جسول گسارش روزانه ارزوی ---------------توسط نبظر فرهنگی ارزو



نبم واحس برگسار کننسه ارزو_________________:

تبرید----------:

نبم هسئول تشکل ______________:اهضبء
الف -جسول هشرصبت ارزو

نوع ارزو
طبیؼتگرزی


هقصس

فرهنگی


هشرصبت هسئول ارزو
نبم

شوبره توبس

تؼساز کل

تؼساز کل کبزر

افراز

اجرایی و هُبلّغ

ورزشی


تبرید برگساری ارزو

سبػت برگساری

----------

----------

لغبیت--------

لغبیت ---------

آزرس هحل اسکبى (هرتص ارزوهبی چنسروزه)__________________________________________________________________________________________________________________:
ة -هیسارى کیفیت برنبهههبی اجراشسه

توضیحبت نوع فؼبلیت

نوع فؼبلیت
1

يسیلٍ حمليومل مسیز رفت (وًع يسیلٍ ي کیفیت)

2

محل اسکبن (کیفیت اس لحبػ بُداضت ،سزمبیطی ي امکبوبت رفبَی)

3

ومبس صبح (بزگشاری ايل يلت ي بزوبمٍَبی جبوبی)

4

صبحبوٍ (وبم ،کیفیت ي تًسیغ بٍمًلغ)

5

میبنيػدٌ (وًع میبنيػدٌ)

6

بزوبمٍ فزَىگی صبح

7

ومبس ي بزوبمٍ ػببدی (بزگشاری ايل يلت ي بزوبمٍَبی جبوبی)

8

وبَبر (وبم ،کیفیت ي تًسیغ بٍمًلغ)

9

بزوبمٍ فزَىگی بؼداسظُز

11

میبنيػدٌ (وًع میبنيػدٌ)

11

ومبس ي بزوبمٍ ػببدی (بزگشاری ايل يلت ي بزوبمٍَبی جبوبی)

12

ضبم (وبم ،کیفیت ي تًسیغ بٍمًلغ)

13

بزوبمٍ فزَىگی

14

يسیلٍ حمليومل مسیز بزگطت

15

بزوبمٍَبی ارائٍضدٌ کبرضىبس فزَىگی (مبلغیه اردي)

16

محصًل ارائٍضدٌ فزَىگی

17

َمبَىگی ي َمکبری داوطجًیبن بب وبظز اردي

18

میشان تًاومىدی ي تؼبمل مسئًل اردي در بزگشاری اردي

19

میشان تًاومىدی ي تؼبمل کبدر اجزایی

21

مدیزیت سمبن (بزگشاری بٍ مًلغ ي بدين اتالف يلت بزوبمٍَب)

21

رػبیت لًاویه ي ضًابظ داوطگبٌ

22

رػبیت ایمىی در بزوبمٍَبی اردي

23

رػبیت مىطًر اخاللی ي ضئًوبت اسالمی داوطگبٌ (پًضص ي)...

24

میشان تؼبمل مسئًل اردي ي داوطجًیبن بب وبظز اردي

25

میشان تؼبمل مسئًل اردي ي داوطجًیبن بب کبرضىبس يرسضی اردي

ػبلی()4

ذوة ()3

هتوسط()2

ضؼیف()1

جوغ اهتیبزات:

نقطه نظرات نبظر:





ومبط ضؼف_______________________________________________________________________________________________ :
ومبط لًت________________________________________________________________________________________________ :
اوتمبدت _________________________________________________________________________________________________ :
پیطىُبدات_______________________________________________________________________________________________ :

شرح وظبیف نبظر فرهنگی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

وبظز ومبیىدٌ مدیزیت فزَىگی در اردي میببضد ،درصًرت ضزيرت ي لشيم میتًاود بب مسئًل اردي َمکبری ومبید .درصًرت بزيس مطکل ،اعالعرسبوی ي َمبَىگی بب مدیزیت فزَىگی صًرت گیزد.
ارائٍ مىبسب تذکزات ي پیطىُبدات السم بٍ مسئًل ي ضزکتکىىدگبن اردي در جُت بُتز بزگشار ضدن اردي
ارائٍ گشارش ريساوٍ عبك جديل فًق تًسظ وبظز
ارائٍ حدالل  5ػکس اس بزوبمٍَبی ريساوٍ اردي
تًسیغ ي جمغآيری فزمَبی وظز سىجی در بیه داوطجًیبن تًسظ وبظز
تغبیك لیست اسبمی داوطجًیبن ثبت وبمی در سبیت کٍ تًسظ مدیزیت ارائٍ ضدٌ ،بب ضزکت کىىدگبن در اردي ي ػدم حضًر غیزداوطجً
وظبرت ي ػملکزد وبظز جُت ارسیببی بز کیفیت اردي عبك فزم َبی ارائٍ ضدٌ
بزای َز ريس اردي ،ایه بزگٍ تکمیل گزدد .مستىدات تُیٍ ضدٌ تًسظ وبظز ضبمل فزمَبی گشارش ،بزگٍَبی وظزسىجی ،ػکس ي  ...بٍ مدیزیت فزَىگی تحًیل گزدد.
اوجبم مبمًریت وبظز مىًط بٍ ارائٍ گشارضبت ،مستىدات ي بزگٍَبی وظزسىجی داوطجً حداکثز تب  3ريس پس اس پبیبن اردي میببضد.

نبظر

گسارش روز  ----هورخ  -----توسط نبظر آقب/ذبنن ---------هحل ذسهت زر زانشگبه-------تهیه و هورز تبییس است.

کبرشنبس ارزوهب

تبرید تحویل گسارش به کبرشنبس ارزوهب-------------- :

شوبره زاذلی -------شوبره هوراه -------------اهضبء:
اهضبء:

