌب وِ ًَالع ثطًبهِ ضا ثِ ذَز ثطًبهِ هٌؼىس هی وٌس 
تب زض چطذِ ی سیستن ضفغ ٍ اغالح ضًَس . اضظضیبثی يه اهط هستوط است ًِ 

يبزگیطی ًجبيس فمظ زض ظهبى ّبی  –همغؼی ، يؼٌی ثطای هثبل فطآيٌس يبززّی 
ذبغی هَضز اضظضیبثی لطاض گیطز ثلىِ ثبيستی ثِ عَض هساٍم فطآيٌس هصوَض ضا 

 اضظضیبثی وطز ٍ زض ضاُ اغالح آى گبم ّبی اسبسی ضا ثطزاضت .

   ف  ارزشیابیا هد ا  -2-1

 اضظضیبثی ٍسیلِ ای ثطای ضسیسى ثِ اّساف ظيط هی ثبضس:   
یٌِ ّبی ػلوی ضبگطزاى ٍ تػوین گیطی ثطی اًدبم ضٌبذت تَاًبيی ٍ ظه - 1

 فؼبلیت ّبی ثؼسی آهَظضی
 ضٌبسبًسى ّسف ّبی آهَظضی زض فطآيٌس تسضيس - 2
 ثْجَز ٍ اغالح فؼبلیت ّبی آهَظضی - 3
 ضٌبذت ًبضسبيی ّبی آهَظضی ضبگطزاى ٍ تطهین آًْب - 4
 ايدبز ضغجت ٍ وست ػبزات غحیح آهَظضی زض زاًطدَيبى - 5
 مبی زاًطدَيبى اضت - 6

اضظضیبثی هستوط ضا هَضز ًظط هی  4ٍ  3آًچِ هسلن است زض اّساف ضوبضُ ی 
 ثبضس.

 زستِ ثٌسی اضظضیبثی ّبی آهَظضی ثب تَخِ ثِ ظهبى ٍ ّسف استفبزُ اظ آًْب:

اظ ايي لحبػ اضظضیبثی ّبی آهَظضی ٍ آظهَى ّبی هَضز استفبزُ آًْب ثِ چْبض 
 زستِ تمسین هی ضًَس

اضظضیبثی تىَيٌی يب  -2غبظيي يب سٌدص آغبظيي اضظضیبثی آ -1
 اضظضیبثی پبيبًی -4اضظضیبثی تطریػی ٍ -3هستوط

زض ايي الي ثَن ّسف ،اضظضیبثی پبيبًی هی ثبضس وِ ثط ػولىطز ٍتَاًبيی 
زاًطدَيبى ثط اسبس اهَذتِ ّبی تئَضی ٍػولی زض عی زٍضُ تحػیل استَاض 

تِ ّبی زاًص آهَظاى زض عَل يه هی ثبضس. زض اضظضیبثی پبيبًی توبهی آهَذ
زٍضُ آهَظضی تؼییي هیطَز ٍ ّسف آى ًوطُ زازى ثِ زاًص آهَظاى ٍ لضبٍت 
زضثبضُ اثط ثرطی وبض هؼلن ٍ ثطًبهِ زضسی يب همبيسِ ثطًبهِ ّبی هرتلف 
زضسی ثب يىسيگط است.اظ آًدب ثِ ايي اضظضیبثی تطاووی يب هدوَػی هی گَيٌس 

گیطی ّبی هتطاون يب هدوَع يبزگیطی ّبی  وِ ثِ ٍسیلِ آى هی تَاى يبز
زاًص آهَظاى ضا زض عَل يه زٍضُ آهَظضی اًساظُ گیطی وطز.ايي ًَع اضظضیبثی 
هؼوَال زض پبيبى زٍضُ آهَظضی ثِ ػول هی آيس ٍ ثِ ّویي سجت ثِ آى 
اضظضیبثی پبيبًی ًیع هی گَيٌس.آظهَى ّبيی وِ زض اضظضیبثی تطاووی هَضز 

 (4.)ًس ثسیبض خبهغ ٍ هفػل ّستٌساستفبزُ لطاض هی گیط
 ّط يب َّاپیوب يب وطتی ضسوی ثجت زفتط هؼٌبی ثِ لغت زض ثَن الي  

 .ثبضس هی ضًَس هی ثجت آى زض هٌظن غَضت ثِ ضٍيسازّب وِ زفتطی

(،زفتطچِ ای است وِ ضوي log bookزفتطچِ ثجت فؼبلیت ّبی ضٍظاًِ )
ا زض ايي زضس ٍ زض ايي زٍضُ ثیبى اّساف ولی ٍ ضًٍس زٍضُ ، ػولىطز زاًطدَ ض

ثجت هی ًوبيس.پبيص ػولىطز زاًطدَيبى  زض فطآيٌس آهَظش يىی اظ اضوبى 
ػالٍُ ثط اضائِ  log bookاغلی  خْت اضتمبء ویفیت هی ثبضس ٍ ّسف 

