باسمه تعالی

فرم نظارت بر فعالیت
مسوول فنی واحدهای پرورش قارچ خوراکی
نام کارفرما:

محل واحد:

نام مسوول فنی:

بخص الف)
1
2
3
4
5

تَصیِّای واسضٌاسی ٍ فٌی هىتَب هَسد ًیاص ٍاحذ تَلیذی :
(اسایِ تَسط واسفشها)

ی اسایِ ی تَظیِّای واسضٌاسی ٍ فٌی هَسد ًیاص ٍاحذ تَلیذی :
سسد
(اسایِ تَسط واسضٌاس/هسٍَل فٌی)

تاتلَی اػالًات هحل واس :
تشًاهِی اجشایی ٍاحذ تَلیذی ٍ ضشح ػولیات هشتَطِ ًصة ضذُ دس تاتلَی اػالًات :
(ضاهل تَصیِّای تغزیِی گیاّی ،فَاصل صهاًی آتیاسی ،صهاى استفادُ اص سوَم دفغ آفات ٍ)...

داسد 

ًذاسد 

داسد 

ًذاسد 

داسد 

ًذاسد 

داسد 

ًذاسد 

سػایت ضذُ است  سػایت ًطذُ است (تا روش هَسد/هَاسد)

سػایت همشسات اًضثاطی ٍ اداسی هحل واس تَسط واسضٌاس

هؼشفی جاًطیي هَسد تاییذ ساصهاى تشای هسٍَل فٌی غایة (تِ دلیل تیواسی ،هسافشت ،حَادث غیشهتشلثِ ٍ )...
هؼشفی ضذُ است( تا روش دلیل /دالیل)

6

هؼشفی ًطذُ است 

بخص ب)
1

هٌثغ اصلی تاهیي آب :

چاُ 

لٌات 

چطوِ 

غیشُ ( تا روش ًَع)

آب لَلِ وطی 

هٌثغ تاهیي آب جایگضیي :

داسد ( تا روش ًَع)

ًذاسد 

3

تشق :

داسد 

ًذاسد 

4

طًشاتَس :

داسد 

ًذاسد 

2

5
6

سَخت هَسد استفادُ دس ٍاحذ تَلیذی :

گاص 

گاصٍییل

ًَس خَسضیذ(سیستن سَالس) 

هٌثغ تاهیي سَخت جایگضیي :

داسد ( تا روش ًَع)

ى یاد ًطذُ است :
استفادُ اص سالي پشٍسش لاسچ تشای سایش اهَسی وِ دس پشٍا ُ

ػذم استفادُ 

غیشُ ( تا روش ًَع)

ًذاسد 
استفادُ ( تا روش هَسد/هَاسد)

7

8

ػذم تَسؼِ

تَسؼِی ٍاحذ تَلیذی تذٍى وسة هجَص الصم :

تَسؼِ

تا هجَص



تذٍى هجَص 
فشٍش یا اًتمال تِ غیش :
اًجام ًطذُ است

9

اًجام ضذُ است

تا ّواٌّگی ساصهاى ًظام هٌْذسی وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی 
تذٍى ّواٌّگی ساصهاى ًظام هٌْذسی وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی
هیتاضذ

ساصُ طثك پالى اجشایی فاص :2

ًویتاضذ ( تا روش هَسد /هَاسد)

10
هیتاضٌذ

ػایكتٌذی ،تاسیسات ٍ تجْیضات طثك ًمطِی فاص : 2

ًویتاضٌذ( تا روش هَسد /هَاسد)

11

ناظر

مسوول فنی

کارفرما

باسمه تعالی

فرم نظارت بر فعالیت
مسوول فنی واحدهای پرورش قارچ خوراکی
بخص ج)
گضاسشّای هاّیاًِ الذاهات صَست پزیشفتِ تَسط هسٍَل فٌی تِ ساصهاى ًظام هٌْذسی وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی استاى اصفْاى :

1
2
3

(دس صَست ٍجَد وپی آىّا ضویوِی فشم ضَد)

اسایِ ضذُاًذ  اسایِ ًطذُاًذ 

اطالػات هىتَب ًیشٍی اًساًی ضاغل دس هحل واس تِ دتیشخاًِی استاى تَسط هسٍَل فٌی :

اسایِ ضذُاًذ اسایِ ًطذُاًذ

جذٍل افضایص/واّص تْشٍُسی تَلیذات سالي پشٍسش لاسچ تِ اًضوام روش دالیل فٌی :

اسایِ ضذُ است اسایِ ًطذُ است

(دس صَست ٍجَد وپی آىّا ضویوِی فشم ضَد)

(دس صَست ٍجَد وپی آىّا ضویوِی فشم ضَد)

یه ًسخِی وپی اص پشٍاًِی تْشُتشداسی :

4

داسدً ذاسد

(ضویوِی فشم ضَد)
یه ًسخِی وپی اص گَاّی هسٍَل فٌی واسضٌاس :

5

داسد ً ذاسد

(ضویوِی فشم ضَد)

تصَیش تیوًِاهِی هسٍَلیت هذًی اسایِ ضذُ تِ ساصهاى ًظام هٌْذسی وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی استاى اصفْاى:

6

اسایِ ضذُ است اسایِ ًطذُ است

ی آى ضویوِی فشم ضَد)
(دس صَست ٍجَد وپ

هَاسد هٌذسج دس تٌذ (ج) تؼذ یا لثل اص تاصدیذ جوغ آٍسی ضذُ ٍ ًیاصهٌذ تِ تشسسی هیذاًی ًویتاضٌذ.
داسد
تَسّای یاد ضذُ دس فشم تشای اسصیاتی ػولىشد هسٍَل فٌی ٍجَد .
اهىاى اهتیاصتٌذی فان
توضیحات:

امضای ناظر

امضای مسوول فنی

امضای کارفرما

