چک لیطت هذیراى
راٌُوبی ػلوی ثرای تْضؼَ ی هِبرت ُبی هذیریت

کنترل
کٌترل ُطتَ ی کبر هذیریت اضت .هتبضفبًَ ثرای اغلت افراد ایي کلوَ گْظ خراظ ّ ًبهطجْع اضت .اضتٌجبط آًِب ایي
اضت کَ ثرادر ثسرگتر ًظبرٍ گر آًِبضت ّ آًِب پبییي ًگبٍ داغتَ غذٍ ثَ اثتکبراتػبى تْخِی ًوی غْد .ثرای هذیر کلوَ ی
کٌترل ُیچ کذام از هؼبًی ثبال را ًذارد .آًچَ غوب کٌترل هیکٌیذ افراد ًیطتٌذ  ،ثلکَ پرّژٍ ُب  ،هٌبفغ ّ ،لبیغ ّ فؼبلیت ُبیی
اًذ کَ افراد درگیر آًِب ُطتٌذ .در ایي ًمع غوب ثیػتر هثل کٌترل کٌٌذٍ ُبی ضیطتن هرکس گرهبیی ػول هیکٌیذ کَ در
ّلت ُبی تؼییي غذٍ یب ثر حطت درخَ ی حرارت دضتگبٍ را رّغي یب خبهْظ هیکٌٌذ.هثبل ثِتر ایٌکَ خْدتبى را ثب یک خلجبى
همبیطَ کٌیذ کَ ثرای ضبلن رضبًذى ُْاپیوب ثَ همؿذ تؼییي غذٍ هرتت ثَ ػالئن ُػذار دٌُذٍ ّ غرایظ ثیرّى از ُْاپیوب
تْخَ هیکٌذ تب الذام هتٌبضت را در ؾْرت لسّم ثَ ػول آّرد .ثَ ػجبرات «ػبلین ُػذار دٌُذٍ » « ًمؿذ تؼییي غذٍ »« اًدبم
الذام هتٌبضت در ؾْرت لسّم» تْخَ کٌیذ .ثَ ػٌْاى یک هذیر آًچَ ثرای کٌترل ثبیذ اًدبم دُیذ ثَ غرذ زیر اضت:
.1

ثرًبهَ ای داغتَ ثبغیذ کَ در آى اُذاف  ،اضتبًذاردُب ّ زهبًِبی پبیبى ُر هرحلَ هػخؽ غذٍ ثبغذ.

.2

کبرگرٍّ خْد را کٌترل کٌیذ ّ از ثبزخْرد ثرای پی ثردى ثَ چگًْگی پیػرفت کبر اضتفبدٍ کٌیذ.

.3

ّضؼیت اًدبم کبر را ثب آًچَ ثرای حؿْل ثرًبهَ ثبیذ اًدبم غْد همبیطَ کٌیذ.

.4

هْاردی را کَ در آًِب کبرایی زیر اضتبًذارد اضت ثب فرؾت ُبی خذیذ پیع آهذٍ را تػخیؽ دُیذ.

.5

ثرای خجراى کبضتیِب یب اضتفبدٍ از فرؾتِبی خذیذ الذام کٌیذ.

از پٌح هْرد فْق ثَ اّلی در چک لیطت ُبی هرثْط ثَ هذیریت هجتٌی ثر ُذف ّ ثرًبهَ ریسی  ،ثَ پٌدوی در چک لیطتِبی
هرثْط ثَ تؿوین گیری تْخَ غذٍ اضت .اهب چک لیطتِبیی کَ در زیر هی آیٌذ ثیػتر هرثْط ثَ هْارد ُ 4 ّ 3 ّ 2طتٌذ .
کٌترل ًػبى دادى آًچَ ػوال اتفبق هی افتذ همبیطَ ی ّالؼیت ثبآًچَ هْردًظرثْدٍ ّتػخیؽ زهیٌَ ُبیی کَ ثبیذراخغ ثَ
آًِبالذام کتیذ اضت.

