چک لیست ارزیابی عملکرد َستٍَای فىاير مستقر
در مرکس رشد

مرکس رشد ياحدَای فىاير

پیًست  - 1آییه وامٍ ارزیابی ي وظارت بر
عملکرد َستٍَا ي ياحدَای فىاير مستقر در
مرکس رشد

داوشگاٌ گیالن

مًضًع بررسی :
 پًیایی  /ساختار ي سازمان َستٍَای فهآير :
اوتظار مرکس از َستٍ در طی ديرٌ

اوتظار مرکس از َستٍ در پایان ديرٌ

معیار
ٍجَد چارت سازهاًي

آهَزش

تذٍیي

ٍجَد ضرح ٍظایف

آهَزش

تذٍیي

ٍجَد برًاهِ آهَزضي براي ّستِ

ضرکت در دٍرُّاي آهَرضي

هطاّذُ تاثیرات ضرکت در دٍرُّا

فعالیت ٍ اًگیسُ کافي در افراد تین

ایجاد سابمِ فعالیت هستور در زهیٌِ ًیازهٌذيّاي آیٌذُ

ٍجَد تین کاري هؤثر ٍ حرفِاي

برلراري تعاهل با تاهیي کٌٌذگاى ،خریذاراى ،آضٌایي با هفَْم تاهیي کٌٌذگاى ٍ اثر آًاى در لعالیتْااي
ارگاىّاي هرتبطً ،وایطگاّْا ٍ کٌفراًسّا هرتبط با ایذُ هحَري

ضٌاخت تاهیي کٌٌذگاى ٍ اثر آًاى در لعالیتْاي هرتبط با
ایذُ هحَري

ٍجَد ًظن ٍترتیب ٍ برًاهِریسي در کلیِ
فعالیتّا

آهَزش برًاهِ ریسي کَتاُ هذت ٍ عولیاتي

پیادُسازي صحیح برًاهِ عولیاتي

آگاّي ٍ ضٌاسایي ًماط ضعف /چالص /لَت
ٍاحذ ٍ فعالیت هستور در جْت اصالح آى

آگاّي ٍ ضٌاسایي ًفاط ضعف ٍ لَت ّستِ فٌاٍر

آگاّي ٍ ضٌاساایي ًفااط ضاعف ٍ لاَت ّساتِ فٌااٍر ٍ

از طریك استفادُ از آهَزش ،هطاٍرُ ،برًاهِ
ریسي ٍ...

هستٌذاتي هبٌي بر استخراج آى ٍ یا رفع ٍ تمَیت آى

چک لیست ارزیابی عملکرد َستٍَای فىاير مستقر
مرکس رشد ياحدَای فىاير

در مرکس رشد

پیًست  - 1آییه وامٍ ارزیابی ي وظارت بر
عملکرد َستٍَا ي ياحدَای فىاير مستقر در
مرکس رشد

داوشگاٌ گیالن

مًضًع بررسی :
 رشد فىايری :
اوتظار مرکس از َستٍ در طی ديرٌ

اوتظار مرکس از َستٍ در پایان ديرٌ

معیار
اًجام فعالیت ّاي کاري هطابك با برًاهِ
کاري ارائِ ضذُ در ابتذاي دٍرُ رضذ ٍ با
تَجِ بِ اصالحات اًجام ضذُ

دریافت برًاهِ کاري  6هاِّ

هطابمت فعالیتْا با برًاهِ کاري  6هاِّ

ٍجَد برًاهِ آهَزش فٌي براي تین فٌي

برًاهِ ریسي جْت تکویل کادر فٌي با تَجِ بِ ایذُ هحَري

اًطباق لعالیتْا با تَجِ بِ پیصبیٌيّا

چک لیست ارزیابی عملکرد َستٍَای فىاير مستقر
مرکس رشد ياحدَای فىاير

در مرکس رشد

پیًست  - 1آییه وامٍ ارزیابی ي وظارت بر
عملکرد َستٍَا ي ياحدَای فىاير مستقر در
مرکس رشد

داوشگاٌ گیالن

مًضًع بررسی :
 رشد اقتصادی(مالی/بازار) :
اوتظار مرکس از ياحدَ/ستٍ در طی ديرٌ

اوتظار مرکس از ياحدَ/ستٍ در پایان ديرٌ

هطخص بَدى بازار ّذف

آمًزش ي تعییه

آشىایی

هطخص بَدى هطتریاى بالفعل ٍ بالمَُ

آمًزش ي تعییه

آشىایی

استمرار ًظام هذیریت هالي در ّستِ

آمًزش ي تعییه

آشىایی

استمرار ًظام هذیریت کسب ٍ کار در ّستِ

آمًزش ي تعییه

آشىایی

ًگْذاري

آشىایی

شًاَد ي مستىدات

اصالح ٍ بِرٍز رساًي هستور دادُّاي
هربَط بِ هٌابع ٍ هَاد اٍلیِ

