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 همذهِ

اهفٍق، هْوتفيي پيبم ايي اوت ِٰ ثب ـاّٱبـّب ٍ اثكاـّبي گؿٌتٌْوي تَاى ًىجت ثِ ه٨َ٭يت ؼـ  ؼـ ؼًيبي ـ٬بثتي

ًَآٍـي  ،اهيؽٍاـ ثَؼ. ؼـ زٌيي ٌفايٙي وبقهبًي ه٫٨َ اوت ِٰ ثتَاًؽ ثب غال٬يت بىـٔبيتوٌؽي هٍتفيخلت آيٌؽُ، ٍ 

اق ـ٬جب پيٍي ثگيفؼ. غؽهبت په اق ٨فٍي ٨بٰتَـ ٠وؽُ اي ؼـ ٨فٍي هطَّالت ٍ خلت ، ٍ الگَثفؼاـي اق ثْتفيي ّب

٩يت غؽهبت ت١جيف تَخِ هٍتفي هطىَة هي ٌَؼ ِٰ تٙبث٫ آى ثب ًيبقّب ٍ غَاوتِ ّبي هٍتفيبى ِٰ اق آى ثِ ٰي

 هي ٌَؼ، هي تَاًؽ هكيتي ـ٬بثتي ثفاي وبقهبى ثبٌؽ.

تَاًٌؽ اق ٘في٫ آى ثِ هكيت ـ٬بثتي ؼوت يبثٌؽ. اق ايي ـٍ  ّب هي ّبيي اوت ِٰ وبقهبى ٰي٩يت غؽهبت يٱي اق قهيٌِ

آٍـؼُ ًوَؼى ّف ٌفٰتي خْت اـائِ ١٨بليت ٍ ث٭ب ًيبقهٌؽ ٌٌبغت ًيبقّب ٍ غَاوتِ ّبي هٍتفي ٍ تالي ؼـ خْت ثف

اق ٨فٍي ّف  پههْوتفيي اثكاـ وٌدً ٠ولٱفؼ ثػً غؽهبت ًيبقّبي هٍتفي ثِ ٌيَُ ي ثْتف اق ـ٬جب هي ثبٌؽ.

اق ٨فٍي  پهٌفٰتي اًؽاقُ گيفي هيكاى ـٔبيت هٍتفيبى اوت. ايي اهف ًِ تٌْب خْت وٌدً ٠ولٱفؼ غؽهبت 

 وت ، اهفي ٔفٍـي اوت. ثَؼُ ثلٱِ ثِ هٌَٝـ ت١ييي اوتفاتميْبي ـ٬بثتي هٌبٌفٰت ه٩يؽ 

  يٌؽُ اي ؼـ ضبلكآ١ٌِت غَؼـٍ ًيك ؼـ ؼًيب ثب زٌيي ت٩ٱف ٍ اًؽيٍِ اي ٌٱل گف٨تِ ٍ ثب وف٠ت ٨ ؼـ ايي ـّگؿـ

ثِ ٠ٌَاى تؽاٍم ثػٌٍؽُ ي ايي ضفٰت ًگبُ ـا ١٨بليتْبي هٍتفي يب هّف٦ ٌٌٰؽُ  ،ـٌؽ ٍ پَيبيي اوت ٍ ايي ١ٌِت

خت هي گفؼؼ و١ي ٍ تالي  ؼوت اًؽـٰبـاى ايي ١ٌِت ؼـ ـاُ خلت هي ٌٰؽ. پف ٍأص اوت ِٰ ايي ًگفي هَ

ٌفٰتْبي١فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٍتف ٍ ثف٘ف٦ ٰفؼى ًيبقّبي هٍتفي يب هّف٦ ٌٌٰؽُ ثبٌؽ.يـٔبيت ث

 .ؼـتالٌٌؽثْبيٌوْوي١ٌيبـائْػؽهبتپىبق٨فٌٍجْتفثفايدلجفٔبيتجيٍتفهـٍتفيجپفؼاقًـؽ

ًبقالكاهبتفٍقاوتَثفايفويؽًجْبيٌْؽ٨ي١ٌيبـت٭ـبءٰي٩يتػؽهبتپىبق٨فٌٍَـٔبيتوٍتاهبؼـايٌفاٌّبـوبييْبييَخَؼؼاـؼْٰتَخـْجـْأ

ًيبقاوت.اق ايي ـٍ ٍقاـت ١ٌِت،ه١ؽى ٍ تدبـت ِٰ ثِ ٠ٌَاى هتَلي اهف ١ٌِت ؼـ  ـيجـْتـالٌْوْدبًجَْگىتفؼّتفي

ايٗ ٍ َٔاثٗ ٍَٰـ ا٬ؽام ثِ ًٝبم هٌؽ ٰفؼى ١ٍٔيت غؽهبت په اق ٨فٍي غَؼـٍ اق ٘في٫ تؽٍيٌؽوتَـال١ول ٌف

غؽهبت په اق ٨فٍي غَؼـٍ ًوَؼُ اوت.ايي ؼوتَـال١ول ثب ـٍيٱفؼي ٨فآيٌؽي ٍ ثِ خْت تَو١ِ غؽهبت ـوبًي ثِ 

 هٍتفيبى هٙبث٫ ثب آييي ًبهِ ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ تؽٍيي گفؼيؽُ اوت.

ؽى ٍ تدبـت ؼـ قهيٌِ غؽهبت ايي ؼوتَـال١ول ثِ ٠ٌَاى ضؽا٬ل ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ هَـؼ پؿيفي ٍقاـت ١ٌِت، ه١

په اق ٨فٍي ١ٌِت غَؼـٍ تل٭ي هيگفؼؼ ٍ ـ٠بيت ه٩بؼ آى ثفاي ٰليِ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ، ٍاوِٙ ّبي غؽهبت 

 په اق ٨فٍي ٍ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق الكاهي هيجبٌؽ.
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 :ّـذف -1

ٍاوِٙ ّبي غؽهبت په اق ٨فٍي ٍ ًوبيٌؽگيْبي ٰي٩ي ٰوي ٍوٙص ضؽا٬ل َٔاثٗ، ت١ييي ايي ّؽ٦ اق تؽٍيي 

اـائِ  هدبق آًْبؼـ ـاوتبي اخفاي ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ٍ آئيي ًبهِ اخفائي آى ثِ خْت

 .تب ـٔبيت هٍتفيبى ؼـ ايي ثػً ثِ ًطَ هٙلَة ضبِل گفؼؼهي ثبٌؽ هٌبوت  ٨فٍي قغؽهبت په ا

 :داهٌِ وبسثشد -2

غَؼـٍ ٍ غؽهبت په اق ٨فٍي  غَؼـٍ، ٍاوِٙ ّبي ُ ّبي٠فِٔ ٌٌٰؽ ٰليِ ٌبهلَٔاثٗ هطؽٍؼُ ايي 

 ثبٌؽ. يهت١ويفاتي  هدبق ْبيًوبيٌؽگي

 :تؼبسيف  -3

ٍاوِٙ ٨فٍي هجبؼـت ثِ ٨فٍي  ٫ياق ٘ف بيويِٰ ثَٙـ هىت٭ يض٭٬َ بيي٭ي٠فِٔ ٌٌٰؽُ : ّف ٌػُ ض٭-3-1

 ٌٰؽ. يغَؼ ه يٍاـؼات بييؽيًَ تَل يغَؼـٍّب

هدبق : ٌػّيت ض٭ي٭ي ٍ يب ض٭٬َي اوت ِٰ اق ٘ف٦ ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٍ يب ٍاوِٙ ٨فٍي ٍ وبيٌؽگي ً -3-2

ؼاـ اـائِ غؽهبت ٨فٍي يب په اق  غؽهبت په اق ٨فٍي ثِ ٠ٌَاى ًوبيٌؽُ ـووي ٍ ثِ َِـت هىت٭ين ٠ْؽُ

 .بٌؽث ٨فٍي)ٍيب ّف ؼٍي آًْب( ثَؼُ ٍ ؼاـاي هدَق اق ٠فِٔ ٌٌٰؽُ ٍ پفٍاًِ ٰىت اق هفاخٟ ؾيفثٗ هي

ٌَؼ ِٰ  هفثَِ٘ ا٘ال٪ هي يٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي : ثِ ٌػُ ض٭ي٭ي يب ض٭٬َي ؼاـًؽُ هدَق ّب -3-3

ّبي هدبق ؼـ َ٘ل  ؼاـ اـائِ غؽهبت په اق ٨فٍي اق ٘في٫ ًوبيٌؽگي تَوٗ ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٠ْؽُ وبيهىت٭

اق هدو٠َِ ٠فِٔ ٌٌٰؽُ  ٍياى ثػتَاًؽ ثِ ٠ٌَ ثبٌؽ. ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي هي ؼٍـُ ٔوبًت ٍ ت١ْؽ هي

غَؼـٍ ٍ يب ثِ ٠ٌَاى ٍاضؽي هىت٭ل تطت ًٝبـت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ١٨بليت ًوَؼُ ٍ غؽهبت غَؼ ـا اـائِ 

 ًوبيؽ.

غؽهبت په اق ٨فٍي غَؼـٍ : ٠جبـت اوت اق ٰليِ غؽهبتي اق ٬جيل ٔوبًت، ت١ْؽ )پٍتيجبًي غؽهبت،  -3-4

گيفؼ ٍ هَخت ت١ْؽ ٍ تٕويي  ثف ٠ْؽُ ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٬فاـ هي ت١ويفات ٍ تأهيي ١ٙ٬بت اوتبًؽاـؼ( ِٰ

 ٌَؼ. ٰبـٰفؼ هٙلَة هطَّل هي
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ثبقـن : ٌػّيت ض٭٬َي اوت ِٰ په اق تبئيؽ ِالضيت اق وَي ٍقاـت ١ٌِت، ه١ؽى ٍ تدبـت، ثفاي  -3-5

 ِيهدبق، تْ يّب گيٌؽيٍٜي٩ِ اـقيبثي ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽُ، ٍاوِٙ ٨فٍي، ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي، ًوب

 .ٍ تدبـت، ه١ف٨ي هي ٌَؼ ١ؽىٍ اـائِ ثِ ّوفاُ اْٜبـ ًٝف القم ثِ ٍقاـت ١ٌِت، ه يهَـؼ بيياؼٍاـ يگكاـي ّب

 دٍسُ ّبی اسصيبثی ٍ اسائِ گضاسؿبت:  -4

، ًوبيٌـؽگي ّـبي هدـبق ٍ پـبيً ًتيدـِ      /ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨ـفٍي اـقيبثي ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ

 ( اًدبم هي گيفؼ.2-1ٍ  1-1ؼٍـُ ّبي قهبًي هٙبث٫ ثب خؽاٍل )٠ولٱفؼ آًْب ٘ي 

 هؼشفی حَصُ ّب ٍ گضاسؿْبی اسصيبثی1-1جذٍل 

 

 صهبى ثٌذی اجشا ٍ گضاسؽ دّی 2-1جذٍل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـخلِ ؿشح حَصُ سديف

 ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ/   1

ٍاوِٙ ّبي غؽهبت په اق 

 ٨فٍي

اـقيبثي هَاـؼ هفتجٗ ثب ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى ٍ آئيي 

 ًبهِ اخفايي آى
A 

 B گكاـي ًتيدِ اـقيبثي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ / ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي 2

 C اـقيبثي هَاـؼ هفتجٗ ثب ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ًوبيٌؽگي ّبي هدبق 3

4 

پبيً ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى/ 

 ًوبيٌؽگي ّبي هدبق

 D اـقيبثي ـٔبيت هٌؽي هٍتفيبى 

 E اـقيبثي ـٔبيت هؽيفاى ًوبيٌؽگي ّب 5

 F گكاـي اـقيبثي ـٔبيت هٍتفيبى ٍ اـقيبثي ـٔبيت هؽيفاى ًوبيٌؽگي ّب 6

 ـتجِ ثٌؽي ٌفٰت ّب 7
گكاـي اـقيبثي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ٍ ـتجِ ثٌؽي ٌفٰت ّبي ٠فِٔ 

 ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٍ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق
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اـقيبثي ّب اق اثتؽاي ّف وبل ٌفٍٞ ٍ تب پبيبى وبل اؼاهِ غَاّؽ ؼاٌت  ؼٍـُ ّبي قهبًي وبالًِ اًدبماوت القم ثِ ؾٰف 

ِٰ ؼـ قهبى ا٠الم ًتبيح په اق اتوبم ؼٍـُ وبالًِ، ـتجِ ثٌؽي ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٍ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق  

 ـا ؼـ آى وبل هٍػُ هي ًوبيؽ.

 تجلشُ

 هبُ ّوبى وبل هيجبٌؽ. او٩ٌؽؼٍـُ وِ هبِّ هٌْتي ثِ  4بلت خوٟ ثٌؽي ٬اهتيبق ًْبيي ـٔبيت هٌؽي هٍتفيبى ؼـ 

 هؼَليت ّب:   -5

هىئَليت ًٝبـت ثف ضىي اخفاي ايي ؼوتَـال١ول هٙبث٫ ثب ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ -4-1

 هي ثبٌؽ.١ٌِت، ه١ؽى ٍ تدبـت ثف ٠ْؽُ ٍقاـت 

هَـؼ ا٠توبؼ ٍ ٍاخؽ ِالضيت هٌتػت ٍقاـت ١ٌِت، ه١ؽى ٍ اًدبم اـقيبثي ّبي ايي ؼوتَـال١ول تَوٗ ٌفٰت 

تدبـت غَاّؽ ثَؼ ٍ په اق ه١ف٨ي اـقيبة ٰليِ ٌفٰت ّب هلكم ثِ ّوٱبـي القم ثفاي اخفاي ّفزِ ثْتف اـقيبثي 

 هي ثبٌٌؽ.

 تجلشُ

 هيجبٌؽ. ثبقـنتْيِ زٯ ليىتْبي اـقيبثي ثف اوبن ه١يبـّبي ا٠الم ٌؽُ ؼـ ايي ؼوتَـال١ول ثِ ٠ْؽُ 

/ ٍاوِٙ ّبي غؽهبت په اق ٨فٍي گكاـٌبت اـقيبثي ١ٍٔيت غؽهبت په اق ٨فٍي ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى  -4-2

، ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ ٍ ٍاوِٙ ١ٌِت، ه١ؽى ٍ تدبـتؼـ ه٠َؽ ه٭فـ ثف اوبن خؽاٍل ٨َ٪ ثِ ٍقاـت غَؼـٍ 

 ّبي غؽهبت په اق ٨فٍي اـائِ غَاّؽ ٌؽ.

 تجلشُ 

 َِـت ١ٌِت، ه١ؽى ٍ تدبـتٍقاـت  ؼـ َِـت لكٍم تَوٗوبيف اـگبًْب بت ٍ ـوبًِ ، هٙج٠َاـائِ گكاـٌبت ثِ  

 هي پؿيفؼ.

هىئَليت اـائِ ا٘ال٠بت القم خْت اخفاي ٨فآيٌؽ اـقيبثي ٍ اًدبم ّوبٌّگي ٍ ّوٱبـي القم ؼـ ـاوتبي -4-3

 اخفاي اـقيبثي ّب ثِ ٠ْؽُ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ/ ٍاوِٙ ّبي غؽهبت په اق ٨فٍي هي ثبٌؽ.

 هَاـؼي ِٰ هي ثبيىت تَوٗ ٠فِٔ ٌٌٰؽُ يب ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٌٍبـائِ گفؼؼ:-4-4

 (هبّبًِ) ىفاوف ٍَٰـٍ ت١لي٫ ٌؽّٰليِ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ١٨بل  ًٍبًي ًبم ٍ-4-4-1
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ثفاي  آًاليي ؼوتفوي ثِ َِـتهٍػّبت ٰليِ هٍتفيبى هفاخ١ِ ٌٌٰؽُ ثِ ٌجٱِ غؽهبت په اق ٨فٍي -4-4-2

، ٌوبـُ توبن، ًَٞ غَؼـٍ، تبـيع پؿيفي ٍ ًوبيٌؽگي ِٰ ثِ آى هفاخ١ِ هٍتفي ًبم ٌبهل، ِٰ ثبقـن 

 ،هيجبٌؽ.ٌؽُ

ؼوتگبُ ّبي ٠يت يبة ٍ ؽگي ّبي هدبق ًٝيف ليىت ٍ هٍػّبت ا٘ال٠بت ٨ٌي هفتجٗ ثب ًوبيٌ-4-4-3

 اوتبًؽاـّبي آهَقٌي پفوٌل. )وبالًِ(

اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ٍ آييي ًبهِ اخفايي وبيف ا٘ال٠بت هَـؼ ًيبق هفتجٗ ثب ٬بًَى ضوبيت -4-4-4

 آى.

ثِ ثبقـن  4-1ٍ  3-1ٍل اغَؼـٍّبي پؿيفي ٌؽّوي ثبيىت ثِ َِـت هبّبًِ ٍ هٙبث٫ خؽٰليِ ليىت -4-4-5

 ا٠الم گفؼؼ ٍ ِطِ گؿاـي آى ًيك ثف ٠ْؽُ ثبقـن هي ثبٌؽ.

 

 ؽجذٍل اسائِ گضاسؿبت هبّبًِ تَػظ ٍاػغِ خذهبت پغ اص فشٍ 3-1جذٍل 
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 جذٍل اسائِ گضاسؿبت ػشٍيغ ادٍاسی 4-1جذٍل 

 

 

 

 

ٍاوِٙ غؽهبت په ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ / پؿيفي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق هي ثبيىت هبّبًِ تَوٗ  ١ٍٔيت

 اق: اق ٨فٍي ثِ ثبقـن ا٠الم گفؼؼ. هَاـؼي ِٰ خْت هطبوجِ آى القم اوت هؽًٝف ٬فاـ گيفؼ ٠جبـتٌؽ

 

 

ت١ويفاتي )ؼـِؽ(وْن ١٨بليت   
 ٰل پؿيفي هبّبًِ

 ًَٞ

 هٱبًيٱي الٱتفيٱي خلَثٌؽي غَؼـٍ
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 4-1ٍ  3-1ٍل اآهبـ ٰل پؿيفي ًوبيٌؽگي هفثَٖ ثِ ١٨بليت ّبي الكاهي ٍ تطت هىئَليت هٙبث٫ ثب خؽ -1

 ـٍق ٰبـي ؼـ وبل هيجبٌؽ. 260هطبوجبت هتَوٗ پؿيفي ثف هجٌبي  -2

ثب تَخِ ثِ ايٌٱِ ١٨بليتْبي ت١ييي ٌؽُ ؼـ اًدبم وفٍيه ّبي اؼٍاـي غَؼـٍّب ِف٨بً هػتُ ثِ يٯ ١٨بليـت   -3

توبهي ١٨بليت ّبي هٱبًيٱي، ثف٪ ٍ خلَثٌؽي ـا ؼـ ثف هي گيفؼ، ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰـؽُ غـَؼـٍ   ًجَؼُ ٍ 

 )ؼـِـؽ(  هي ثبيىت ت١ؽاؼ پؿيفي ّبي هفثَٖ ثِ وفٍيه ّبي اؼٍاـي ـا ثِ ّوفاُ وْن ّفيٯ اق ١٨بليت ّب

 ؼـ وفٍيه ا٠الم ًوبيؽ.

هفاخ١بت ٤يف گبـاًتي ؼـ وٙص ٌجٱِ ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ثِ تطت ٌٰتفل ؼـآٍـؼى ٰليِ -4-4-6

 هي ثبٌٌؽ.ه٧َٜ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق غَؼ 

 ٌبثغ ٍ هبخز:ه -6

  اوتبًؽاـؼISO 9001:2008 

 ٍ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـ 

 يي ًبهِ اخفائي ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍيآ 

  3ؼوتَـال١ول ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ غؽهبت په اق ٨فٍي ثبقًگفي   

 87تيفهبُ  -ي اًؽاقُ گيفي ـٔبيت هٍتفيبى ١ٌِت غَؼـٍ هَّة ٌَـاي ويبوتگؿاـي ١ٌِت غَؼـٍياـٍي اخف 

 ٍاوتبًؽاـؼ ّبي ٌجٱِ ٨فٍي ٍ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت ايفاى غَؼـ 

 يؽٮ اوتبًؽاـؼ ّبي ٌجٱِ ٨فٍي ٍ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت وبيپب 

 ٍَاوتبًؽاـؼ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت ٍل 

 غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت ًيىبى اوتبًؽاـؼ 

 يياوتبًؽاـؼ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت ّيًَؽا 

  ٰيباوتبًؽاـؼ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت 

 اوتبًؽاـؼ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت هكؼا 

 اوتبًؽاـؼ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت تَيَتب 

 اوتبًؽاـؼ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت ؼايولف 
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 فثٗيؾ يوبقهبى ّب ٍ ًْبؼّب يٌٍْبؼيًٝفات پ 

 :یوبسگشٍُ ثبصًگش یػضبا -7

ثِ اتوبم ـويؽ ٘ي زٌؽيي خلىِ ٰبـٌٌبوي ثب ضَٕـ ؼ٨تف 1393م ايي ؼوتَـال١ول ِٰ ؼـ وبل زْبـثبقًگفي 

ٌفٰت ثبقـوي  ، اوتبًؽاـؼ ايفاىهلي وبقهبى  ، ، ه١ؽى ٍ تدبـت ٍ ًيفٍ هطفِٰ ٍقاـت ١ٌِت غَؼـٌٍِبيٟ 

 ٌفٰت وبيپب يؽٮ ،ٌفٰت ايىبَٰ ، ٌفٰتْبي غؽهبت په اق ٨فٍياًدوي ٩ٌِي  ، ٰي٩يت ٍ اوتبًؽاـؼ ايفاى

 تٍٱيل ٍ ؼـ ًْبيت ثِ ات٩ب٪ آـاء خوٟ ثٌؽي گفؼيؽ. ٌفٰت ا٘له غَؼـٍٍ   ٌفٰت گَاُ ، ٌفٰت غؽهبت ٨ٌي ـًب

 :ثبصًگشی-7

 ؼـ ٌفايٗ ٠بؼي ّف ؼٍ وبل يٱجبـ هَـؼ ثبقثيٌي ٬فاـ گف٨تِ ٍ ؼـ َِـت ًيبق ثبقًگفي هي گفؼؼ. ؼوتَـال١ولايي 

هـي تَاًـؽ هـَـؼ    ِـ١ٌت، ه١ـؽى ٍ تدـبـت    ؼـ َِـت ًيبق ؼـ هَاـؼ غبَ ثِ تٍـػيُ ٍقاـت  ؼوتَـال١ول ايي 

 ثبقًگفي ٬فاـ گيفؼ.
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 ثخؾ دٍم
 ؿبخق ّبی اسصيبثی خذهبت پغ اص فشٍؽ

ٍ ًوبيٌذگی ّبی هجبص  ّبی ػشضِ وٌٌذُ خَدسٍؿشوت   

 

ثِ َ٘ـ ٰلي غؽهبت په اق ٨فٍي ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ثف اوبن زْبـ ٌبغُ ؾيل هَـؼ ثفـوي ٍ اـقيبثي ٬ـفاـ  

 غَاٌّؽ گف٨ت:

 ٰي٩يت غؽهبت -1

 وف٠ت غؽهبت -2

 ّكيٌِ -3

 ٠ولٱفؼ ًتبيح -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %50 

 %25 

 %20 
 %5 

 ًتبيج ػولىشد

 ويفيت خذهبت

 ػشػت خذهبت

 ّضيٌِ
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 ؿبخق اسصيبثی خذهبت پغ اص فشٍؽ ػشضِ وٌٌذگبى خَدسٍ ثِ ّوشاُ ضشيت ٍصًی   1-2جذٍل

 ؿبخق
ضشيت 

 ٍصًی
 ضشيت ػَاهل صيش ؿبخق

ت
هب

خذ
ت 

في
وي

 

25% 

 ٍضؼيت ًوبيٌذگی ّب
ًيفٍي اًىبًي، اهٱبًبت ٍ تدْيكات، ٨فايٌؽّبي هفتجٗ ثب الكاهبت 

 ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى ٍ ويىتن هؽيفيت ٰي٩يت
70 

 10 آهَقي ٍ هْبـت پفوٌل ًوبيٌؽگي ّب ٍ ٌفٰت اًؼبًی هْبست ًيشٍی

 2.5 ويىتن ّبي هؽيفيت ٰي٩يت ٍ ... ًظبهبت ويفيت

 ػبيش الضاهبت لبًًَی هشتجظ ثب

 ويفيت خذهبت

 3 تؽٍيي ٍ تَقيٟ ؼوتَـال١ول ّبي ٨ٌي ٍ ت١ويفاتي 

 4.5 ٘فاضي ٍ اخفاي ويىتن ًٝبـت ثف ًوبيٌؽگي ّبي هدبق

 2 اخفاي ًٝبم اًگيكٌي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق تؽٍيي ٍ

 4 ٔوبًت غَؼـٍ، ١ٙ٬بت ٍ غؽهبت

 2 پبيً ٍ تطليل ًٝفات هٍتفيبى

 2 تؽٍيي ٍ اخفا َٔاثٗ هفثَٖ ثِ پؿيفي، گفؼي ٰبـ ٍ تفغيُ 

 100 جوغ

ت
هب

خذ
ت 

شػ
ػ

 

20%  

 تؼويشگبّی ؿجىِ

 10 تَو١ِ ٌجٱِ ت١ويفگبّي

 10 اهؽاؼغَؼـٍ

 15 ٰبـائي ًوبيٌؽگي ّب )ت١ويف هٌبوت غَؼـٍ ؼـ قهبى ت٧٬َ هت١بـ٦(

 لغؼبت يذوی ٍ اثضاس هخلَف
 30 تبهيي ٍ تَقيٟ هٌبوت ١ٙ٬بت يؽٰي

 5 تبهيي ٍ تَقيٟ هٌبوت اثكاـ هػََّ

 15 ثفـوي ٨فآيٌؽ ـويؽگي ٍ پبوػگَئي ثِ ٌٱبيبت هٍتفيبى سػيذگی ثِ ؿىبيبت هـتشيبى

 هشتجظ ثب یالضاهبت لبًًَػبيش 

 خذهبت ػشػت

 2 تَو١ِ ٌجٱِ اـتجب٘ي ـايبًِ اي ثيي ٌفٰت ٍ هٍتفيبى

 2 تَو١ِ ٌجٱِ اـتجب٘ي ـايبًِ اي ثيي ٌفٰت ٍ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق

 2 تؽٍيي ٍ اخفاي آييي ًبهِ ا٠ٙب ٍ ل٥َ اهتيبق ًوبيٌؽگي

 9 پفؼاغت غىبـت غَاة غَؼـٍ

 100 جوغ

 ِ
يٌ

ّض
ت

هب
خذ

 

5% 
 ّضيٌِ ّبی خذهبت ٍ لغؼبت

 20 تؽٍيي خؽٍل قهبى ٍ ًفظ اوتبًؽاـؼ ت١ويفات

 20 تؽٍيي خؽٍل ٬يوت ١ٙ٬بت يؽٰي

 40 ًٝبـت ثف ّكيٌِ ّبي ؼـيب٨تي اق هٍتفيبى

 20 ثفآٍـؼ ٍتبهيٌجَؼخْپفؼاغتػىبـتػَاثػَؼـٍ

 100 جوغ

شد
لى

ػو
 ِ

ج
تي

ً
 

50% 

 

 سضبيتوٌذی
 60 اـقيبثي ـٔبيت هٍتفيبى ًتبيج هـتشيبى

 10 (DSIـٔبيت ًوبيٌؽگي ّب) ًتبيج ًوبيٌذگی ّب

 30 ثفـوي اثفثػٍي اخفاي ٨فآيٌؽّب ًتبيج فشآيٌذّب

 100 جوغ
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 ؿبخق اسصيبثی ًوبيٌذگی ّبی هجبص ثِ ّوشاُ ضشيت ٍصًی   2-2جذٍل