چه چیز هایی را باید کنترل کنیم؟
.1

آًچَ ثبیذ کٌترل کٌیذ ثطتگی ثَ اًتظبرات غوب از گرٍّ تبى دارد .اگر ثرًبهَ ثَ رّغٌی تؼریف غذٍ اضت ًجبیذ در
غٌبخت ػْاهل کلیذی کَ ثبیذ ثَ آًِب تْخَ داغتَ ثبغیذ ثب هػکل هْاخَ غْیذ .ثیػتر ًیبز ثَ کٌترل کذام یک از
هْارد زیر داریذ؟

.2



ّضؼیت رضیذى ثَ ًتبیح هْرد ًظر



اًدبم ثَ هْلغ کبرُب



کیفیت هحؿْالت



اضتبًذاردُبی ػولکرد



رّحیَ ی کبرکٌبى



اثرثخػی ُسیٌَ ُب



ضبیر هْارد را رکر کٌیذ

ثرای کٌترل کذاهیک از خٌجَ ُبی زیر ًیبز ثَ اطالػبت داریذ؟


هیساى تْلیذ



تؼذاد هػتریبى



ضرػت پبضخگْیی ثَ درخْاضتِب



فرّظ
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هْخْدی اًجبر



ضْد حبؾلَ



ػکص الؼول ُبی هػتریبى



رّاثظ افراد در گرٍّ



رّاثظ ثب ثمیَ لطوتِبی ضبزهبى



رّاثظ ثب افراد خبرج از ضبزهبى



هٌبثغ ثَ کبر گرفتَ غذٍ



تدِیسات ثَ کبر گرفتَ غذٍ



ضبیر هْارد را رکر کٌیذ

آری
.3

خیر

آیب در حبل حبضر هیتْاًیذ رّی ایي اهر تکیَ کٌیذ کَ کبرکٌبى غوب اغتیبق ّ تْاًبیی تػخیؽ هْارد اختالف را ثیي
ثرًبهَ ّ آًچَ ثَ ّلْع هی پیًْذددارًذتبثبتْخَ ثَ لسّم ًظر غوب رّی ایي گًَْ هْارد آًِبرا اطالع دٌُذ؟

.4

اگر چٌیي ًیطت ثب تْخَ ثَ هْلؼیتی کَ داریذ فکر هیکٌیذ هذیریت خْثی اػوبل هیکٌیذ؟

.5

اگر چٌیي اضت هیذاًیذ چگًَْ ضیطتوی را ثبیذ ثرای کٌترل داغتَ ثبغیذ؟

.6

کبر اؾلی کَ ثبیذ اًدبم دُیذ چیطت؟

روش های جمع آوری اطالعات
اؾْال دّراٍ ثرای خوغ آّری اًْاع ثبزخْرد کَ ثرای ًظبرت ثر کبر گرٍّ تبى ًیبز داریذ ّخْد دارد .ایي راٍ ُب هیتْاًٌذ ضیطتوبتیک
ّ اتفبلی یب یکٌْاخت ّ تؿبدفی ثبغٌذُ .ردّ ًمع دارًذ.غوب ثبیذ هطوئي ثبغیذ کَ اطالػبت را ثَ ؾْرت رضوی ،
ضیطتوبتیک  ّ ،یکٌْاخت دریبفت هیذاریذ در ضوي چػن ّ گْظ خْد را ثرای تْخَ ثَ آًچَ اتفبق هی افتذ ثبز ًگبٍ داریذُ.ر
کذام از هْارد رکر غذٍ در دّ لیطت زیر را کَ هوکي اضت هٌبثغ هفیذی ثرای کٌترل ثبغٌذ تیک ثسًیذ.

.1

دادٍ ُبی ضیطتوبتیک  ،رضوی  ،یکٌْاخت


ضْاثمی کَ کبرکٌبى ًگِذاری هیکٌٌذ (هثل کبرتِبی یک ًوبیٌذٍ ی فرّظ)



گسارغِبی ُفتگی یب ضبیر گسارظ ُبی ادّاری کَ از طرف کبرکٌبى دادٍ هیػْد.