هغبلجی ثِ ػٌَاى ضاٌّوبی هغبلؼبتی ،اثعاضی خْت اضظضیبثی يبز گطفتِ ّبی 
 ىسُ ًیع هی ثبضس.زاًطدَ ٍ اضظيبثی ثطًبهِ آهَظضی زاًط

 زاًطدَ ثطای هٌبسجی ذَضز ثبظ ، آى ثجت ٍ ضٍظاًِ ّبی فؼبلیت ًگطی ثبظ

 لبثل هستٌس ثِ غَضت ّب فؼبلیت ضًٍس تب ضَز هی سجت ٍ وٌس هی فطاّن

 اظ ذَز پژٍّطی آهَظضی فؼبلیت ًحَُ اظ هٌبسجی ثبظذَضز گط ا ..ثبضس اضظيبثی

   پیططفت ّبی ظهیٌِ ٍ وبض مبئعً ثبضیسعجیؼتبً ًساضتِ هطثَعِ اسبتیس عطف
 هبًس ذَاّس هرفی

 زٍضُ  زاًطدَيبى ضضتِ ّبی ػلَم پعضىی ،پیطاپعضىی  ٍ ثْساضت  وِ آًدب اظ
 هتفبٍتی تدبضة ٍ گصضاًٌس هی ّبی هتفبٍتی لسوت زض ضا ذَز وبضآهَظی 

 زض ضا ذَز ّبی ػولی فؼبلیت وِ ضَز هی ذَاستِ آًْب اظ وٌٌس، هی وست

زٍضُ اسبتیس  آهَظضی اّساف ثب همبيسِ ٍ آى هغبلؼِ ثب تب ٌٌسو ثجت ثَن الي
 اعویٌبى آهَظضی اّساف حسالل ثِ ايطبى زستیبثی اظ آهَظش هسيطاى ٍ گطٍُ

لصا اظ اّساف عطاحی ٍاستفبزُ اظ الي ثَن  هی تَاى ثِ هَاضز  .وٌٌس حبغل
 ظيط اضبضُ وطز:

 ووجَزّبيطبى ٍ بيعًم هتَخِ وبضآهَظاى ضسُ، اًدبم ّبی فؼبلیت ثجت ثب •

 .وٌٌس هی تالش آى ضفغ خْت ٍ ضسُ
 ّط آهَظش ضًٍس تَاًٌس هی گطٍُ اسبتیس ضسُ، ثجت ّبی فؼبلیت ثطضسی ثب •

 .زٌّس اضائِ هٌبسجی ثبظذَضز اٍ ثِ ٍ وطزُ اضظيبثی ضا وبضهَظ

 ثبلمَُ ّبی تَاًبيی تَاًٌس هی گطٍُ اسبتیس ضسُ، ثجت ّبی فؼبلیت ثطضسی ثب •

 اظ ٍ وطزُ اضظيبثی ضا وبضآهَظاى ػولی تدبضة وست زض آهَظضی طٍُگ ثبلفؼل ٍ

 .وٌٌس استفبزُ آيٌسُ ّبی ثطًبهِ اضتمب زض حبغلِ ًتبيح
 ثرص، هَفمیت هیعاى تَاًٌس هی هسئَلیي ضسُ، ثجت ّبی فؼبلیت ثطضسی ثب •

 .وٌٌس اضظيبثی ضا وبضآهَظاى ػولی تدبضة وست خْت ظهیٌِ ايدبز زض
. 

 گ بوگاهداف طراحی ال  -3
اضتمبی ویفیت اضائِ ذسهبت ًَيسی است. َايی ٍ ضسبيی ًَضتبض زض گطٍ سبزُضی

ايوٌی ٍ ثْساضتی ثِ ًیطٍّبی وبضگطی ٍ ضبغل زض غٌؼت ثؼٌَاى سىبًساضاى 
وبضآهَظی ػطغِ تَلیس اظ  هْوتطيي زغسغِ فؼبلیي ًظبم سالهت وطَض است. 

سی زض زستیبثی ًمص اسب ثْساضت اظ خولِ ثْساضت حطفِ ای زاًطدَيبى
ثب تَخِ ثِ اّویت هَضَع ٍ ثِ  ای زاضز. زاًطدَيبى ثِ تَاًوٌسيْبی حطفِ
زيسگبُ هطثیبى ٍ زاًطدَيبى ٍ  آگبّی  اظ ،هٌظَض اعالع اظ ویفیت آهَظش

ای زاضز ٍ هغبلؼبت فطاٍاًی ثط ايي اسبس غَضت  وبضضٌبسبى اّویت ٍيژُ
س هَخت تطثیت ًیطٍّبی ویفیت آهَظش وبضآهَظی هیتَاً یاضتمب گطفتِ است.