 ؿبخق
ضشيت 

 ٍصًی
   ضشيت ػَاهل صيش ؿبخق

ي
ؽگ

بيٌ
ًو

ت 
١ي

ٍٔ
 

%50 

 

 26 آهَقي، هْبـت،ت١ؽؼ ٍ ٌفايٗ ًيفٍي اًىبًي

 اهٱبًبت ٍ تدْيكات

 18 تدْيكات ٍ اثكاـ آالت

 9 ت١ويفاتي،وتبؼي ٍ اؼاـي٨ٕبّبي 

 7 (ًٝبم آـاوتگي،تبثلَّب،ـ٨بُ هٍتفيبى ٍ ايوٌيالكاهبت هطيٙي)

٨فايٌؽّبي هفتجٗ ثب 

الكاهبت ض٭َ٪ هّف٦ 

 ٌٌٰؽگبى

 10 ١ٙ٬بتو٩بـي گؿاـي ٍ تبهيي 

 5 هؽيفيت اـتجبٖ ثب هٍتفيبى

 15 پؿيفي تب تفغيُ

 10 ٔوبًت ٍ گبـاًتي

 100 خوٟ

فؼ
لٱ

٠و
 ِ

يد
ًت

 

%50 

 

 ـٔبيت هٍتفيبى
 78 اـقيبثي ـٔبيت هٍتفيبى

 20 ٰبـائي ًوبيٌؽگي )ت١ويف هٌبوت غَؼـٍ ؼـ قهبى ت٧٬َ هت١بـ٦(

 2 * پفوٌلٌبغُ هبًؽگبـي  هؽيفيت هٌبثٟ اًىبًي

 100 خوٟ

 

 

ي ثب ايؼـ غََّ ًوبيٌؽگي ّبيي ِٰ هٍوَل ايي اهتيبق ًوي ثبٌٌؽ، ايي ٌبغُ ضؿ٦ ٍ ٌبغُ ٰبـ1*

 ؼـِؽ هَـؼ هطبوجِ ٬فاـ غَاّؽ گف٨ت. 22ٔفيت 
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 ًوبيٌذگی ّبی هجبص  فشآيٌذ اسصيبثی خذهبت پغ اص فشٍؽ ػشضِ وٌٌذگبى خَدسٍ ٍ               

 ويفيت خذهبت -1

 ٍضؼيت ًوبيٌذگی ّب -1-1

١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّب ٌبغّي هي ثبٌؽ ِٰ ثف اوبن هتَوٗ اهتيبق اـقيبثي ٰليِ ًوبيٌـؽگي ّـبي غـؽهبت پـه اق     

 ٨فٍي ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ هطبوجِ هي گفؼؼ. ٌبغُ ّبي اـقيبثي ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّب ٠جبـتٌؽ اق:

 هْبست ًيشٍی اًؼبًی-1-1-1

ؼـِؽ اهتيـبق ٌـبغُ ٍٔـ١يت     26ًيفٍي اًىبًي اق هْوتفيي ٌبغُ ّبي اـقيبثي ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّب هي ثبٌؽ. 

 ًوبيٌؽگي ّب هفثَٖ ثِ ًيفٍي اًىبًي هي ثبٌؽ.

 ًيفٍي اًىبًي ؼـ ًوبيٌؽگي اق ؼٍ خٌجِ هَـؼ اـقيبثي ٬فاـ غَاّؽ گف٨ت.

 آهَصؽ ٍ هْبست -الف

ـا تٍـٱيل هـي ؼّـؽ. اـقيـبثي ٍٔـ١يت       ًيفٍي اًىبًيٌبغُ قيف ؼـِؽ اهتيبق  80آهَقي ٍ هْبـت ًيفٍي اًىبًي 

آهَقي ٍ ٌٰتفل هْبـت پفوٌل ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن ٌفايٗ ٍ ٔـَاثٗ هفثـَٖ ثـِ ًوبيٌـؽگي ّـبي هدـبق       

 َِـت هي گيفؼ.

 تؼذد ٍ ؿشايظ -ة

ٍٱيل هي ؼّؽ. اـقيبثي ١ٍٔيت ًيفٍي ـا ت قيف ٌبغُ ًيفٍي اًىبًيؼـِؽ اهتيبق  20ت١ؽؼ ٍ ٌفايٗ ًيفٍي اًىبًي 

پفوـٌل ؼـ ًوبيٌـؽگي ّـبي هدـبق ثـف اوـبن ٌـفايٗ ٍ ٔـَاثٗ هفثـَٖ ثـِ            ًىبًي اق لطبٚ ت١ؽؼ ٍ ٌفايٗ اضـفاق ا

 ًوبيٌؽگيْبي هدبق َِـت غَاّؽ گف٨ت. 

 اهىبًبت ٍ تجْيضات-1-1-2

ؼـِـؽ اهتيـبق ٌـبغُ ٍٔـ١يت      34اهٱبًبت ٍ تدْيكات يٱي اق ٌبغُ ّبي اـقيبثي ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي هي ثبٌـؽ.  

 ايي ضَقُ ٌبهل هَاـؼ ؾيلوي ثبٌؽ:ًوبيٌؽگي ّب هفثَٖ ثِ اهٱبًبت ٍ تدْيكات هي ثبٌؽ.
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 تجْيضات ٍ اثضاسآالت-1-1-2-1

ؼـِؽ اهتيبق ايي ٌبغُ ـا  18تدْيكات ٍ اثكاـآالت يٱي ؼيگف اق ٌبغُ ّبي اـقيبثي ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّب ثَؼُ ٍ 

آالت، ؼـ ؼوتفن ثَؼى، وبلن ثَؼى، هْبـت اوت٩بؼُ ٍ  تٍٱيل هي ؼّؽ. ؼـ اـقيبثي ايي ثػً ٍخَؼ تدْيكات ٍ اثكاـ

 اوت٩بؼُ هىتوف ؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ هفثَٖ ثِ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ٌٰتفل هي گفؼؼ. 

 ٍ اداسی تؼويشاتی،ػتبدیفضبّبی -1-1-2-2

اق لطبٚ ت١ؽؼ  ِٰ  ٍ ... ت١ويفاتي،وتبؼي ٍ اؼاـي٨ٕبي ؼـِؽ اهتيبق اـقيبثي ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّب هفثَٖ اوت ثِ  9

 ٍ ٌفايٗ ٍ ثف اوبن ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ هفثَٖ ثِ ًوبيٌؽگيْبي هدبق َِـت غَاّؽ گف٨ت. 

 هحيغی الضاهبت-1-1-2-3

ايي ثػـً ؼـ ثفگيفًـؽُ ضـَقُ ّـبي      ًوبيٌؽگي ـا تٍٱيل هي ؼّؽ.ؼـِؽ اهتيبق ٌبغُ ١ٍٔيت  7هطيٙي الكاهبت

اـقيبثي الكاهبت هطيٙـي ؼـًوبيٌـؽگي ّـبي هدـبق ثـف اوـبن       ًٝبم آـاوتگي،ـ٨بُ هٍتفيبى،تبثلَّب ٍ ايوٌي هي ثبٌؽ.

ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ هفثَٖ ثِ ًوبيٌؽگيْبي هدبق َِـت غَاّؽ گف٨ت.اهتيبق وَاالت ايي ثػً ثِ ًىجت هىبٍي ت٭ىين 

 ّؽ ٌؽ.غَا

 فشايٌذّبی هشتجظ ثب الضاهبت حمَق هلشف وٌٌذگبى-1-1-3

٨فايٌؽ ّبي هفتجٗ ثب الكاهبت ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى يٱي اق هْوتفيي ٌبغُ ّبي اـقيبثي ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّبي 

 ؼـِؽ اهتيبق ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ـا ؼاـا هي ثبٌؽ. 40هدبق هي ثبٌؽ.ايي ثػً 

 فشايٌذ ػفبسؽ گزاسی ٍ تبهيي لغؼبت -الف

ؼـِؽ اق اهتيبق ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّبي هدبق هفثَٖ ثِ ًطَُ و٩بـي گؿاـي ٍ ثفًبهِ ـيكي تبهيي ١ٙ٬بت يؽٰي  10

هَـؼ ًيبق هي ثبٌؽ. اـقيبثي ٨فايٌؽ و٩بـي گؿاـي ٍ تبهيي ١ٙ٬بت ؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ 

 ًوبيٌؽگيْبي هدبق َِـت غَاّؽ گف٨ت.هفثَٖ ثِ 
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 فشايٌذ هذيشيت استجبط ثب هـتشيبى-ة

ؼـِؽ اق اهتيبق ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّبي هدبق هفثَٖ ثِ اخفاي ٨فايٌؽ هؽيفيت اـتجبٖ ثب هٍتفيبى هي ثبٌؽ.اـقيبثي  5

ثِ ًوبيٌـؽگيْبي هدـبق    ٨فايٌؽ هؽيفيت اـتجبٖ ثب هٍتفيبى ؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ هفثَٖ

 َِـت غَاّؽ گف٨ت.

