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1 የስሌጠና ማቴሪያሌ ዝግጅት    
 1.1 Laboratory Occupational Standard 

ስሇመኖሩ 
   

 1.2 ቤተ-ሙከራ ሚሰራባቸዉ ኮርሶች Curriculum 
በሊብሊቶሪዉ ዉስጥ ስሇመዘጋጀቱ 

   

 1.3 Session Plan ስሇመዘጋጀቱ    
 1.4 Information Sheet ስሇመዘጋጀቱ    
 1.5. የቤተ-ሙከራ test ስሇመዘጋጀቱ    
 1.6. የቤተ-ሙከራ ስራዎችን ዝርዝር የሚያሳይ Progress 

Chart ስሇመዘጋጀቱ 
   

 1.7 የቤተ-ሙከራዉ/ስራ manuals and procedures በየ 
ካሪኩሇሙ ስሇመዘጋጀቱ 

   

 1.8 የቤተ-ሙከራTrainees’ Recod book ስሇመዘጋጀቱ    
     

2 ካይዘን ስሇመተግበሩ    
 2.1 በወረክ ሾፕ/ቤተ-ሙከራዉ ውስጥ ካይዘን ትግበራ 

ስሇመኖሩ 
   

 2.2 የዲፓርትመንቱ/የአሰሌጣኙ/ የቤተ-ሙከራ የስሌጠና 
አሰጣጥ መርህን የተከተሇ ሇመሆን የሚያስችሌ የወርክ 
ሾፕ/ የቤተ-ሙከራ አደረጃጀትስሇመኖሩ 

   

 2.3 Kaizen & Information board ስሇ መኖሩ    
 2.4 የፅዳት ፕሮግራም መኖሩ እና በአግባቡ 

መፀዳቱ/waste segregation principles 
   

     
3 የባሇሙያ እና የትብብር ስሌጠና በተመሇከተ    
 3.1 ሇባሇሙያ እና ሇትብብር ስሌጠና የተመረጡ 

የስሌጠናቦታዎች ስሇመኖራቸው 
   

 
 

 3.2 የባሇሙያየብቃት ስሌጠና ዕቅድ ስሇመዘጋጀቱ     
 3.3. የአስሌጣኞች አሰሌጣኝ (TOT) ስሇመኖሩ    
     
4 የሰሌጣኞች የቤተ-ሙከራ አደረጃጀቶችን በተመሇከተ    



 4.1 ሰሌጣኞች በቡድን ስሇመደራጀታቸው     
 4.2 ሰሌጣኞች በተቀመጠው የግንኙነት ጊዜ 

መሰረትበየቡድኑ ስሇመወያየታቸው 
   

 4.3 ሰሌጣኞችን በቁጠባ ቡድን አደራጅቶ መርዳት    
     
5 መረጃ አያያዝን በተመሇከተ    
 5.1 በወጣው ዕቅድ መሰረት  

    የተከናወኑ ተግባራትንየሚያሳይ መረጃ  
    በአግባቡ ስሇመያዙ 

   

 5.2 የሰሌጣኞች የግሌ ማህደር በተሟሊ መሌኩ  
     የተደራጀ አያያዝ ያሇው ስሇመሆኑ 

   

 5.3 የቤተ-ሙከራTrainees’ Recod book 
በተገቢውሁኔታየተያዘ ስሇመሆኑ  

   

 5.4 ቤተ-ሙከራ ዉስጥ ያለ ሁለንም ዕቃዎች ዝርዝር 
መረጃ በአግባቡ መያዙ 

   

 5.5 ቤተ-ሙከራ ዉስጥ ያለ የሚያገሇግለ እና 
የማያገሇግለ ዕቃዎችን ዝርዝር መረጃ ሇይቶ በአግባቡ 
መያዙ 

   

     
6 የቤተ-ሙከራ ፋሲሉቲዎችን/facilities በተመሇከተ    
 6.1. ቤተ-ሙከራ ዉስጥ አስፈሊጊ ወንበሮች መኖራቸዉ    
 6.2 ቤተ-ሙከራ ዉስጥ ዉሃ መኖሩ    
 6.3 ቤተ-ሙከራ ዉስጥ መብራት መኖሩ    
 6.4 ቤተ-ሙከራ ዉስጥ አስፈሊጊ የቤተ-ሙከራ ዕቃዎችና 

አቃ መደርደሪያዎች መኖራቸዉ  
   

 6.5. ቤተ-ሙከራ ዉስጥ አስፈሊጊ የሆኑ safety cloths 
መኖራቸዉ 

   

 6.6. ቤተ-ሙከራ ዉስጥ notice board መኖሩ    
 6.7. የተሰሩ የሙከራ ስራዎች ማሳያ ሾዉ ሩም/show 

room መኖሩ 
   

 6.5 ሇጋዎን እና ሇስራ ሌበሶች ማስቀመጫ የሚሆን 
ልከር/locker box መኖሩ 

   

 6.6 የማሰተማሪያ lcd እና የመሳሰለት እቃዎች ዝግጅትን 
በተመሇከተ 

   

 6.7 First aid kit መኖሩ    
     
7. Others/ላልች አስተያየቶች    
     



     

     

     

     

     

     

     

 

 


