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 به نام خدا

 عنوان مدرک: 1

 .روش اجرایی آموزش

 :هدف 2

های مشیهای آموزشی شرکت با ضوابط و مقررات جاری و خطهدف از تدوین این فرایند، انطباق فعالیت

عامل شرکت در جهت ارتقاء دانش فنی، مهارت و صالحیت کارکنان شرکت در تعیین شده از سوی مدیریت

 باشد.وری در شرکت میافزایش بهرهایفای وظایف محوله، ارتقاء سطح ارائه خدمات به مشتریان شرکت و 

 دامنه کاربرد: 3

 شود.ثر در ارتقاء سطح کیفی کارکنان شرکت را شامل میهای مؤو آموزش کارکنانکلیه 

 تعاریف: 4

 شود که صالحیت علمی و تخصصی آنان از سوی واحد آموزش شرکت تأیید گردد.به افرادی اطالق می استاد:

 مسئولیت: 5

 هاواحدها با توجه به منافع، سیاستسالیانه و موردی به عهده مدیران  لیت اعالم نیازهای آموزشیمسئو 5-1

 .باشدهای شرکت میبرنامه و

 باشد.عهده مدیر آموزش میهدستورالعمل بمسئولیت اجرای این  5-2

 وظایف عمده مدیر آموزش به قرار زیر است:

 ؛کارکنان های مورد نیازتدوین رئوس آموزش -الف

 گردد.موزش که از طرف مدیر واحد مربوطه ارجاع میآانجام سایر امور  -ب
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 شرح عملیات: 6

 :کلیات 1 -6

تا  گرددمطابق با دستورالعمل حاضر شناسایی و تعیین می کارکنانثر در کیفیت کاری های مؤکلیه فعالیت

 امكانات الزم جهت ارتقاء علمی و کیفی کارکنان در راستای اهداف کیفی شرکت فراهم گردد.

 درج سوابق آموزشی: 2 -6

های در پرونده کارکنانهای آموزشی لیه گواهینامه دورهک برای حفظ و نگهداری سوابق آموزشی کارکنان،

 شود.آموزشی ایشان نگهداری می

 آموزش های بدو استخدام 3 -6

نیازهای آموزشی  هستندموظف  هایک از واحد رئیس یا مدیر هربه منظور اطمینان از صالحیت کارکنان، 

 .نماید ثبت( IHA/MC/FO/40) هریک از نفرات استخدام شده را در فرم

گردد و باید در اولین فرصت برگزار های عمومی جزء نیازهای آموزشی تمامی کارکنان محسوب میآموزش 

 های مجازی نیز استفاده نمود. توان از آموزشها میگردد. برای برگزاری این دوره

 آموزش مداوم: 4 -6

استانداردهای  ل توسعه،های در حاامی با فناوریشرکت ایزدهورآریا، در راستا آموزش مداوم به منظور همگ

اقدام به نیاز سنجی هر شش ماه یک بار  ،ویرایش شدهها  IAF MD Codeو  گواهی کردنهای روش، مرتبط

فرم نماید. نیازهای آموزشی باید توسط رئیس یا مدیر هر یک از واحدها برای کارکنان تعیین و در آموزشی می

نیاز سنجی آموزشی مدیران نیز باید توسط مدیر عامل در . ثبت گردد (IHA/MC/FO/05)اعالم نیاز آموزشی 

  .شودهمین فرم ثبت 

موزشی اقدام به تكمیل های آمدیر آموزش مطابق با اعالم نیاز آموزشی واحدها مختلف برای هر یک از دوره

فرم  ،سپس مدیر آموزش پس از بررسینمایند. می (IHA/MC/FO/06)آموزشی  یهاسنجی دورهفرم امكان 

 رساند.به امضاء مدیر عامل می ،را امضاء نموده و برای تأیید هر دوره

 آموزش کارکنان:  5 -6

های آموزشی متناسب با وظایف های کیفی شرکت موظف به گذراندن دورههر یک از پرسنل شاغل در فعالیت