هْوتطيي ٍيژگیْبی   ّبی هرتلف وبضی گطزز. اظ ای زض حیغِ ثبوفبيت ٍ حطفِ
ثبيستی  تٌَع آى است ٍ زاًطدَيبى هی ،زٍضُ وبضآهَظی زض زاًطىسُ ثْساضت

ّبی هحسٍز زض ٍاحسّبی هرتلف حضَض يبفتِ ٍ اّساف تؼییي  زض هست ظهبى
 .سٌضسُ ضا پَضص زّ

اسبتیس ٍ ثیي خبيگبُ ذبغی  ،ٍ اّویت گستطزگیحبػ ٍاحس وبضآهَظی ثِ ل
ثبضس. ٍاحس وبضآهَظی زاًطدَيبى وبضزاًی ٍ وبضضٌبسی  زاًطدَيبى زاضا هی
زض  .ضَز هی ٍاحس اظ ول ٍاحسّبی زضسی آًبى ضا ضبهل  8زاًطىسُ ثْساضت 
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زٍضُ تحػیلی آًبى يه تطم وبهل ثِ وبضآهَظی اذتػبظ زازُ ضسُ  زضٍالغ 
 هی گیطزهحیظ وبض لطاض   طدَ زض عی ايي زٍضُ هؼوَالً زض يه(. زا1ًاست )

ػوالً يه هحیظ وبضی ضا تدطثِ ًوبيس. ، ّبی ذَز آهَذتِثب ثىبضگیطی وِ ثبيس 
زيس ثبظتطی ضا  ،ثب هسبئل ٍ هطىالت هحیغْبی وبضی يبىزاًطدَ ضٍيبضٍيی

 ی هطاحل هرتلف وبضآهَظ ثرطس ٍ والً  گیطی غحیح ثِ آًبى هی ثطای تػوین
ثبضس. اگطچِ سطفػل ثطای ايي  هتٌبست ثب ثستطّبی وبضی آًبى زض آيٌسُ هی

ثستگی ثِ  ،ٍاحس ٍخَز زاضز ٍلی اًدبم وبضآهَظی زاًطدَ زض ثرطْبی هرتلف
ضيعی هسئَل ٍاحس زاضز ٍ ثِ گفتِ  ػالئك زاًطدَ يب سطفػل هطثَط يب ثطًبهِ

تلف يىسبى ًجَزُ ٍ تب ًحَُ فؼبلیت آًبى زض ٍاحسّبی هر هتبسفبًِ  زاًطدَيبى
يىسبى ًجَزى ايي زيسگبُ وِ حس ظيبزی ثستگی ثِ ًظط سطپطست ٍاحس زاضز. 

ثبضس. ثؼالٍُ  زض ثرطْبی هرتلف اظ ضٍی ػولىطز زاًطدَيبى وبهالً هطَْز هی
ٍخَز ًساضز.  زض ايي ذػَظسیستن وٌتطل زلیمی اظ خبًت زاًطىسُ يب گطٍُ 

وٌس ضىبيبت هتؼسز زاًطدَيبى زض  آًچِ اّویت تَخِ ثِ ايي ٍاحس ضا ثیطتط هی
لصا اضظضیبثی  ثبضس. هَضز العام اًدبم وبضّبی غیطضطٍضی ٍ اتالف ٍلت آًبى هی

 ّبی اًدبم ضسُ ثػَضت يىٌَاذت ًجَزُ ٍ سلیمِ ی فطزی اػوبل هی گطزز
يىٌَاذت الظم ٍضطٍضی است. ثٌبثط ايي ٍخَز يه الگَی اضظضیبثی ٍاحسٍ

تؼساز وبفی ًیطٍی  ، ثىبضگیطیضيعی ًیطٍی اًسبًی ثْساضتی ّسف ًْبيی ثطًبهِ
ًیبظ است وِ ثِ  ّبی ثْساضتی هَضز اًسبًی وبضآهس ٍ ثب ویفیت زض توبهی ضضتِ

ًَع حطفِ، ترػع، خٌس ٍ ... زض ًمبط  ،عَض هتٌبست اظ ًظط خغطافیبيی
ت ًظط هسيطيتی غحیح ٍ وبضآهس ثِ ذسهت س ٍ تحًهرتلف وطَض تَظيغ گطز

تؼساز ، ثطاسبس تحمیك آلبی هلىَتیبى ٍ ّوىبضاى  (.1س )ًگطفتِ ضَ
ضضتِ ثْساضت زض التحػیالى ثیىبض زض زٍ همغغ وبضزاًی ٍ وبضضٌبسی  فبضؽ

،  81تب  75سبلْبی  گعاضش ضسُ است ثغَضيىِ زض  لبثل هالحظِ  هحیظ
التحػیالى  % زض ثیي فبضؽ1/34زاًی هطز، ٍ التحػیالى وبض % زض ثیي فبضؽ5/45

% 6/54التحػیالى ظى وبضزاًی ٍ  فبضؽ  %5/77وبضضٌبسی هطز ٍ 
تَاى ثب تغییطاتی زض همغغ ٍ  (. هی2) ثَزُ استالتحػیالى ظى وبضضٌبسی  فبضؽ

