
 صفحه 1

 نام مركز مورد بازديد :    

تاريخ بازديد:               نام بازديد كننده:                        نام مركز / استان ناظر:                 شيفت آموزش: صبح         عصر

    آن برعهده  ناظر و مربي مي باشد( در مورد عناويني كه اطالعات مربوط به آن وجود ندارد و يا مربوط به وظايف و تعهدات مركز فوق نمي باشد

   نيازي به پاسخ ندارد ( بدون جواب) و عناويني كه مربوط به وظايف و تعهدات مركز مي باشد ولي فعاليتي انجام نشده عدد صفر درج شود).
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3-2-مشخصه فني : 1-

3-2-مشخصه فني : 1-
درصد28
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                                      نام و امضاء ناظر                                                                  نام و امضاء مربي

وضعيت مواد مصرفي آموزشي دوره حاضر (به درصد)
تناسب تعداد ابزار آموزشي دوره حاضر براي 14كارآموز (به درصد)

27
درصورت وجود تجهيزات اصلي آموزشي  مازاد در كارگاه ، حداكثر نام دو دستگاه 

اصلي مازاد  ذكر شود(با ذكرمشخصات فني)

نام دستگاه مازاد دوره :

نام دستگاه مازاد دوره :

وضعيت استقرار صحيح تجهيزات از لحاظ ايمني و لي آت (به درصد)

تناسب تعداد تجهيزات اصلي موجود با استاندارد ، براساس نظر مربي (به درصد)
ميزان سالم بودن تجهيزات اصلي براساس نظر مربي  (به درصد)

د : تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي

 بازديد از كارگاه آموزشيفرم شماره 2

سيستم گرمايش مناسب كارگاه

بله

 * صحت و دقت اطالعات ثبت شده، در تصميم گيري هاي آتي براي بهبود كيفيت آموزش كارگاه بسيار حائز اهميت مي باشد لذا مسئوليت صحت 

ضرورت كاهش ميزان ساعت استانداردآموزشي دوره حاضر (نظر مربي)

الف : فرآيند ياددهي و يادگيري

وضعيتعناوين مورد بررسي

ضرورت بازنگري محتواي استاندارد آموزشي دوره حاضر (نظر مربي)

                                              نام مربي :                                            نام كارگاه/ حرفه آموزشي :                                    

خير

ميزان تناسب فضاي كارگاه با فضاي مورد نيازآموزش حرفه (به درصد)

انجام نشدهانجام شدهبازديد كارآموزان از صنايع و صنوف دوره حاضر

وضعيت حفاظ مناسب و كافي ايمني تجهيزات (به درصد)

وجود ندارد

انجام نشدهانجام شدهكارآموزي درمحيط كار براي دوره حاضر

انجام نشده
نداردداردايمني سيم كشي كليدها و پريزها (برق رساني)

انجام نشدهانجام شده
خيربله

انجام شدهوضعيت شارژ كپسولهاي آتش نشاني

ب: ايمني و بهداشت

خيربله

وجود نداردوجود داردكارت سرويس مراقبت عمومي از دستگاهها
وجود داردپوستر هاي كافي براي ايمني و فرهنگ سازي ايمني دركارگاه

استقرار صحيح كپسولهاي آتش نشاني و ساير كپسولها

تكميل شناسنامه الكترونيكي دوره حاضر

 ميزان رضايت كارآموزان از وضعيت اجراي دوره ي حاضر( نظر شفاهي تعدادي از كارآموزان)

جعبه كمكهاي اوليه حاوي ملزومات مناسب

ندارددارددفتر مناسب حضور و غياب كارگاهي  (دوره حاضر)
نفرتعداد كارآموزان حاضر در كارگاه در زمان بازديد (دوره حاضر)

ندارددارد

انجام نشدهانجام شدهمشاوره قبل از ثبت نام كارآموز براي دوره حاضر

وجود نداردوجود داردپوسترهاي آموزشي در كارگاه براي دوره حاضر

وجود داردسيستم سرمايش مناسب كارگاه
وجود دارد

وجود ندارد

وضعيت لباس كار كارآموزان در دوره حاضر( به درصد)
وضعيت لوازم ايمني كارآموزان دوره حاضر از قبيل كفش مناسب و... ( به درصد)

وضعيت نظافت و بهداشت عمومي كارگاه ( به درصد)
ج: فضا

وجود ندارد
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