 شود. های عمومی با توجه به نیاز مدیر مربوطه انجام میباشند و گذراندن آموزشمحوله می

 :آموزش عمومی 6-5-1

هایی که در جهت پیشبرد کار بطور غیرمستقیم و یا در اهداف دراز مدت شرکت موثر واقع گردند جزء آموزش

 باشند، مانند:های عمومی میآموزش
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 الف( آشنایی با اهداف کیفی 

 ب( خط مشی کیفی

 پ( منشور اخالقی و ارزش های سازمان

 :آموزش تخصصی 6-5-2

گردد که در های تخصصی محسوب میهای شرکت، جزء آموزشاساسی و مرتبط با فعالیتهای آموزش

های الزم و کافی را در داخل یا اند و هر نفر متناسب با واحد مربوطه آموزشنیازسنجی آموزشی مشخص شده

 بیند.خارج از سازمان می

 : بازآموزی 6-5-3

تخصصی برگزار شده و یا به جهت مرور و تكرار مفاهیم های آموزش عمومی و در صورت کفایت نكردن دوره

مدیر آموزش با هماهنگی مدیران و پشتیبانی،  های کارکنان، مدیر اداریکاربرد موثر در کیفیت فعالیت

 نماید.های بازآموزی میهای مربوطه اقدام به برگزاری دورهقسمت

 

 سازمانی: درون های دوره 6 -6

مطابق با  برگزاری دوره در داخل شرکت میسر باشد، مدیر آموزش موظف استکه امكان درصورتی

یاز است اساتید نموده و با فردی که واجد کسب باالترین امت استاد یا اقدام به ارزیابی)   (IHA/MC/FO/13فرم

اساتید  ،ها، محتوای آموزشی و سواالت امتحانیبه سرفصل در صورت عدم دسترسیمنعقد نماید.  قرارداد

ها اقدام نموده و در اختیار مدیر آموزش قرار در خصوص تدوین آن با مشورت مدیر آموزش موظف هستند

های آموزشی، مدیر بر اساس الویت دوره کند.میبایگانی و به روزرسانی د. مدیر آموزش این مستندات را نده

تقویم آموزشی به شماره  فرماقدام به تكمیل  ،با هماهنگی با فراگیران و اساتید دوره آموزش موظف است

(IHA/MC/FO/09) ای از تقویم آموزشی از واحد آموزش به کارشناس  نموده و نسخهIT ثبت در سایت  تجه

 (IHA/MC/FO/26)به شماره  ریزی آموزشیبرنامه آموزشی را طی فرم برنامه ،مدیر آموزش شدارسال خواهد 

دهد و پس ها را انجام میجهت اجرای دوره، در اختیار کلیه واحدها قرار می دهد و طبق برنامه هماهنگی الزم

کنندگان های آموزشی نسبت به هماهنگی و اطالع رسانی با شرکتاز مشخص شدن محل و زمان دقیق دوره

  .نمایددوره اقدام می

به همراه جزوات  (IHA/MC/FO/31)کنندگان به شماره فرم حضور و غیاب شرکتها دورههنگام تشكیل 

کلیه فراگیران در طول  آموزشی در اختیار استاد قرار گرفته و دوره به صورت رسمی برگزار خواهد گردید.

های های جاری شرکت منفک خواهند بود و موظف هستند به صورت منظم در کالسبرگزاری دوره از فعالیت

درصد دوره آموزشی ) هرکدام که کمتر است(  10ساعت یا  2آموزشی حضور داشته باشند. غیبت بیش از 
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های کتبی یا ناز طریق امتحا ،ه نیاز به ارزیابیهایی کمنجر به حذف فراگیر از دوره آموزشی خواهد شد. دوره

. عملی باید برگزار گرددامتحان کتبی و   دوره آموزشی، اتمامباشند باید حداکثر یک هفته پس از  داشته عملی

 .باشد 100از  70های آموزشی درون سازمانی حداقل باید نمره قبولی در دوره

توانند حداکثر یک نوبت در امتحان مجدد شرکت نمایند، نگردند میفراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی 