آهَذتگبى ضا افعايص زازُ ٍ  وبضآيی ٍ تَاًوٌسی زاًص ،هحتَای آهَظضی
ثؼالٍُ چگًَگی آهَظش  .تغبل آًْب فطاّن ًوَزثطای اض ثْتطی  ّبی  ظهیٌِ

اظ اخعاء   ثؼٌَاى يىی ای وبضضٌبسبى ثْساضت ٍ وست تَاًوٌسيْبی الظم حطفِ
 (.3هْن ًظبم اضائِ ذسهبت ثْساضتی اظ اّویت ذبغی ثطذَضزاض است )

هطوع  ثرص ولی  زٍوبضآهَظی ذَز ضا  زٍضُ ای زاًطدَيبى ثْساضت حطفِ
وِ ولیِ فؼبلیت ّبی هغطح ضسُ زض الي ثَن  اًٌسهی گصض  غٌؼت ٍ ثْساضت

اظ ٍظبيف آًْب زض ايي ثرص ّب ثرػَظ هطاوع ثْساضتی هی ثبضسثِ ايي 
هفَْم وِ تبویس اغلی زض عطاحی ايي وتبثچِ ًظبضت ٍاضظضیبثی فؼبلیت 
زاًطدَيبى زض هطاوع ثْساضتی ثَزُ است ّطچٌس ثطای وبضآهَظی ثرص غٌؼت 

 ثَز. ًیع فبثل استفبزُ ذَاّس
لصا ثب تَخِ ثِ هَاضز فَق ، زض ضضتِ ثْساضت حطفِ ای ثسلیل ًجَز يه ضٍش 
اضظضیبثی هٌبست ٍاستبًساضز زض ذػَظ ػولىطز زٍضُ پبيبًی تحػیال ت 
زاًطدَيبى ، غبلجب سلیمِ ای ػول هی ضسُ است ٍثؼضب ثسیبضی اظ هَاضزی وِ 

ظم ثبضس ثِ آى زاًطدَ ثبيس ثؼس اظ فبضؽ التحػیلی زاضای تَاًبيی ّبی ال
پطزاذتِ ًوی ضس ثٌبثطايي عطاحی چٌیي وتبثچِ ای وِ ثطای اٍلیي ثبض هی ثبضس 
هی تَاًس ثسیبضی اظ هطىالت اظ لجیل اضظضیبثی يىسبى تَسظ هطثیبى هرتلف ، 
هطرع ثَزى هَاضزی وِ زاًطدَ ًیبظ ثِ يبزگیطی زاضز ، اًتظبضات اظ زاًطدَ 

ی ثطزى ثِ تَاًبيی زاًطدَ ثؼس اظ فبضؽ ، اًتظبضات اظ اسبتیس ٍهطثیبى ، پ
 التحػیل ٍ.... ضا هطتفغ ًوبيس.

 

 روش اجرا -4
ثطای عطاحی وتبثچِ ثجت فؼبلیت ّبی زاًطدَيبى زض زٍضُ وبضآهَظی ، اثتسا  

ثِ سطفػل ايي ٍاحس زضسی وِ اظ سَی ضَضای اًمالة فطٌّگی تْیِ ضسُ ثَز 
م پعضىی هبًٌس ٍ الي ثَن ّبی تْیِ ضسُ زض ضضتِ ّبی هرتلف ػلَ

پطستبضی ، هبهبيی ، پعضىی ٍ...هطاخؼِ ٍضوي الگَثطزاضی اظ آًْب ، اظ ًغطيبت 
وبضضٌبسبى ، هطثیبى ٍاسبتیس ٍزاًطدَيبى ضضتِ ثْساضت حطفِ ای زض ذػَظ 
ايي وِ چِ هَاضزی زض عطاحی وتبثچِ هس ًظط لطاض گیطز ، استفبزُ ضس. زض ًغط 

ّبی  زاًطدَيبى زض خْت تمَيت  زاًص ذَاّی ّب هَاضزی هبًٌس ًَع فؼبلیت 
ػولی آًْب   ًحَُ اضظيبثی ٍسٌدص ايي فؼبلیت ّب  ٍتؼساز هَاضزی وِ ثب اًدبم 
يه فؼبلیت ذبظ هی تَاى ثط تَاًبيی ػولی زاًطدَ لضبٍت ًوَز ٍّوچٌیي 
ضػبيت اغَل اذاللی ًٍظن ٍاًضجبط زض عی هست وبضآهَظی ، هسًظط ثَزُ 

 است

اعالػبت الظم ، ًسجت ثِ عطاحی وتبثدِ السام گطزيس . لصا پس اظ خوغ آٍضی 
ًغط ثِ ايي وِ زاًطدَی فبضؽ التحػیل ضضتِ  ثْساضت حطفِ ای زض ظهیٌِ 
ّبی هرتلف ثبيس هْبضت ّبی الظم ضاوست ًوبيس ثٌبثطايي خساٍلی ثغَض 
خساگبًِ ثب ػٌبٍيي ػَاهل ضیویبيی ، ػَاهل فیعيىی ، اضگًََهی ٍثیوبضيْبی 

