چک لیست هذیشاى
ساٌُوبی علوی ثشای تْسعَ ی هِبست ُبی هذیشیت

کنترل ماهانه
ثشای اطویٌبى اص ایٌکَ داًص هذیشیتی خْدسا ثَ کبس هیگیشیذ ثِتش است حذاقل هبُی یکجبس کبس خْدسا ثشسسی کٌیذ .ثباستفبدٍ اص
سْاالتی هثل صیش ثجیٌیذ چَ کشدٍ ایذ،ضوي ایٌکَ هیتْاًیذ سْاالت دیگشی سا کَ الصم هیذاًیذ ثَ آًِب اضبفَ کٌیذ.
اص آخشیي دفعَ ای کَ ثَ سْاالت ایي چک لیست پبسخ دادٍ ام تبکٌْى :

آسی

.1

ثَ توبهی اُذافی کَ ثشای ایي فبصلَ صهبًی ثشًبهَ سیضی کشدٍ ثْدم سسیذٍ ام؟

.2

اُذاف ضص هبٍ ثعذ سا تعییي کشدٍ ام؟

.3

ثشًبهَ ُبی هٌبسجی سا ثشای حصْل ُذفِبی کًٌْی خْدم تِیَ کشدُبم؟

.4

آیب هیذاًن دس ُفتَ ی آیٌذٍ چَ ثخطی اص کبس سا ثبیذ اًجبم دُن؟

.5

آیب هیذاًن دس طْل  5سبل آیٌذٍ چَ چیضُبیی هیخْاُن ثَ دست ثیبّسم؟

.6

آیب هیذاًن دس ثقیَ ی ُوشم هیخْاُن ثَ چَ چیضُبیی دست پیذا کٌن؟

.7

آیب کبسُبیی اًجبم دادٍ ام یب ثَ ًتبیجی سسیذٍ ام کَ ثَ هي دس دستیبثی ثشًبهَ ُبی ثلٌذهذت کوک کٌذ؟

آسی
.8

خیش

خیش

آیب ثَ جبی توشکض سّی کبسُبی آسبًتش ثب کبسُبیی کَ صّدتش ًتیجَ هیذٌُذ سّی کبسُبیی کَ فکش هیکٌن هِوتش
ُستٌذ توشکض داضتَ ام؟

.9

آیب ثَ جبی فکش کشدى ثَ هیضاى تالضی کَ کشدٍ ام خْدم سا ثش اسبط آًچَ ثذاًِب سسیذٍ ام اسصیبثی کشدٍ ام؟

 .11آیب فعبلیتِبی ثی ثوش سا هتْقف کشدٍ ام؟
 .11آیب ّقت هٌبسجی سا صشف ثشًبهَ سیضی کشدٍ ام؟
 .12تب آًجب کَ اهکبى داضت تفْیض اختیبس کشدٍ ام؟
 .13آیب سّش هٌظوی سا ثشای کٌتشل کبس گشُّن اعوبل کشدٍ ام؟
 .14آیب ُیچ ّقت دسثبسٍ ی اسصش ّقتن فکش کشدٍ ام؟
 .15آیب ثشای استفبدٍ ی ثِتش اص ّقتن کبسی اًجبم دادٍ ام؟
 .16آیب کبسی کشدٍ ام کَ ًگزاسم فطبس کبس ثبعث ًگشاًی سّحی هي ثطْد؟
 .17آیب توبم کبسُبیی سا کَ هیتْاًستن ثشای ساحت کشدى صًذگی کبسی اعضبی گشُّن اًجبم دُن اًجبم دادٍ ام؟
 .18ضسی
 .19آیب ُوبًطْس کَ هبیلن ثب هي سفتبس ضْد ثب آًِب سفتبس کشدٍ ام؟
 .21آیب ثَ هْاسد جذیذ کبسآیی ّ ثِسبصی آًِب تْجَ کشدٍ ام؟
 .21آیب ثَ ُش کذام ثبصخْسد هٌبست ّ کبفی دادٍ ام؟
 .22آیب اص اهْس جبسی سبصهبى کَ سّی هي ّ گشُّن تبثیش داسد آگبٍ ضذٍ ام؟
 .23آیب دس تبثیش گزاضتي هطوئي ثب کبسداى ثْدٍ ام؟
 .24آیب سعی کشدٍ ام دس جلسبت تبثیش ثیطتشی ثگزاسم؟
 .25آیب ساٍ ُبی ثِتشی ثشای ایجبد ساثطَ پیذا کشدٍ ام؟
 .26آیب ثَ سئیسن ثَ اًذاصٍ ی هٌبست کوک کشدٍ ام؟
 .27آیب سئیسن ثَ اًذاصٍ ی کبفی اص هي حوبیت کشدٍ است؟
 .28آیب هطوئٌن سئیسن اص پیطشفتِب ّ خْاستَ ُبی هي آگبٍ است؟
 .29آیب ثشای «ثَ سّص ثْدى» کبس ثَ خصْصی کشدٍ ام؟
 .31آیب ساٍ ُبی خْة ّ اخالقی سا دًجبل کشدٍ ام؟
 .31آیب دسثبسٍ ی کبسُبیی کَ هیخْاستن اًجبم دُن یب خْة اًجبم دادٍ ام فکش کشدٍ ام؟
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 .32آیب دسثبسٍ ی کبسُبیی کَ دّست ًذاسم اًجبم دُن یب خْة اًجبم ًذادٍ ام فکش کشدٍ ام ّ تْجَ کشدٍ ام کَ چگًَْ ثبیذ
دس آیٌذٍ ایي کبسُب سا ثب هْفقیت ثیطتشی اًجبم دُن؟
 .33آیب فکش کشدٍ ام کَ دس آیٌذٍ چگًَْ ضشایظ خْدسا ثِجْد ثخطن(ثَ جبی ایٌکَ غصَ ی اضتجبُبت گزضتَ سا ثخْسم؟)
 .34آیب چیضی اص هذیشیت ثَ عٌْاى یک هذیش یبد گشفتَ ام؟
 .35آیب دس چٌذ ُفتَ ی اخیش ثب ایي چک لیست کبس کشدٍ ام؟
 .36سْاالت دیگشی کَ هیخْاُیذ ثَ آًِب جْاة دُیذ سا رکش کٌیذ.

پیطٌِبد :اگش ثَ ُش کذام اص سْاالت فْق پبسخ ًَ دادٍ ایذ ،دّثبسٍ چک لیستِبی هشثْطَ دس ایي کتبة سا ثخْاًیذُّشکبسی سا
کَ الصم ثبضذ اًجبم دُیذ تب هطوئي ضْیذ دس هبٍ ثعذ کَ کبس خْدسا کٌتشل خْاُیذ کشد ُوبى جْاثِب سا ًخْاُیذ داد.

هٌجع  :کتبة چک لیست هذیشاى
ساٌُوبی علوی ثشای تْسعَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی عجبط دُقبًی
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