فراگیران مطابق با   ،پس از اتمام دوره ی تجدید دوره برای ایشان است.عدم قبولی در امتحان مجدد به منزله

مدیر آموزش نسبت سپس  موظف هستند مدرس و دوره آموزشی را ارزیابی نمایند. (IHA/MC/FO/27)فرم 

  نمایداقدام می (IHA/MC/FO/27)به شماره آموزشی های ارزیابی دوره به بررسی برگه

کنندگان و مدیر مربوطه به شرکتپس از پایان دوره و مشخص شدن نتایج دوره، مدیر آموزش نتایج و نمرات را 

نماید که از آن برای اعالم می (IHA/MC/FO/28)طی لیست نمرات آزمون و وضعیت فراگیران به شماره 

 گردداستفاده می (IHA/MC/FO/29)تكمیل فرم مشخصات فراگیر جهت صدور گواهینامه به شماره 

 :برون سازمانی دوره 6-7

امكان  (IHA/MC/FO/06)به شماره  آموزشی امكان سنجی برگزاری دورهکه که مطابق با فرم درصورتی

ها به صورت برون سازمانی برگزاری دوره در داخل شرکت میسر نبود با تایید مدیرعامل الزم است که این دوره

کنندگان و پیمانكاران فرعی برگزار شود. برای این منظور مدیر آموزش موظف است مطابق روش اجرایی تامین

رتبط نموده و مرکز آموزشی واجد صالحیت را ( اقدام به ارزیابی مراکز آموزشی مIHA/MC/PR/11)به شماره

 .انتخاب نماید

 های آموزشی:ازریابی اثربخشی آموزش، دوره  6-8

های آموزشی از یک تا سه ماه پس از بزگزاری دوره فرم اثربخشی دوره آموزشی به شماره بر اساس ماهیت دوره

(IHA/MC/FO/30) .باید توسط مدیران واحدهای مربوطه تكمیل و جهت بررسی به واحد آموزش ارسال گردد 

های آموزشی در صورتیكه بیانگر این باشد که مدیر واحد مربوطه از عملكرد فراگیر نتایج ارزیابی اثربخشی دوره

فرم اعالم نیاز آموزشی  ،مجددا الزم است برای فراگیر مطابق با نظر مدیر واحد مندارد کامل رضایت

(IHA/MC/FO/05) تكمیل گردد. 

 

. 
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 :مستندات مرتبط 7

 (IHA/MC/PR/11)ه کنندگان و پیمانكاران به شمارارزیابی تأمین اجراییروش  •

 (IHA/MC/FO/13) ارزیابی مدرس به شماره فرم •

 (IHA/MC/FO/06)ه سنجی دوره به شمارفرم امكان •

  (IHA/MC/FO/30)ه فرم اثربخشی دوره آموزشی به شمار •

 (IHA/MC/FO/05) شماره فرم اعالم نیاز آموزشی به  •

 (IHA/MC/FO/31)ه کنندگان در دوره به شمارفرم حضور و غیاب شرکت •

 (IHA/MC/FO/09)تقویم آموزشی به شماره فرم  •

 (IHA/MC/FO/28)ه لیست نمرات آزمون و وضعیت فراگیران به شمار •

  (IHA/MC/FO/27)فرم ارزیابی دوره آموزشی به شماره  •

  (IHA/MC/FO/29)ه جهت صدور گواهینامه به شمار انمشخصات فراگیر •

 (IHA/MC/FO/26)ه ریزی آموزشی به شمارفرم برنامه •

 
 



 

 
 

 فرم اثربخشی دوره
  IHA/MC/FO/30 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 
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 : دورهبرگزاری  تاریخ نام دوره: نام ونام خانوادگی شرکت کننده: کد دوره:

 :اثربخشی دوره تاریخ                                                            نام مدرس دوره: محل برگزاری دوره:

 شاخص ارزیابی معيار

 بهترین حالت( 5بدترین و0امتياز)
 توضيحات

 
 تكميل توسط مدير مربوطه تكميل توسط آموزش ديده

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

واکنش 
Reaction 

              ميزان ارتباط دوره آموزشي با نيازها و وظايف شغلي شما چگونه است؟

يههابي  امكانات محل برگزاري دوره از قبيل وسايل كمك آموزشي، فضا و نههه ارز ... را چگو

 كنيد؟ مي
             

              رساني درخصوص برگزاري دوره چگونه است؟نحوه اطالع

یادگيری 
Learning 

)دوره  شههود؟مههي شي طي شده تا چه حد سبب افزايش دانش و مهارت شغليزدوره آمو

 (.آموزشي چقدر سبب افزايش دانش و مهارت شغلي فرد شده است
             

              محتواي دوره آموزشي تا چه حد متناسب با نيازهاي شما بود؟

 آيا اهداف برگزاري دوره آموزشي تحقق يافته است؟

 
             

رفتار 
Behavior 

مههيدوره آموزشي در نگرش نسبت به  بههت  تههابير م  سههازمان  يهها دوره  گههرارد؟كههار در  )آ

 (.آموزشي باعث نگرش م بت در كار شده است
             

بههود  گردد؟دوره آموزشي باعث بهبود عملكرد شغلي فرد مي عههث به )آيا دوره آموزشي با

 (.در عملكرد شغلي شده است
             

 Resultنتایج 

سههت  هاي خود را به ديگران منتقل كنيد؟آموختهچقدرمي توانيد   قههدر توان شهه و چ )دان

 (.آموخته هاي خود را به ديگران منتقل كند
             

سههت  چقدرمي توانيد بهبود در روشها، دستورالعملها و... اي اد كنيد؟ )دانش و چقدر توان

 (.بهبود در روشها ، دستورالعملها و... اي ادكند
             

)دانش و چقدر  استفاده عملي از  هايتان وجود دارد؟تا چه حد استفاده عملي از آموخته

 (.آموخته هاي خود داشته است
             

 بندي نظرات مديرمربوطه                                                         امضاءجمع امضاء                                                        نظرات آموزش ديده بندي جمع

 جمع نهايي:

 .دوره ابربخش است درغيراينصورت شماره اقدام اصالحي ببت شود 33 جمع امتيازآموزش ديده: جمع بيشتر از
 جمع نهايي:

 .دوره ابربخش است درغيراينصورت شماره اقدام اصالحي ببت شود 25جمع امتيازمدير: جمع بيشتر از
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  مشخص فرماييد. كننده محترم: لطفاً نظرات خود را در مورد شاخصهاي ذيل با عالمت شركت
 نام استاد: محل برگزاری: نام دوره:

 تاريخ تكميل فرم:                        تاريخ برگزاری دوره:

ن
را

خن
 س

س /
در

ي م
ياب

زش
ار

 

ف
دي

ر
 

 نمرات

 هاي ارزيابيشاخص
 عالي

20-18 
 خوب

18-15 

 متوسط

15-12 

 ضعيف

12-10 

خيلي 

 ضعيف

10-0 

 توضيح

       رعايت وقت طبق برنامه 1

2 
)قدرت بيان، تفهيم  استاد در ارائه درس و مطالب آموزشي توانايي و تسلط

 مطالب(
      

       کيفيت جزوه و مطالب آموزشي )پاورپوينت( 3

       عنوان دورهتناسب محتوی دوره با  4

5 
وکار  و ارائه ساز توانايي ايجاد انگيزه برای يادگيری مطالب درفراگيران

 .برای اجرای مفاهيم
      

       توانايي پاسخگويي به سئواالت فراگيران 6

       آموزشي در ارائه مطالب کمک از وسايل و ابزاراستاد استفاده مطلوب  7

       استاد با فراگيراننحوه رفتار  8
 امتياز كل :  

 
 عالي

20-18 

 خوب

18-15 

 متوسط

15-12 

 ضعيف

12-10 

خيلي 

 ضعيف

10-0 
 توضيح

راء
اج

ي 
ياب

زش
ار

 