وٌی ، ضػبيت اغَل ولی زض هطاوع ثْساضتی ، ٍيژگی ّبی  ػوَهی ضغلی ، اي
وبضآهَظ زض زٍضُ وبضآهَظی ٍ ثرص اٍل وتبثچِ ثب ػٌَاى هطرػبت فطزی 
ٍفْطست وتبثچِ   تْیِ گطزيس وِ زض ّط خسٍل ثب تَخِ ثِ ًَع ػبهل هَاضزی 

 گٌدبًسُ ضسُ است وِ زض ازاهِ ثِ آًْب اضبضُ هی ضَز.
 ستهطرػبت ولی ٍفْط -1

ثب تَخِ ثِ ايي وِ ثطای ّط زاًطدَ يه وٌبثچِ خساگبًِ زض ًغط گطفتِ هی 
ضَز ٍزض اذتیبضش گصاضتِ هی ضَز زض ايي ثرص اثتسا هطرػبت زاًطدَ 
هبًٌس ًبم ًٍبم ذبًَازگی، ضوبض ُ زاًطدَيی ٍسبل ٍضٍز ٍتبضيد ضَضع ٍاتوبم 

ْطست هَاضزی وبضآهَظی ٍهطثی زٍضُ ٍ....ثجت هی ضَز . زضازاهِ ٍزض ثرص ف
،هعايبی  Log Book،ّسف اظ تسٍيي  Log Bookهبًٌس همسهِ ، تؼطيف 

 ٍاّساف  زٍضُ ولی آهَظضی ،اّساف همطضات ٍ ،لَاًیي Log Bookتسٍيي 

 .اذتػبغی گٌدبًسُ ضسُ است

 جداول ارزشیابی دانشجو در طی دوره -4-1

 ٍیژگی ّای  ػوَهی کارآهَز در دٍرُ کارآهَزی -4-1-1

: ٍيژگی ّبی  ػوَهی  1ي ثرص ثب ػٌَاى خسٍل يىی اظ خساٍل زض ايزض 
وبضآهَظ زض زٍضُ وبضآهَظی هی ثبضس وِ زض ايي آى هَضَػبتی هبًٌس ٍلت 
ضٌبسی ، ٍضؼیت ظبّطی ،احسبس هسَلیت ، هیعاى ػاللِ هٌسی ثِ وبض ، 
ضػبيت ًظن ٍزلت زض وبض ، اًتمبز پصيطی ، ضفتبض ٍثطذَضز ٍضػبيت اغَل 

ّطهَضز زاضای ظيط ػٌبٍيٌی  هی ثبضس. ثِ ػٌَاى  اذاللی  هغطح ضسُ است وِ
هثبل،  ظيط ػٌَاى ٍلت ضٌبسی ، حضَض ثِ هَلغ زض هحل وبض ٍ ًساضتي غیجت 

 (هٌبست يًَیفطم زاضتي ٍ ظيط ػٌَاى ٍضؼیت ظبّطی هَاضزی هبًٌس آلبيبى

 ضاحت، ذبًوْب تیطُ وفص ٍ ای ( پبضچِ ضلَاض تیطُ هطتت، تویع، سفیس، ضٍپَش

 ای(ٍ سطهِ تویع،هطتت،همٌؼِ سفیس، ضلَاض ٍ هٌبست)ضٍپَش یفطميًَ زاضتي

ضاحت ٍ اتیىت  هػَة ٍ....هی ثبضس. وِ ثِ ّط ظيط ػٌَاى ثب تَخِ  وفص سفیس
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ثِ چگًَگی ضػبيت آى تَسظ زاًطدَ اهتیبظی تؼلك هی گیطز يؼٌی اگط ّویطِ 
ضت ضػبيت ضَز اهتیبظ )يه( ، اغلت )ّفتبزٍ پٌح غسم (، گبّی )ًین( ،ثٌس

)ثیست ٍپٌح غسم( ٍهطبّسُ ًطس)غفط( ٍزض ستَى آذط هطثی هطثَعِ اهتیبظات 
 زازُ ضسُ ضا تبيیس هی ًوبيس

 ٍیژگی ّای  ػوَهی کارآهَز در دٍرُ کارآهَزی -4-1-2

،هَضَػبتی هبًٌس آضٌبيی ثب هطاحل تطىیل پطًٍسُ ،  ضػبيت ًظن  2زض   خسٍل 
ضضٌبس ثْساضت حطفِ ای ٍاًظجبط زض هحل وبضآهَظی ،    آضٌبيی ثب ٍظبيف وب

،  آضٌبيی ثب ٍظبيف وبضزاى ثْساضت حطفِ ای ،  آضٌبيی ثب سلسلِ هطاتت 
ازاضی ٍ...آٍضزُ ضسُ است وِ ثِ ثطای ّط يه اهتیبظی ثِ تطتیت ظيط زض ًظط 

/.( ٍفبلس 25/. (،ضؼیف )5/.( ، هتَسظ)75( ،ذَة)1گطفتِ ضسُ است.  ػبلی )
 (0تَاًبيی ّبی الظم )

