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شْزستبى:

هزکش جْبد کشبٍرسی:

.......................................................................................

کبرشٌبس هسئَل پٌِْ:

تبریخ ببسدیذ:

..............................................................................................

..................
.......................................................................................

...............................................................

 -1ارسیبثی فعبلیتهبی کبرشنبس مسئول پهنه:
ردیف

اهتیبس

ػٌَاى فؼبلیت

1-1

دٍرُ یب کبرگبُّبی آهَسشی ـ تزٍیجی بزگشارشذُ

1-2

آهَسش ٍ هشبٍرُ گزٍّی در هشرػِ

1-3

آهَسش ٍ هشبٍرُ اًفزادی

1-4

ببسدیذّبی تزٍیجی بزگشارشذُ

1-5

ببسدیذ ٍ ًظبرت هٌطقِای اًجبم شذُ در سهیٌِ تَلیذات گیبّی

1-6

ببسدیذ ٍ ًظبرت هٌطقِای اًجبم شذُ در سهیٌِ تَلیذات داهی

1-7

بزرسی هشکالت پٌِْ ،اقذاهبت ٍ پیشٌْبدّبی ارائِشذُ بزای حل هشکالت
جمع امتیبسات

 -2ارسیبثی فعبلیتهبی انجبمشذه بزای سبیت الگَیی تَلیذی ـ تزٍیجی هحصَل:

.............................................................................

الف -ارسیبثی میشان منبست ثودن سبیت الگویی انتخبة شذه و فؼبلیتّبی اًجبمشذُ بزای تشکیل سبیت
ػٌَاى فؼبلیت

ردیف
2-1

در هؼزض دیذ ٍ قببلدستزسی دیگزاى بَدى سایت

2-2

هشببِ اکثز ٍاحذّبی هٌطقِ بَدى اس ًظز شزایط ،اهکبًبت ٍ ػولکزد

2-3

هقبَلیت ٍ هَردپذیزش سبیز بْزُبزداراى بَدى بْزُبزدار سبیت

2-4

ثبت هشخصبت سبیت ،ػَاهل اجزایی ،هحصَالت سراػی ٍ اطالػبت پبیِ هٌطقِ

2-5

تشکیل جلسِ ػوَهی اطالعرسبًی در رٍستبّب

2-6

تشکیل کبرگبُ هشَرتی ٍ تَجیْی بزای شزٍع ػولیبت در سبیت

2-7

ثبت هشخصبت اػضبی سبیت

2-8

تذٍیي جذٍل سهبىبٌذی هزاحل اجزای طزح

2-9

تذٍیي ػٌبٍیي ٍ سزفصلّبی آهَسشی

2-10

اجزای فؼبلیتّبی آهَسشی ٍ تزٍیجی بز اسبس جذٍل سهبىبٌذی تذٍیيشذُ
جمع امتیبسات

1

اهتیبس

ة -ارسیببی فؼبلیتّبی آهَسشی ـ تزٍیجی اًجبمشذُ
ردیف

اهتیبس

ػٌَاى فؼبلیت

2-11

کبرگبُّب ٍ جلسبت هشرػِای

2-12

حضَر ٍ ًظبرت هشرػِای

2-13

ببسدیذ گزٍّی خبرج اس سبیت

2-14

ببسدیذ سبیز کشبٍرساى اس سبیت

2-15

هحبسبِ ّشیٌِّبی تَلیذ بِ تفکیک هزاحل کبشت ،داشت ٍ بزداشت در ّکتبر

2-16

آهَسش پیبهکی ،تلفٌی ،تَسیغ ًشزیبت ،لَح فشزدُ ٍ ...

2-17

بزگشاری جشي هحصَل یب رٍس بزداشت

2-18

تذٍیي ٍ ارسبل گشارش ًْبیی

2-19

تْیِ پبٍرپَیٌت هزاحل اجزایی سبیت
جمع امتیبسات
جمع کل امتیبسات

توضیح :در ارسیببی فؼبلیت ّبی اًجبمشذُ بب در ًظز گزفتي هؼیبرّبیی هبًٌذ حجن فؼبلیت

اًجبمشذُ ،هستٌذسبسی فؼبلیتّب

(صَرتجلسبت ،ػکس ،پبٍرپَیٌت ٍ  ،)...استفبدُ اس ٍسبیل کوکآهَسشی ٍ راستیآسهبیی بز اسبس هقیبس بذٍى فؼبلیت (،)0
ضؼیف ( ،)1هتَسط ( ٍ )2خَة ( )3اهتیبس دادُ شَد.

 -2نقبط قوت:

 -3نقبط ضعف:

 -4موارد تذکز دادهشذه:

ًبمً ،بم خبًَادگی ٍ اهضبء کبرشٌبس ًبظز استبى:
ًبمً ،بم خبًَادگی ٍ اهضبء کبرشٌبس ًبظز شْزستبى :

2