       زمان اجرای دوره 1

       محل اجرای دوره 2

       ميزان رضايت از نحوه اطالع رساني 3

       بيني شدهپيشهای برگزاری دوره طبق برنامه 4

       آموزشيکمک ابزار و تجهيزات کيفيت  5

       مرتبط نحوه پذيرايي و اداره امور 6

       نحوه پاسخگويي و ارائه اطالعات از طرف پرسنل آموزش 7

       اندرکاران آموزش با شمانحوه رفتار دست 8

 كه مي تواند ما را در ارائه خدمت بهتر و بهبود فعاليتچنانچه نظرات ديگري داريد  *

 فرماييد.هايمان ياري دهد لطفاً مرقوم 

 

 

 امتيازكل:

 



 

 مدرس یابیارز فرم
 IHA/MC/FO/13 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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 تاریخ:  نام مدرس:                                                                                                                    

 تحصيالت مدرس:                                                                                                         نام دوره:          

 

 توضيحات (S)امتياز  (W)وزن معيار ارزیابی ردیف

  10 تحصيالت 1
/ 4/ کارشناسی ارشد5دکتری امتياز 

 3کارشناسی

 3سال 5/ زير 4سال 10تا  5/ 5سال  10باالی   10 سابقه تدريس 2

   7 وضعيت ظاهری 3

   9 حضور به موقع 4

   8 نحوه برخورد 5

   10 هانحوه مديريت دوره 6

   8 های تدريسهماهنگی جهت رزرو زمان 7

   8 قابليت دسترسی 8

   10 قدرت بيان و کيفيت دوره برگزار شده 9

 می باشد. 5ا ت 0کليه امتيازات بين  *

 

   ارزيابی :                                       درصد
∑(𝑆×𝑊)

400
× 100      =× 100  

∑(𝑆×𝑊)

∑(𝑆𝑀𝐴𝑋×𝑊)
 

 نام و نام خانوادگی ارزياب و نظر نهايی: 

 

 

 امضاء                                                                                                                    

 جدول دوره ارزیابی

 دوره ارزیابی مجدد وضعيت همکاری گرید امتياز ارزیابی

[85-100] A يکساله ممکن 

85)-[65 B شش ماهه ممکن 

(65-[0 C غيرممکن 
 ر صورت نياز و منحصر به فرد بودنماهه د 3

 ا تأييد مديرآموزشب



 

 فرم اعالم نیاز آموزشی
  IHA/MC/FO/05 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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 سرپرست واحد :                                         تاریخ : /نام واحد سازمانی :                                                                         نام مدیر 

یید مدیر تأ

 عامل
 

اهداف را ذیال این اعالم نیاز برای دستیابی به چه اهدافی است؟ آن 

 درج کنید.

)اثربخشی این آموزش  برای هر یک از پرسنل در آینده براساس میزان 

 جنابعالی ارزیابی خواهد شد.( تحقق این اهداف توسط

مدت 

 دوره
 محل برگزاری

 سطح آموزشی

 ردیف نام دوره نام پرسنل
 مقدماتی متوسط پیشرفته

 

 

 
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 1 

         2 

 

 

 

      
 

 
 3 

         4 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 5 

         6 

 مالحظات:

 
 امضاء مدیر آموزش:

 

 

 امضاء مدیر / سرپرست واحد:

 



 

 آموزشي هاي دوره برگزاري سنجي فرم امكان
 IHA/MC/FO/06 شماره سند:

 00شماره بازنگري: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگري:
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 تاریخ اجراي دوره :                                     تعداد دانشجویان :                                                    نام دوره:

 نام استاد دوره :      کددوره:                                                                    محل برگزاري :                                     