 فشايٌذ پزيشؽ تب تشخيق-ج

ؼـِؽ اق اهتيبق ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّبي هدبق هفثَٖ ثِ اخفاي ٨فايٌؽ پؿيفي تب تفغيُ هي ثبٌؽ. اـقيبثي ٨فايٌؽ  15

ّـؽ  پؿيفي تب تفغيّؽـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ هفثَٖ ثـِ ًوبيٌـؽگيْبي هدـبق ِـَـت غَا    

 گف٨ت.

 ٍ گبساًتی يٌذ ضوبًتآفش-د

ؼـ  ؼـِؽ اق اهتيبق ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي ّبي هدبق هفثَٖ ثِ اخفاي ٨فايٌؽ ٔوبًت هي ثبٌؽ. اـقيبثي ٨فايٌؽ ٔوبًت 10

 ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ هفثَٖ ثِ ًوبيٌؽگيْبي هدبق َِـت غَاّؽ گف٨ت.

 هْبست ًيشٍی اًؼبًی -1-2

اـقيبثي ٨فآيٌؽ آهَقي ٍ ٌٰتفل هْبـت پفوٌل ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ٍ ٌجٱِ غؽهبت په اق ٨فٍي ؼـ ٌفٰت ّـبي  

 هبؼُ ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ يب ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي ثف اوبن ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ٍ 

 آييي ًبهِ اخفائي آى

 ًظبهبت ويفيت-1-3

ويىتن ّبي هؽيفيت ٰي٩يت ؼـ ضَقُ غؽهبت په اق ٨فٍي ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ ايي ثػً هفثَٖ ثِ اوت٭فاـ  

 .غَؼـٍ هي ثبٌؽ

 ػبيش الضاهبت لبًًَی هشتجظ ثب ويفيت خذهبت-1-4

 ٌـؽ ايـي هـَاـؼ    ي آى هـي ثب يـ ايي ثػً ٌبهل وبيف هَاـؼ هفتجٗ ثب ٰي٩يت غؽهبت هٌؽـج ؼـ ٬بًَى ٍ آييي ًبهـِ اخفا 

 ٠جبـتٌؽ اق: 

  ٟآئيي ًبهِ  الكامؼوتَـال١ول ّبي ٨ٌي ٍ ت١ويفاتي ٍ ـاٌّوبي اوت٩بؼُ اق اثكاـ هػََّ ثف اوبن تؽٍيي ٍ تَقي 

  آييي ًبهِ  الكاماخفاي ويىتن ًٝبـتي ثف ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن 
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  آييي ًبهِ  الكامثفاوبن تؽٍيي ٍ اخفاي ًٝبم اًگيكٌي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق 

  وبيف هَاـؼ هفثَٖ ثِ اخفاي الكاهبت ٔـوبًت آيـيي    الكاهبت آئيي ًبهِٔوبًت غَؼـٍ، ١ٙ٬بت ٍ غؽهبت ثف اوبن ٍ

 ٬بًَى.ًبهِ اخفائي 

  آئيي ًبهِ اخفايي ٬بًَى الكامپبيً ٍ تطليل ًٝفات هٍتفيبى ٍ ا٠وبل ا٬ؽاهبت اِالضي هَثف ثف اوبن 

  ،گفؼي ٰبـ ٍ تفغيُ غَؼـٍ ثـِ ًوبيٌـؽگي ّـبي    كي ت١ويفات، ثفًبهِ ـيتؽٍيي ٍ اثال٢ َٔاثٗ هفثَٖ ثِ پؿيفي

 .آئيي ًبهِ اخفايي ٬بًَى الكامهدبق ٍ ًٝبـت ثفضىي اخفاي آى ثف اوبن 

 ٬بًَى. ييي ًبهِ اخفاييآ الكامئِ آهَقي ًطَُ اوت٩بؼُ اق هطَّل ثِ هّف٦ ٌٌٰؽگبى ثف اوبن ااـ 

 ػشػت خذهبت -2

 ؿجىِ تؼويشگبّی  -2-1

ت١ويفگبّي ٍ قهبى ثْيٌِ ؼـيب٨ت غؽهبت اق هْوتفيي ٌبغُ ّبي هؽًٝف هٍـتفيبى هـي ثبٌـؽ.    ؼوتفوي ثِ ٌجٱِ 

 ل هَـؼ اـقيبثي ٬فاـ غَاّؽ گف٨ت:ِٰ ثف اوبن هَاـؼ ؾي

اـقيبثي ٘فش تَو١ِ ٌجٱِ ًوبيٌؽگي هدبق ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ يب ٍاوـِٙ غـؽهبت پـه اق ٨ـفٍي ثـف اوـبن         -ال٧

 ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ٍآييي ًبهِ اخفائي آى ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦  الكاهبت

٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ٍ آييي ًبهـِ   الكاهبتاـقيبثي ٨فآيٌؽ غؽهبت ـوبًي ويبـ ثف اوبن  -ة

 آى.اخفائي 

 ٰبـائي ًوبيٌؽگي ّب -ج

 ثِ هٌَٝـ وٌدً هيكاى ٰبـائي ًوبيٌؽگي ّب ٌبغُ قيف ؼـ ًٝف گف٨تِ ٌؽُ اوت ِٰ ٠جبـتٌؽ اق:

 ـٍق ٰبـي ثِ َِـت ٰبهل ؼـ ًوبيٌؽگي ـ٨ٟ گفؼيؽُ اوت.  2ًىجت غَؼـٍّبيي ِٰ ٠يَة آًْب ٘ي 

 اثضاس هخلَفٍ  لغؼبت يذوی -2-2

 ١ٙ٬بت يؽٰي-ال٧

تبهيي ٍ تَقيٟ هٌبوت ٍ ثِ ه٬َٟ ١ٙ٬بت يؽٰي ٌـفٖ القم خْـت ا٨ـكايً وـف٠ت غـؽهبت ـوـبًي ثـِ هٍـتفيبى                

 هي ثبٌؽ. 
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َاـؼي اق ٬جيل ثفًبهِ ـيـكي، تـبهيي، ٌٰتـفل ٰي٩يـت، ـؼيـبثي، اًجـبـي ٍ تَقيـٟ هٌبوـت           ؼـ اـقيبثي ايي ٌبغُ ه

ي آى هـَـؼ اـقيـبثي ٬ـفاـ غَاّـؽ     ي١ٙ٬بت يؽٰي ثف اوبن ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى ٍ آييي ًبهِ اخفا

 گف٨ت.

 اثكاـ هػََّ-ة

اثكاـّبي ؼـج ٌـؽُ ؼـ ؼوـتَـال١ول ّـبي    ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ / ٌفٰتْبي ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي هيجبيىت 

 ٨ٌي غَؼـٍ ّب ـا تْيِ ٍ تَقيٟ ًوبيؽ.

ثشسػی فشآيٌذ سػيذگی ثِ ؿىبيبت هـتشيبى دس ؿشوت ّبی ػشضـِ وٌٌـذُ خـَدسٍ يـب      -2-3

 ًبهِ اجشايی لبًَى آيييٍاػغِ ّبی خذهبت پغ اص فشٍؽ ثش اػبع 

هفاخ١بت ٌجٱِ غؽهبت په ٌبيبى ؾٰف اوت ؼـ ايي غََّ ٌبغُ ّبيي ًٝيف ًىجت ٌٱبيبت هٍتفيبى ثِ هيكاى 

، هتَوٗ هؽت قهبى پبوػگَئي ثِ ٌٱبيبت هٍتفيبى ٍ ًىجت ٌٱبيبت هٌدـف ثـِ ـٔـبيت هٍـتفيبى هـَـؼ      اق ٨فٍي

 ثفـوي ٍ اـقيبثي ٬فاـ غَاّؽ گف٨ت.

 ذهبتهشتجظ ثب ػشػت خ یػبيشالضاهبت لبًًَ -2-4

 ايي ثػً ٌبهل وبيف هَاـؼ هفتجٗ ثب وف٠ت غؽهبت هٌؽـج ؼـ ٬بًَى ٍ آييي ًبهِ اخفائي آى هي ثبٌؽ  

 ٠جبـتٌؽ اق: ايي هَاـؼ  

         تَو١ِ ٌجٱِ اـتجب٘ي ـايبًِ اي ثيي هٍتفيبى، ًوبيٌؽگي ّبي هدـبق ٍ ٠فٔـِ ٌٌٰـؽگبى غـَؼـٍ يـب ٍاوـِٙ ّـبي

 ٬بًَى  غؽهبت په اق ٨فٍي ثف اوبن آييي ًبهِ  اخفائي

  ي ٬بًَى يآييي ًبهِ اخفا الكامتؽٍيي ٍ اخفاي آييي ًبهِ ا٠ٙب ٍ ل٥َ اهتيبق ًوبيٌؽگي ّب ثف اوبن 

   آييي ًبهِ اخفايي ٬بًَىالكاهبت پفؼاغت غىبـت غَاة غَؼـٍ ثف اوبن 

 ّضيٌِ -3

 ّضيٌِ خذهبت ٍ لغؼبت  -3-1

ؼـيب٨تي اق هٍتفيبى ؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق هَـؼ ؼـ غََّ اـقيبثي ايي ٌبغُ ثفًبهِ ـيكي ٍ ٌٰتفل ّكيٌِ ّبي 

 ًٝف هي ثبٌؽ ِٰ ثف اوبن هَاـؼ ؾيل پبيً غَاّؽ ٌؽ :
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تؽٍيي خؽٍل قهبى ٍ ًفظ اوتبًؽاـؼ ت١ويفات ٍ ٬يوت ١ٙ٬بت يؽٰي، اثـال٢ آى ثـِ ًوبيٌـؽگي ّـبي هدـبق ٍ       -3-1-1

 بًَى آييي ًبهِ اخفائي ٬ الكاما٘الٞ ـوبًي ّكيٌِ ّب ثِ هٍتفيبى ثف اوبن 

ثـف اوـبن   ّكيٌِ ّبي ؼـيب٨تي اق هٍـتفيبى ؼـ ًوبيٌـؽگي ّـبي هدـبق     ِؽٍـ َِـت ضىبة  ٍ ًٝبـت ثف  -3-1-2

 ٬بًَى ييي ًبهِ اخفاييآ الكامفات هٙبث٫ يؼوتَـال١ول قهبى ٍ ًفظ اوتبًؽاـؼ ت١و

 ًتيجِ ػولىشد -4

اِـلي اـائـِ غـؽهبت پـه اق     ؼـ ايي ثػً ًتيدِ ٠ولٱفؼ ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ؼـ ـاوتبي وِ ٌبغُ 

 ٨فٍي ي١ٌي ٰي٩يت، وف٠ت ٍ ّكيٌِ غؽهبت هَـؼ پبيً ٬فاـ غَاّؽ گف٨ت.