 ػوَهی کارآهَز در دٍرُ کارآهَزیٍیژگی ّای   -4-1-3

، ػَاهل فیعيىی هجبحث هطثَط ثِ غسا ٍاضتؼبش  ٍضٍضٌبيی ،  3زض خسٍل 
ضٌبذت زستگبّْب ًٍحَُ اًساظُ گیطی ٍوٌتطل  ػَاهل هطثَط ثِ آًْب ثیبى ضسُ 
است ٍّوچٌیي زض ذػَظ گطهب ٍسطهب ٍپطتَّب ٍضٌبذت آًْب هَاضزی هغطح 

/. 5/.( ، هتَسظ)75( ،ذَة)1ؼیبضّبی  ػبلی )ضسُ است  ٍٍضؼیت وبضآهَظ ثب ه
( هَضز اضظيبثی لطاض هی گیطز.  ايي 0/.( ٍفبلس تَاًبيی ّبی الظم )25(،ضؼیف )

، زٍ ستَى ثیطتط زاضز وِ زض خساٍل ثؼسی وِ  2خسٍل ًسجت ثِ خسٍل 
تَضیح آًْب ذَاّس آهسُ ًیع اضبفِ ضسُ است . زض يىی اظ ستَى ّب تؼساز 

سُ است يؼٌی ثب تَخِ ثِ ثطضسی ّبی اًدبم ضسُ ًٍظطذَاّی استبًساضز شوط ض
اظ وبضضٌبسبى ، هطثیبى ٍاسبتیس هطثَعِ حسالل تؼساز هَاضزی وِ وبضآهَظ ثبيس 
ًسجت ثِ يبزگیطی  ٍيب اخطای آًْب السام ًوبيس ، لیس ضسُ است ٍزض ستَى ثؼسی 

ٍاخطا السام  تؼساز هَاضزی وِ وبضآهَظ زض عی زٍضُ وبضآهَظی ًسجت ثِ يبزگیطی
ًوَزُ ، آهسُ است تب استبز هطثَعِ ثب تَخِ ثِ استبًساضز هَخَز ًسجت ثِ 
ػولىطز زاًطدَ لضبٍت ًوَزُ ًٍوطُ ًْبيی ضا لحبػ ًوَزُ ٍآى ضا تبيیس 
ًوبيس.الجتِ زض ثؼضی هَاضز هبًٌس ضٌبذت زستگبُ غسا سٌح ٍيب ًَضسٌح ٍ... ًیبظ 

اًدبم ضسُ تَسظ زاًطدَ ًجَزُ است وِ ثب ثِ شوط تؼساز هَاضز استبًساضز ٍتؼساز 
ذظ تیطُ هطرع گطزيسُ است ٍاستبز ثط اسبس هطبّسُ ٍ سَال اضظضیبثی 

 ًْبيی ضا اًدبم هیسّس
ثِ تطتیت زض هَضز ػَاهل ضیویبيی هحیظ وبض ، اضگًََهی  4،5ٍ6خساٍل  

ٍثیوبضيْبی ًبضی اظ وبض ٍ ايوٌی زض هحیظ ّبی وبض هی ثبضس وِ ًحَُ اهتیبظ 
، ثسلیل ٍخِ اضتطان  5هی ثبضس . زض خسٍل ضوبضُ  3ٌسی ّوبًٌس خسٍل ث

اضگًََهی ٍثیوبضيْبی ًبضی اظ وبض ايي زٍ ػبهل زض يه خسٍل آٍضزُ ضسُ اًس 
 ًوبيص زازُ ضسُ است 4،5ٍ6.زض ازاهِ ثرص ّبيی اظ خساٍل 

 

 نتایج -5
ثطای ايي وِ ػولىطز الي ثَن ّبی تْیِ ضسُ ثسضستی هطرع ضَز 

لی ًیع اظ ايي زفتطچِ زض پبيبى زٍضُ وبضآهَظی استفبزُ ضس . ضٍش ثػَضت ػو
 ثِ وبض ثِ ايي غَضت ثَز وِ 

ًفطُ تمسین ضسُ ٍ زض زٍ  3زاًطدَيبى زض هطحلِ وبضاهَظی ثِ ّطت گطٍُ 
هطوع ثْساضتی زضهبًی ظيط ًظط هطثیبى ٍوبضضٌبسبى ثْساضت حطفِ  4هطحلِ زض 

سبػت ثَزُ  220زض ّط هطوع حسٍز ای  آهَظش زازُ ضسًس . عَل ّط زٍضُ 
 است. اّن فؼبلیت ّبی آهَظضی زاًطدَيبى ثِ ضطح ظيط ثَز :

اثتسا ظيط ًظط هطثیبى هستمط زض ّط هطوع ثب ضًٍس ولی فؼبلیت زض هطوع ٍ ٍاحس 
 ثْساضت حطفِ ای آضٌب ضسًس.

ّوطا ثب وبضضٌبس ٍ هطثی اظ وبضگبّْبی سغح ضْط ثبظزيس ثؼول آٍضزُ ٍ ثب 
 ثْساضتی ٍايوٌی هَخَز زض آًْب آضٌب هی ضسًس.هطىالت 

غوي ثبظزيس اظ وبضگبّْب ٍگفتگَ ثب وبضفطهب ٍوبضگطاى ضبغل زض وبضگبّْب، 
هطىالت هَخَز اظ زيس آًْب ضا ًیع هَضز ثطضسی لطاض زازُ ٍ فطم ّبی هرػَظ 

 )فطم ّبی ثبظزيس اظ وبضگبُ ( ضا تىویل هی وطزًس.

هطبّسات ػولی ٍ ّوچٌیي ثِ ووه هطثی يب  ثب تَخِ ثِ آهَذتِ ّبی تئَضی ٍ
وبضضٌبس ّوطاُ ، ضاّىبضّبی هٌبست زض ذػَظ ضفغ هطىالت ثْساضتی 

 ٍايوٌی اضايِ هی زازًس.

زض غَضت ًیبظ ثب استفبزُ اظ تدْیعات آظهبيطگبّی ًسجت ثِ سٌدص ػَاهل 
 ظيبى آٍض زض وبضگبّْب السام هی وطزًس.

ت حطفِ ای ًسجت ثِ استرطاج زازُ ثطاسبس فطم ّبی هَخَز زض ٍاحس ثْساض
 ّبی آهبضی السام هی ًوَزًس.

 آهَظضی هطوع ّط زض وبضآهَظی زٍضُ عَل زض ثَزًس هَظف وبضآهَظاى -8

ثبظزيس، اًساظُ گیطی ػَاهل ظيبى آٍض زض وبگبّْب  اًدبم ٍ ّوچٌیي  هؼیٌی تؼساز
 ٌدص ّب ثبظزيس ٍس ًَع ٍ تؼساز ثْساضتی تطىیل زٌّس. تؼساز هؼیٌی  پطًٍسُ

 ٍ گطزيسُ ثطضسی ٍ ثحث گطٍُ زض ، هطاوع وبضآهَظی اهىبًبت ثِ تَخِ ثب لجال
 اظ لجل هطاوع توبم ثِ هطثیبى آًْب هفبز وِ ثَز ضسُ هطرع هطوع ّط ثطای

 .گطزيس اثالؽ وبضآهَظی ی زٍضُ ضطٍع
فؼبلیت   حسالل اًدبم ثِ هٌَط وبضآهَظی اتوبم ٍ زاًطدَ اضظيبثی ًوطُ اػالم

 .ثَز آهَظضی هطوع ثطای ّط ضسُ طيفّبی تؼ

زض پبيبى فؼبلیت وبضآهَظاى ، الي ثَن ّبی تْیِ ضسُ تَسظ هطثی هطثَعِ 
 تىویل ًٍوطُ ًْبيی ثطای ّط وبضاهَظ هٌظَض گطزيس

ثب ثطضسی ّبی ثؼول آهسُ زض ذػَظ استفبزُ اظ ايي وتبثچِ ، ولیِ 
ُ ضا هفیس زاًستِ وبضضٌبسبى ٍهطثیبى ، اضظضیبثی ثط اسبس الگَی عطاحی ضس

زضغس زاًطدَيبى ثِ لحبػ هطرع ثَزى ٍظبيف آًْب زض عَل  95ٍّوچٌیي 
زٍضُ وبضآهَظی ٍترػیع ًوطُ وبضآهَظی ثط اسبس هؼیبضی هطرع ٍثِ زٍض 
اظ اػوبل سلیمِ اظْبض ضضبيت ًوَزًس . ثطايي اسبس هی تَاى الي ثَن  

 هطبثِ ضا ثطای ثرص وبضآهَظی زض غٌؼت ًیع عطاحی ًوَز.

 

 مراجع
 (1380بازرگاى،عباس. ارزشیابی آهوزشی. تهراى، سوت. ) [1]

سیف، علی اکبر.سنجش فرآينذو فرآورده يادگیری:روشهای قذين و  [2]

 .(1387جذيذ. تهراى : دوراى. )

 (،  1385سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی چاپ پانسدهن) [3]

. سیف،علی اکبر.انذازه گیری،سنجش،ارزشیابی  [4]

 (1382)آهوزشی.تهراى:دوراى

کیاهنش،علیرضا.روش های ارزشیابی آهوزشی)رشته علوم  [5]

 (1373تربیتی(.تهراى:دانشگاه پیام نور )
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 : ويژگی های  عووهی کارآهوز در دوره کارآهوزی1بخشی از جذول 

 

 اهتیاز                                          هعیارها هوضوع رديف

 ّویطِ   

(1) 

 اغلة 

(75)./ 

 گاّی

(5)./ 

 تٌذرت

(25)./ 

 هطاّذُ ًطذ

(0) 