 باشدنمي باشدفضاي آموزشي  مناسب در دسترس موجود  مي

 ردیف عنوان قیمت تعداد هزینه تمام شده

 1 التدریس استادحق   

 2 ایاب و ذهاب استاد   

 3 اسكان استاد   

 4 پذیرایي دوره   

 5 جزوات و منابع آموزشي   

 Work shop 6هزینه ایاب و به کارخانه جهت    

 7 صدور مدرک   

 8 مكان آموزشي   

 9 وسایل کمک آموزشي   

 10 بیني نشدههزینه هاي پیش   

 جمع کل هزینه ها: 

 هزینه نهایي به ازاي هرنفر: 

 قیمت نهایي با احتساب سود شرکت: 

 قیمت قابل ارئه به ازاي هرنفر: 

 ارائه خدمات :             مي باشد               نمي باشدامكان 

 هزینه قابل اعالم:

 یید مدیر عامل:تأ ید مسئول آموزش:تأی

 
 



 

 ریزی آموزشیفرم برنامه
  IHA/MC/FO/26 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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نام  وضعیت دوره زمان پیش بینی

 مدرس
 ردیف نام و نام خانوادگی موضوع آموزش مدت

 برگزار شد برگزار نشد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

             

             

             

             

             

             

             

             

  مالحظات: 

 

 تاریخ و امضاء مدیر تضمین کیفیت:                     تاریخ و امضاء مدیر آموزش:                                                                                      

 

 

 



 

 ریزی آموزشیفرم برنامه
  IHA/MC/FO/26 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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نام  وضعیت دوره زمان پیش بینی

 مدرس
 ردیف نام و نام خانوادگی موضوع آموزش مدت

 برگزار شد برگزار نشد مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

             



 

 ریزی آموزشیفرم برنامه
  IHA/MC/FO/26 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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  مالحظات: 

 
 کیفیت: تاریخ و امضاء مدیر تضمین                      تاریخ و امضاء مدیر آموزش:                                                                                    
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 تقویم آموزشیفرم 
 IHA/MC/FO/09 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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 نام دوره آموزشی 
مدت 

 )ساعت(

هزینه دوره 

 )ریال(
 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

ی
یت

یر
مد

 و 
ی

دس
هن

ی م
ها

ره 
دو

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 نام دوره آموزشی 
مدت 

 )ساعت(

هزینه دوره 

 )ریال(
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

ی
یت

یر
مد

 و 
ی

دس
هن

ی م
ها

ره 
دو

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 :نام، امضا و تاریخ

 :آموزش مدیر 



 

 دوره در کنندگان شرکت حضوروغياب فرم
 IHA/MC/FO/31 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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 تاريخ شروع دوره:  نام استاد:

 تاريخ پايان دوره: :دوره کد تاريخ دوره :دورهعنوان 

ف
دي

ر
 

 نام و نام خانوادگي

ول
ه ا

لس
 ج

وم
 د

سه
جل

 

وم
 س

سه
جل

 

ه 
لس

ج
رم

ها
چ

 

 شماره تلفن مدرك تحصيلي سمت نام شرکت

  
 

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 نام و نام خانوادگي استاد دوره:

 مهر و امضاء:

 تاريخ:

 کارشناس:نام و نام خانوادگي 

 مهر و امضاء:

 تاريخ:

 



 

 لیست نمرات آزمون و وضعیت فراگیران
  IHA/MC/FO/28 سند:شماره 

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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 تاریخ شروع دوره: کد دوره: عنوان دوره:

 تاریخ پایان دوره: نام استاد:

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگي
نمره 

 نظری

نمره 

 عملي

معدل 

 )میانگین(
 با حروف

 وضعیت صدور گواهینامه

صدور  توضیحات

 گواهینامه
 گواهي حضور

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

 امضاء استاد: 

 تاریخ: 

 



 

جهت صدور  انمشخصات فراگيرفرم 

 گواهينامه

 IHA/MC/FO/29 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:
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 ...................نام استاد    ............................دوره آموزشي ................................      کد دوره ..............................................       مورخ .........

 

ف
دی

ر
 

نام و نام خانوادگي 

 )فارسي(

خانوادگي نام و نام 

 )انگليسي(
 سمت نام پدر کد ملي

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      
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