 وف ٨ّل ّبي اـقيبثي ًتبيح ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ٠جبـتٌؽ اق :

 سضبيتوٌذی  -4-1

 ًتبيج هـتشيبى -4-1-1

اـقيبثي ـٔبيتوٌؽي هٍتفيبى ٠وؽُ تفيي ٌبغُ پبيً ٠ولٱفؼ ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غـَؼـٍ هـي ثبٌـؽ. ايـي     

ؼـِؽ اهتيبق ًتيدِ ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ـا ٌبهل هي ٌَؼ. ـٔبيتوٌؽي هٍـتفيبى   60ٌبغُ ؼـ هدوَٞ 

 .هي ثبٌؽ3-2َ هٙبث٫ خؽٍل ًؼوتَـال١ول اخفايي اًؽاقُ گيفي ـٔبيت هٍتفيبثف هجٌبي پفوٌٍبهِ هٌؽـج ؼـ 

 اسصيبثی سضبيتوٌذی هـتشيبى پشػؾ ّبی 3-2جذٍل 

 پشػؾؿوبسُ  پشػؾًَع 

 2،3،4،5،8،9،11،15،16،17،19 ثب ٘ي٧ پٌح گكيٌِ اي پفوً

 14،13،10،1 ٌٰتفلي پفوً

 6،7 ٌبغُ ٰبـايي پفوً

 18 ٠ولٱفؼي ٌفٰت پفوً

 7،12 ٠ولٱفؼي ًوبيٌؽگي پفوً
 

 ًوبيٌذگی ّب )سضبيتوٌذی ًوبيٌذگی ّبی هجبص اص ؿشوت ّبی ػشضِ وٌٌذُ خَدسٍ(ًتبيج  -4-1-2

ثب ٠ٌبيت ثب ايٌٱِ ـٔبيتوٌؽي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق اق ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ثـف ـٔـبيتوٌؽي هٍـتفيبى ًيـك     

تبثيفگؿاـ هي ثبٌؽ ثٌبثفايي ٌبغُ ـٔبيتوٌؽي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ًيك ثـِ ٠ٌـَاى يٱـي اق ٌـبغُ ّـبي اـقيـبثي       

ي وٌدً ـٔبيتوٌؽي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق اق ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ هَـؼ ثفـوي ٬فاـ غَاّؽ گف٨ت. زگًَگ

 جِ َِـت ٰبهل تٍفيص ٌؽُ اوت.زْبـه ؼـ ثػًٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ 
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 ًتبيج فشآيٌذّب  -4-2

 ثشسػی اثش ثخـی اجشای فشآيٌذّب -4-2-1

ٔـَٞ ؼـ  ؼـ ايي ثػً ثِ ثفـوي اثفثػٍي ٨فآيٌؽّبي اخفا ٌؽُ ؼـ هفاضل ٬جلي هي پفؼاقين ٍ ثب تَخِ ثِ اّويت هَ

 .ؼـِؽ اهتيبق ًتيدِ ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ـا ٌبهل هي ٌَؼ 25هدوَٞ 
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 ستجِ ثٌذی خذهبت پغ اص فشٍؽ ػشضِ وٌٌذگبى خَدسٍ )ستجِ ثٌذی ول( 4-2جذٍل

ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ثف اوبن اهتيبقات ٰىت ٌؽُ ؼـ ٨فآيٌؽ اـقيبثي ّبي اؼٍاـي ؼـ پبيبى ّف وبل ـتجِ ٌفٰت ّبي ٠فِٔ 

 ٍ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق آًْب هٙبث٫ خؽاٍل ؾيل هطبوجِ ٍ ا٠الم غَاّؽ ٌؽ.

 (Aاهتيبص ول ) ستجِ
 اهتيبص صيش ؿبخق

ًتيجِ ػولىشد   ضشيت خذهت* اهتيبص تَػؼِ ؿجىِ 

دسكذ 80حذالل  A≤100 ≥85 ★★★ يٯ دسكذ90حذالل   75حذالل    

دسكذ 70حذالل  A<85 ≥70 ☆★★ ؼٍ 50حذالل  -   

دسكذ 55حذالل  A<70 ≥55 ☆☆★ ِو  - - 

دسكذ 55پبييي تش اص  A<55 ☆☆☆ هفؼٍؼ  - - 
 

 1تجلشُ

بق ِـ٩ف ثـِ   يـ بٍـًؽ ثب اهتيّب ـا ثِ ٠ول ً يبثيالقم خْت اًدبم اـق يّوٱبـ ياؼٍاـ يّب يبثيِٰ ؼـ اـق ييٌفٰتْب 

 ٠ٌَاى هفؼٍؼ ٌٌبغتِ غَاٌّؽ ٌؽ.

پًٌَ ٬فاـ ؼاؼى ٰليِ غَؼـٍّبي ٨فٍغتـِ ٌـؽُ تَوـٗ ٌـفٰت     * ٔفيت غؽهت : ٠جبـت اوت اق هيكاى تطت 

 وبل ؼٍـاى ت١ْؽ ِٰ هٙبث٫ ثب ٨فهَل ؾيل هطبوجِ هي گفؼؼ. ٠10فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٘ي 

  
آهبـهدوَٞ هفاخ١بت وبل

∑       
  
   

 

Rًِشخ ثمبء خَدسٍ دس ؿجى ; 

Eضشيت هشاجؼِ ػبالًِ خَدسٍّب ; 

Pتؼذاد تَليذ هحلَل ; 

i تَليذ; ػبل 

پبـاهتفّبي اٌبـُ ٌؽُ ؼـ ٨فهَل ٨َ٪ ثف اوبن ا٘ال٠بت ؼـيب٨تي اق ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ اغؿ ٍ پـه  

 اق تبييؽ تَوٗ ثبقـن ا٠وبل هي گفؼؼ. 
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 2تجلشُ

ؼـِـؽ اق اهتيـبق هدوـَٞ           55خْت ٌـفٍٞ ١٨بليـت هـي ثبيىـت ضـؽا٬ل      ًيك ٌفٰتْبي هت٭بٔي ٍاـؼات غَؼـٍ  

 ٌبغُ ّبي ٰي٩يت، وف٠ت ٍ ّكيٌِ غؽهبت په اق ٨فٍي ـا ٰىت ًوبيٌؽ.  

 ستجِ ثٌذی ًوبيٌذگی هجبص 5-2جذٍل

 (Aاهتيبص ول ) ستجِ
 اهتيبص صيش ؿبخق ّب

 ًوبيٌذگیٍضؼيت 

ٍ غيشُ فضبی فيضيىی ٍ ًظبم آساػتگیثِ تفىيه ؿبخق ّبی ًيشٍی اًؼبًی، تجْيضات،   
 ًتيجِ ػولىشد

دسكذ 90حذالل  A ≤100 ≥95 ★★★★ *هوتبص دسكذ 90حذالل    

دسكذ 80حذالل  A ≤95≥85 ☆★★★ يه دسكذ 75حذالل    

دسكذ 70حذالل  A<85≥70 ☆☆★★ دٍ دسكذ 65حذالل    

دسكذ  55 حذالل دسكذ 60حذالل  A <70≥55 ☆☆☆★ ػِ  

دسكذ 60پبييي تش اص A<55 ☆☆☆☆ هشدٍد دسكذ 55پبييي تش اص    

 

 2تجلشُ

٬فاـ گف٨ت، ليٱي اهتيبق قيف ٌـبغُ ّـب    2ٍ  1زٌبًسِ اهتيبق ٰلي يٯ ًوبيٌؽگي ؼـ هطؽٍؼُ يٱي اق ـتجِ ّبي  

ؼـ آى ًوبيٌؽگي ثِ ضؽ ت١في٧ ٌؽُ ـتجِ هَـؼ ًٝف ًجَؼ، ضؽاٰثف يٯ ـتجـِ تٌـكل خْـت آى ًوبيٌـؽگي هٌٝـَـ      

 .غَاّؽ ٌؽ

 

 3تجلشُ

 يثبٌـٌؽ هـ   يبى هـ يهدبق ١٨بل ِٰ ؼـ ضبل اـائِ غؽهت ثـِ هٍـتف   يّب يٌؽگيِ ًوبيٰل ياؼٍاـ يّب يبثيؼـ اـق 