آهبری کَ خْدتبى خوغ هیکٌیذ



گسارغِبی دّرٍ ای کَ ثرای رئیص تبى تِیَ هیکٌیذ



آهبری کَ هرتجب از طرف لطوت دیگری ثرای غوب فرضتبدٍ هی غْد (هثل آهبر تْلیذ یب فرّظ)



گسارظ ُبی هرثْط ثَ ُسیٌَ ُب کَ از طرف حطبثذاری ّ ثب تْخَ ثَ ثْدخَ در ًظر گرفتَ غذٍ ثَ غوب ارضبل
هیػْد.



ضبیر هْارد را رکر کٌیذ
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تْخَ  :در زهبى ایدبد ضیطتوی ثرای خوغ آّری اطالػبت ثبیذ تْخَ کٌیذ کَ ایي کبر را فمظ ثرای اًجبغتي اطالػبتی کَ هوکي
اضت ُیچگًَْ ًمػی در اتخبر تؿوین غوب ًذاغتَ ثبغٌذ ًویکٌیذ.گبُی پیع هی آیذکَ اطالػبت زیبد ثبزدٍ ثطیبر اًذکی
دارًذ.
.2

دادٍ ُبی تؿبدفی ّغیر رضوی


آًچَ از ًحٍْ ی اًدبم کبرکٌبًتبى هتْخَ هی غْیذ



آًچَ از کبرثرد هحل کبر یب هْاد یب تدِیسات هتْخَ هیػْیذ



اتفبلبت غیر هؼوْل



ؾحجت /ثحث ثب کبرکٌبى



پرضع از کبرکٌبى



ثحث ُبی غذیذ /دػْای کبرکٌبى



ًظرات ضبیر هذیراى یب کبرکٌبى آًِب



ًظرات هػتریبى



احطبش غوب از چگًْگی اًدبم اهْر



ضبیر هْارد را رکر کٌیذ

تْخَ :تٌِب ثَ اطالػبتی کَ ثَ طْر یکٌْاخت ّ هخؿْؾب اطالػبتی کَ از لطوت دیگری درثبفت هیکٌیذ تکیَ ًکٌیذ ،زیرا هوکي
اضت ثرای الذام هٌبضت دیر غْد.گْظ ثَ زًگ دادٍ ُبی تؿبدفی ّ غیر رضوی کَ هوکي اضت ثَ غوب در کٌترل ّ الذام
ثَ هْلغ ّ هٌبضت (لجل از آًکَ ّضؼیت خراة غذٍ ّ اؾالذ آى هطتلسم ُسیٌَ ی گسافی ثبغذ ) کوک هیکٌٌذ ثبغیذ.

چه کاری می توان انجام داد؟
ثبزخْردی کَ از دادٍ ُب (رضوی یب غیر رضوی) هیگیریذ ثَ غوب ثرای همبیطَ ی ثیي آًچَ ثَ ّلْع هیپیًْذد ّ آًچَ ثرًبهَ
ریسی کردٍ ایذ کوک هیکٌذ تب اگر اختالفی ثیي آًِب ّخْد داغتَ ثبغذ الذام هٌبضجی اًدبم دُیذ .در ایٌدب پرضع ُبیی کَ
هوکي اضت از خْدتبى ثپرضیذ رکر غذٍ اضت.
آری
.1

آیب اختالف یَ اًذازٍ ای ُطت کَ هطتلسم الذام ثبغذ؟

.2

اگر چٌیي اضت آیب هیتْاًن ػلت اختالف را پیذا کٌن؟

.3

آیب اگر اختالق را رفغ کٌن کبفی اضت یب ثبیذ ػلت آى را ُن ثرطرف کٌن؟

.4

آیب الزم اضت ثَ دالیل زیر درُریک ازاُذاف/تبریخ ُبیی کَ ثبیذکبرُباًدبم غًْذتدذیذ ًظرکٌن؟