 اهضا هرتی

       حضَر تِ هَقغ در هحل کار ٍقت ضٌاسی 1

       ًذاضتي غیثت 2

 رٍپَش )هٌاسة یًَیفرم داضتي آقایاى ٍضؼیت ظاّری 3

 (ای پارچِ ضلَار تیرُ هرتة، تویس، سفیذ،

 راحت تیرُ کفص ٍ

      

 ٍ رٍپَش)هٌاسة یًَیفرم داضتي خاًوْا 4

 ٍ(ای سرهِ تویس،هرتة،هقٌؼِ سفیذ، ضلَار

 راحت کفص سفیذ

      

       اتیکت هصَب 5

       اًجام تِ هَقغ ٍظایف ٍهسَلیت ّا  احساس هسَلیت 6

 

 
 رعايت اصول کلی در  هراکس بهذاشتی-2بخشی از جذول 
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 بررسی عواهل شیویايی هحیط کار -3بخش از جذول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍضؼیت کارآهَز  

 عالی هَضَع ردیف

(1) 

 خوب

(75)./ 

 هتوسط

(5)./ 

 ضعیف 

(25)./ 

فاقذ 

 توانايی

(0) 

 اهضا

       آضٌایی تا هراحل تطکیل پرًٍذُ 1

       رػایت ًظن ٍاًظثاط در هحل کارآهَزی 2

       آضٌایی تا ٍظایف کارضٌاس تْذاضت حرفِ ای 3

       آضٌایی تا ٍظایف کارداى تْذاضت حرفِ ای 4

       آضٌایی تا سلسلِ هراتة اداری 5

       اهِ ریسی در خصَظ  تازدیذ از کارگاّْاتَاًایی ترً 6

       تَاًایی ًَضتي ترًاهِ ػولیاتی ترای ٍاحذ 7

تَاًایی در تذٍیي ٍاجرای ترًاهِ ّای آهَزضی ترای تْذاضتیاراى ، تْگر ،  8

 تَْرزٍ..

      

       هیساى آضٌایی تا عرحْای هختلف تْذاضت حرفِ ای 10

       فؼالیت ترای ٍاحذّای صٌفی هتقاضی پرٍاًِ کسةتَاًایی در صذٍر هجَز  13

       هیساى آضٌایی تا فرهْای آهاری 14

       آضٌایی تا فرم ّای تازدیذ کارگاّی  15

16 

 

 

       

تؼذاد  هَضَع دیف

)استاًذار

 د (

تؼذاد 

)تَسظ 

 کارآهَز (

 

 ٍضؼیت کارآهَز

 اهضا

 عالی

(1) 

 خوب

(75)./ 

 هتوسط

(5)./ 

 ضعیف 

(25)./ 

فاقذ 

 توانايی

(0) 

 ضٌاسایی آالیٌذّای هحیظ کار 1

 

10        

 ضٌاسایی هٌاتغ تَلیذ آلَدگی 2

 

10        

 تررسی دقیق سیستن ّای کٌترل آلَدگی 3

 

12        

 تررسی سیستن ّای تَْیِ  4

 

10        

 کار تا پوپ ّای ًوًَِ ترداری 5

 

-----

- 

-------       
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 بررسی ارگونوهی وبیواريهای تاشی از کار-4بخش از جذول                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ردیف

 هَضَع

 

  تؼذاد )استاًذارد (

 تؼذاد )کارآهَز (

 

 ٍضؼیت  کارآهَز

 

 

 
 اهضا هرتی

 عالی

(1) 

 خوب

(75)./ 

 هتوسط

(5)./ 

 ضعیف 

(25)./ 

فاقذ 

 توانايی

(0) 

اًجام تررسی ٍضؼیت  1

ارگًََهیکی کارگر در 

 یظ کارهح

10        

تسلظ در کارتا   2

پَسچرّای 

 ارگًََهیکی

5        

تَاًایی درکارترد هذل  3

ّای ارگًََهیکی جْت 

 ارزیاتی پَسچرّا

5        

ضٌاخت اتسارّای  4

 سٌجص ارگًََهی

------ ----------       

پیطٌْاد در تْتر ضذى    5

 پَسچرّای کاری

10        

ًاضی تررسی تیواریْای  6

 از کار در هحیظ کار

8        
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 ثطضسی ايوٌی زض هحیظ ّبی وبضگبّی -5ثرص اظخسٍل                        

 

 

 تعداد مٌضٌع ردیف
 

استاندارد )

) 

  تعداد
کارآمٌز )

) 

 
 رآمٌزًضعیت کا

 امضا

 عالی
(1) 

 خوب
(55)./ 

 متوسط
(5)./ 

 ضعیف 
(25)./ 

فاقد 

 توانایی
(0) 

نقاط  شناسایی   1

 خطرناک دستگاىيا
 

        

بررسی سیستم ارت  2

 دستگاىيا
 

        

 بررسی حفاظ دستگاىيا 3
 

        

خصٌص نظر در اظيار 4

از ًسایل صحیح استفاده 

 حفاظت فردی مٌجٌد

 ارگرانتٌسظ ک
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در خصٌص عملی پیشنياد ارایو  5

 استفاده از ًسایل حفاظت فردی
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