ٌّـَـت ثـِ ٠ٌـَاى هـفؼٍؼ     يف ايـ ٌـًَؽ ؼـ ٤  يه١ف٨ـ  يبثي٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ خْت اـق يىت تَوٗ ٌفٰتْبيثب

ّب ٩ِف ؼـ ًٝف گف٨تـِ   يٌؽگيي ًوبيبق ايبى ًػَاٌّؽ ثَؼ ٔوٌبً اهتيٌٌبغتِ ٌؽُ ٍ هدبق ثِ اـائِ غؽهبت ثِ هٍتف

 گفؼؼ. يهدبق ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ هفثَِ٘ لطبٚ ه يّب يٌؽگيبق ٌجٱِ ًوبيغَاّؽ ٌؽ ٍ ؼـ هتَوٗ اهت

 4تجلشُ

اـقيبثي اؼٍاـي ٰليِ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثِ َِـت وفقؼُ ٍ ثؽٍى ّوبٌّگي ٬جلي ثب ًٝف ثِ ـوبلت ؼوتَـال١ول ، 

 هي پؿيفؼ. ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ َِـت
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 5-2ضبئك ـتجِ هوتبق غَاّؽ ٌؽ ِٰ ٠الٍُ ثف ٰىت ٌفٍٖ ت١يـيي ٌـؽُ ؼـ خـؽٍل    ًوبيٌؽگي هدبق ؼـ َِـت *

 ٍخَؼ ه٠ََٔبت ؾيل اضفاق ٌؽُ ثبٌؽ:ـتجِ ثٌؽي ًوبيٌؽگي هدبق 

 ٌفايٗ ـؼي٧

 ٧ٰ پَي ّبي ًَيي ١ٌِتي 1

 ايٌتفًت ٍايفله ؼـ اتب٪ اًتٝبـ هٍتفيبى 2

 ؼـ ضيي اًدبم ت١ويفات اق ٘في٫ ًوبيٍگف ٍ يب پٌدفُ هٍف٦اهٱبى ـٍيت غَؼـٍ  3

 9001ٍ  10004ٍ  10002ٍ  18000ايكٍ  4

 تؽٍيي ٍ اخفاي ًٝبم اًگيكٌي ٰبـٌٰبى 5

 هتَوٗ پؿيفي ـٍقاًِ ًوبيٌؽگي ثيً اق هتَوٗ پؿيفي ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ  6

 % ؼـ ٌبغُ ايوٌي90ٰىت اهتيبق  7

 اق گبـاًتي ثيًپؿيفي ٍاـاًتي  ؼـِؽ 8
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 ؿشايظ تـَيك ٍ تٌجيِ ثش اػبع ػولىشد

هبُ اق قهبى ا٠الم ًتبيح اـقيبثي ثِ  2،زٌبًسِ ّف يٯ اق ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ؼـ اـقيبثي ّبي ؼٍـُ اي هفؼٍؼ ٌٌبغتِ ًٌَؽ -1

ًوبيٌؽگيوفثَِ٘ ٨فِت ؼاؼُ هي ٌَؼ تب ًىجت ثِ اِالش هَاـؼ ا٬ؽام ًوبيؽ ٍ په اق آى القم اوتدْت اـقيبثي هدؽؼ اق ٘ف٦ 

 .ه١ف٨ي گفؼؼثِ ثبقـن ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ يب ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي 

ـ٨ٟ ٰبوتي ّب ا٬ؽام ًٌوبيؽ ٍ يب ؼـ اـقيبثي هدؽؼ ًيك هفؼٍؼ ٌٌبغتِ زٌبًسِ ًوبيٌؽگي هدبق ؼـ ٨فِت ت١ييي ٌؽُ ًىجت ثِ 

ًوبيٌؽگي ل٥َ ٍ هدبق ثِ پؿيفي (گبـاًتئوبًت)اهتيبق ٨فٍي ٍ غؽهبت  ،ٌَؼ ثَّـت ه٬َت ٍ تب قهبى اـت٭بء وٙص ًوبيٌؽگي

 .هٍتفيبى ًوي ثبٌؽ

ٌفٰت ًوبيؽ ٍ ؼـ ؼـ اـقيبثي ؼٍـُ اي ث١ؽ ؽؼ ثبقـن هيجبيىت ثب هدَق هدًوبيٌؽگي ِٰ اهتيبق آى ثِ َِـت ه٬َت ل٥َ ٌؽُ اوت 

اهتيبق غؽهبت ٨فٍي ٍ غؽهبت ًوبيٌؽگي ثِ َِـت ؼائن ل٥َ غَاّؽ ٌؽ  ٬بثل ٬جَل ـا ٰىت ًوبيؽًتَاًؽ وٙص ٰي٩ي َِـتيٱِ 

 ثَؼ.ًػَاّؽ غَؼـٍ ١٨بليت ؼـ ّير يٯ اق ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ هفثَِ٘ هدبق ثِ اؼاهًِوبيٌؽگي  ِٰ ؼـ ايي َِـت

 پبييي تف ثبٌؽ *٬بثل ٬جَلِٰ اهتيبقات غؽهبت په اق ٨فٍي آًْب اق ضؽ  ٠فِٔ ٌٌٰؽُهطؽٍؼيت ّبي ؾيل ؼـ هَـؼ ٌفٰتْبي  -2

 گفؼؼ :  ا٠وبل هي هي تَاًؽ

 تْبب٬بًَى هبلي 138ـ ٠ؽم اوت٩بؼُ اق تىْيالت هبؼُ 

 ـ ٠ؽم ؼـيب٨ت هدَق پيً ٨فٍي

 تَليؽـ ٠ؽم ِؽٍـ هدَق تَو١ِ ٍ ا٨كايً ٜف٨يت 

 ـووي ٌفٰت غبـخي ٌبهِ ثجت ًوبيٌؽگي گَاّي توؽيؽـ ٠ؽم 

 هی ثبؿذ.هشدٍد  3اهتيبص پبييي تش اص ستجِ ثِ ػٌَاى ػغَح لبثل لجَل ٍ  3تب  1ستجِ ّبی  *

ـتجِ ّبي اـقيبثي غؽهبت په اق ٨فٍي ث١ٌَاى يٱي اق ه١يبـّبي اِلي پبؼاي هؽيف ٠بهل ٍ ا٠ٕبي ّيئت هؽيفُ هٌَٝـ غَاّؽ  -3

 ٌؽ. 

ؼـ ؼوتَـال١ول ًٝبم اًگيكٌي ًوبيٌؽگي ّب اِلي ث١ٌَاى يٱي اق هالٮ ّبي  ىتيثب يهدبق ه يـتجِ ّبي اـقيبثي ًوبيٌؽگيْب -4

 .گفؼؼهٌَٝـ تٍَي٫ 

ًٝبم اًگيكٌي ًوبيٌؽگي ّب هيجبيىت ؼـ ثبقُ ّبي قهبًي هٍػُ هَـؼ پبيً ٬فاـ گيفؼ ٍ ثف ايي اوبن ا٬ؽاهبت اِالضي  -5

 هٌبوت ت١في٧ گفؼؼ.
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 ثخؾ ػَم

 ؿشايظ ٍ ضَاثظ هشثَط ثِ ًوبيٌذگی ّبی هجبص
 

 

 :تؼبسيف هشثَط ثِ ًوبيٌذگی ّبی هجبص -1

 تؼويشاتی: فضبی-1-1

خْت اًدبم ت١ويفات غَؼـٍ ؼـ ًٝف گف٨تـِ          هٌبوتثِ هطلي ِٰ ؼاـاي ًيفٍي اًىبًي، ٨ٕبي ٨يكيٱي ٍ تدْيكات 

 هي ٌَؼ ا٘ال٪ هي گفؼؼ ِٰ القم اوت ٨ٕبي ت١ويفاتي هى٭٧ ٍ ؼاـاي تبثلَي ًَٞ ١٨بليت ثبٌؽ.

 يذوی:  لغؼبتاًجبس  -1-2

ؼاـاي ٩٬ىِ ثٌؽي هٌبوت ٍ ّوسٌـيي   هطلي ِٰ ثفاي ًگْؽاـي ١ٙ٬بت يؽٰي ؼـ ًٝف گف٨تِ ٌؽُ اوت ٍ ثبيىتي

 ثبٌؽ. ١ٙ٬بت يؽٰين ٰؽثٌؽي ؼاـاي ويىت

 1تجلشُ 

 لَاقم يؽٰي ثبيؽ ضؽا٬ل ثِ ويىتن ٰبـؼٰه هدْك ثبٌؽ. ّبياي ٌٰتفل هَخَؼي، اًجبـفث 

 2تجلشُ 

ً٭ٙـِ وـ٩بـي ٍ ً٭ٙـِ ؾغيـفُ     ١ٙ٬بت يـؽٰي ا٬ـؽام ثـِ ت١فيـ٧     ثفًبهِ ـيكي تبهيي ًوبيٌؽگي هيجبيىت خْت 

 ؼّؽ.اضتيب٘ي ًوبيؽ ٍ ًٝبـت ثف اخفاي آى ـا ًيك اًدبم 

 ـی: لغؼبتذاغاًجبس  -1-3

 ايي اًجبـ هطلي ثفاي خوٟ آٍـي ١ٙ٬بت ٍ لَاقم ؼا٤ي ؼـ ًوبيٌؽگي هي ثبٌؽ.