غرایظ ثیرًّی ثبػث غیر ّالؼی غذى آًِب غذٍ اضت



در اثتذا خْظ ثیي ثْدٍ ام



اػضبی گرٍّ ثَ اًذازٍ ی الزم تالظ ًکردٍ اًذ



کبرکٌبى تْاًبیی الزم را ًذاغتَ اًذ



ثؼضی از کبرکٌبى خیلی کوبل گرا ُطتٌذ



هذیریت هي آى طْر کَ ثبیذ ًجْدٍ اضت



ثؼضی اُذاف دیگر ارزظ پیگیری ًذارًذ



اُذاف خذیذی کَ ارزظ ثیػتری دارًذ پذیذار غذٍ اًذ(ثب فرـ ایٌکَ هٌبثغ هحذّد ثبغذ)



ضبیر هْارد را رکر کٌیذ

آری

خیر

خیر

هذیراى ایراى www.ModirIran.ir

چک لیطت هذیراى
راٌُوبی ػلوی ثرای تْضؼَ ی هِبرت ُبی هذیریت

.5

.6

اگر چٌیي اضت آیب هیتْاًن در ثؼضی از ُذفِب تدذیذ ًظر کٌن ثذّى ایٌکَ:


اًگیسٍ ی کبرکٌبًن راثرای ًسدیک غذى ثَ آى ُذفِب ضلت کٌن؟



ػاللَ ّ اغتیبق کبرکٌبًی را کَ زیبد زحوت کػیذٍ اًذ کن کٌن؟



کْغع کبرکٌبى ثرای رضیذى ثَ ضبیر ُذفِب را کن کٌن؟



در کبرکٌبى ًطجت ثَ ُذف ُبیی کَ درآیٌذٍ تؼییي خْاُذغذرّحیَ ی ایرادگیری ایدبدکٌن؟



ُذفِبی خذیذ غیر لبثل حؿْل ثبغٌذ؟



اػتجبر هرا ًسد رئیطن  ،کبرکٌبًن یب ضبیر هذیراى کن کٌذ؟

آیب الزم اضت کبرایی گرٍّ یب تْلیذ آى را ثب اضتفبدٍ از راٍ ُبی زیر ثبال ثجرم؟


ثیػتر ّ دلیك تر ایدبد ارتجبط کٌن



همررات ّ رّظ ُبی خذیذی ایدبد کٌن



اطویٌبى حبؾل کٌن کَ ُذفِب ّ رّظ ُب هْرد تْافك لرار گرفتَ اًذ



ضیطتن کٌترل ثِتری ثرای ثبزخْرد ایدبد کٌن؟



اًگیسٍ ُبی ثِتری فراُن کٌن



زثبى ثبزی  ،هتمبػذ ضبختي یب رغٍْ دادى



آهْزظ حیي خذهت ّ دّرٍ ُبی آهْزغی



اػوبل فػبر ثیػتر



اًذرز دادى ثَ کبرکٌبى ثرای اختٌبة از کوبل گرایی



ؾحجت کردى ثب کبرکٌبًی کَ کبرآیی ضؼیفی دارًذ



اػوبل تٌجیَ



اخراج ثؼضی از افراد



اضتخذام کبرکٌبى خذیذ



ثرلراری ارتجبط ثِتر یب ضبیر ثخع ُبی ضبزهبى



دخبلت ثیػتر خْد در اًدبم اهْر (ثَ خؿْؼ در ثرًبهَ ریسی ّ کٌترل)



ضبیر هْارد را رکر کٌیذ

پیػٌِبد :حتوب ضیطتوی ثرای کٌترل داغتَ ثبغیذ اهب اخبزٍ ًذُیذ آى لذر هفؿل ّ ّلت گیر ثبغذ کَ خرخع ثیػتر از
دخلع ثبغذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیطت هذیراى
راٌُوبی ػلوی ثرای تْضؼَ ی هِبرت ُبی هذیریت
درک رّى تری
ترخوَ ی ػجبش دُمبًی
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