 اًجبس هَاد هلشفی: -1-4

 ؼـًٝفگف٨تِ هيٍَؼ. ًوبيٌؽگي ايي اًجبـثفاي ًگْؽاـي ـ٤ٌٍْب، ٔؽيع،گفيه ٍوبيفهَاؼ هّف٨ي ؼـ
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 :آالتاًجبس اثضاس -1-5

 .اثكاـ هػََّ ٍ اثكاـ ؼ٬ي٫ اق ايي اًجبـ اوت٩بؼُ هيگفؼؼثوٌَٝـ ًگْؽاـي هٌبوت اق 

 تجلشُ

 ايي اًجبـّب هي تَاًٌؽ ؼـ يٯ ٨ٕب ثَّـت هدكا ٍ هٍػُ ٬فاـ گف٨تِ ٌؽُ ثبٌٌؽ.  

 تؼويش ؿذُ: ٍ خَدسٍّبی هٌتظش تؼويشگ پبسويٌ -1-6

.پبـٰيٌگ ثبيؽ ثِ گًَِ اي ثبٌـؽ  اق ايي پبـٰيٌگجفاي ت٧٬َ غَؼـٍّبي ت١ويف ٌؽُ ٍ هٌتٝف ت١ويف اوت٩بؼُ هيگفؼؼ

  ِٰ اهٱبى ٍـٍؼ ٍ غفٍج غَؼـٍّب ثِ ـاضتي ؼـ آى ٍخَؼ ؼاٌتِ ثبٌؽ.

 ًگْذاسی ٍ تؼويشات:-1-7

ا٬ؽام ثـِ تـؽٍيي ؼوـتَـال١ول ًگْـؽاـي ٍ     9 -2-3هٍػُ ٌؽُ ؼـ خؽٍل ًوبيٌؽگي هيجبيىت خْت تدْيكات 

 .ٍ وبيف ٌفايٗ هَـؼ ًيبق ؼـ آى ت١في٧ ٌؽُ ثبٌؽثٌؽي ،ًَٞ وفٍيه  ت١ويفات ًوَؼُ ثِ ًطَي ِٰ ثفًبهِ قهبى

 ًوبيٌذگی فؼبل:-1-8

گفؼؼ ِٰ تب قهبى ٌفٍٞ ٨فايٌؽ اـقيبثي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ه٥ٍَل ثِ ١٨بليت ثـَؼُ  ي ًوبيٌؽگي ١٨بل هطىَة ه

 اوت.

 تجلشُ

ِـطِ گـؿاـي ٬ـفاـ     ثؽيْي اوت ا٠الم ل٥َ ٍ يب ت١لي٫ ثَؼى ًوبيٌؽگي ؼـ ثبقُ اًدبم اـقيبثي تَوٗ ثبقـن هـَـؼ  

 غَاّؽ گف٨ت.

 ًمغِ ػفبسؽ:-1-9

ؼـ ؼٍـُ اًتٝبـ ثفاي تبهيي هدؽؼ  "ًوبيٌؽگيًيبق "هٌَٝـ اق ً٭ِٙ و٩بـي وٙطي اق هَخَؼي اوت ِٰ خَاثگَي 

 .هي ثبٌؽ

 رخيشُ احتيبعی:-1-10

ؾغيفُ اضتيب٘ي يب ضؽا٬ل هَخَؼي ٠جبـت اوت اق هيكاى أب٨ِ هَخَؼي اًجبـ ثـفاي خلـَگيفي اق ٰوجـَؼ ّـبي     

 .ؼـيب٨ت ١ٙ٬ِ اضتوبلي ؼـ قهبى اًتٝبـ خْت 
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 ؿشايظ ٍ ضَاثظ هشثَط ثِ ًوبيٌذگی ّبی هجبص 

 

  ًيشٍی اًؼبًی 

 اهىبًبت ٍ تجْيضات 

  فشايٌذّبی  هشتجظ ثب حمَق هلشف وٌٌذگبى 

  اهتيبصّبی تـَيمی 

 ًيشٍی اًؼبًی -1

هؽيفيت ٍ ًيفٍي اًىبًي يٱي اق پبـاهتفّبي هْن ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق ثِ خْت اـائِ غؽهبت هٙلَة ثـِ هٍـتفيبى   

هطىَة هي گفؼؼ ِٰ ثف ايي اوبن ت١ييي ت١ؽاؼ ًيفٍي اًىبًي ٰب٨ي ثب تَخِ ثِ ت١ؽاؼ پؿيفي ؼـ ّف ًوبيٌـؽگي  

 بًبت غؽهبتي ِطيص ٍ هَثف هي ثبيىت َِـت گيفؼ.هدبق ثِ خْت ثفآٍـؼُ ٰفؼى اهٱ

 ػبختبس ػبصهبًی ًوبيٌذگی هجبص -1-1

 

 ، ايي ووت ـا ًيك ثِ ٠ْؽُ ؼاٌتِ ثبٌؽ. ِبضت اهتيبق ًوبيٌؽگي هي تَاًؽ ؼـ َِـت اضفاق ٌفايٗ هؽيف ت١ويفگبُ*      

 كبحت اهتيبص

 هذيشتؼويشگبُ  

 هؼئَل اًجبس
 هؼئَل  

 استجبط ثب هـتشيبى

وبسؿٌبع پزيشؽ  
 پزيشؿگش/

 وبسؿٌبع فٌی

 پشػٌل فٌی



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 

 خلَثٌؽي ؼـ ّف ًوبيٌؽگي هدبق الكاهي هي ثبٌؽ.*ٍخَؼ ١٨بليت ّبي هٱبًيٱي، الٱتفيٱي، ٨فهبى ٍ 

 

 

 تؼييي تؼذاد ًيشٍی اًؼبًی هَسد ًيبص دس ًوبيٌذگی هجبص -1-2

 ػجهٌوبيٌذگی تؼذاد ًفشات هَسد ًيبص هذيشيت ٍ ًيشٍی اًؼبًي1-1-3جذٍل 

 ـؼي٧ ووت  ت١ؽاؼ
≤R 30 30>≤R20 20 >≤R10 10 >R > 0  

 1 هؽيف ًوبيٌؽگي 1 1 1 1

1 1 

1 1 

 2 ٰبـٌٌبن پؿيفي

 3 پؿيفٌگف 1 2

1 1 
 هىئَل 

 اـتجبٖ ثب هٍتفيبى
4 

 5 هىئَل اًجبـ 1 1 1 1

Rًِهتَػظ تؼذاد پزيشؽ سٍصا ; 

 

 

 

 

 

 

 

 ٭هىبًيىی الىتشيىی فشهبى ٍ جلَثٌذی ّيجشيذ/گبص ػَص
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 ػٌگيي  ٌوبيٌذگیتؼذاد ًفشات هَسد ًيبص هذيشيت ٍ ًيشٍی اًؼبًي1-1-3جذٍل 

 ت١ؽاؼ
 ـؼي٧ ووت 

≤R15 15>R≥10 10>R≥5 5>R > 0  

 1 ًوبيٌؽگي هؽيف 1 1 1 1

1 1 

1 1 

 2 ٰبـٌٌبن پؿيفي

 3 پؿيفٌگف 1 2

1 1 
 هىئَل 

 اـتجبٖ ثب هٍتفيبى
4 

 5 هىئَل اًجبـ 1 1 1 1

 

 ػجهٌوبيٌذگی تؼذاد ًفشات هَسد ًيبص وبسؿٌبع فٌي 2-1-3جذٍل 

 ـؼي٧ ووت  ت١ؽاؼ
≤ T40 40>≤T30 30>≤T20 20 >≤T10 10 >T> 0  

 1 ٰبـٌٌبن ٨ٌي 1 2 3 4 5

T( تؼذاد پشػٌل فٌی ;TM+TC+TE+TG) 

 ػٌگييٌوبيٌذگی تؼذاد ًفشات هَسد ًيبص وبسؿٌبع فٌي 2-1-3جذٍل  

 ـؼي٧ ووت  ت١ؽاؼ
 ≤ T20 20>≤T15 15>≤T10 10>≤T5 5>T > 0  

 1 ٰبـٌٌبن ٨ٌي 1 2 3 4 5

T( تؼذاد پشػٌل فٌی ;TM+TC+TE+TG) 

 1تجلشُ

١٨بليت ت١ويفاتي )هٱبًيٱي، ثف٪، خلَثٌؽي ٍ گبقوَق( ؼـ ًوبيٌؽگي ت١ييي ت١ؽاؼ پفوٌل ٨ٌي هَـؼ ًيبق ؼـ ّف 

 :هدبق ثف اوبن ت١ؽاؼ پؿيفي

 ؼجهٌوبيٌذگيتؼذاد ًفشات هَسد ًيبص پشػٌل فٌي 3-1-3جذٍل 

 پىت هٱبًيٯ خلَثٌؽي ٰبـ ثف٪ ٰبـ گبقوَق ٰبـ/ ّيجفيؽ ٰبـ

TG TE TC TM ًوبؼ 
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 ًطَُ هطبوجِ *5.2

 ؼٌگييٌوبيٌذگيتؼذاد ًفشات هَسد ًيبص پشػٌل فٌي 3-1-3جذٍل 

 پىت هٱبًيٯ خلَثٌؽي ٰبـ ثف٪ ٰبـ       گبقوَق ٰبـ/ ّيجفيؽ ٰبـ

TG TE TC TM ًوبؼ 
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 ًطَُ هطبوجِ *4

 

RM  هتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ١٨بليت هٱبًيٱي ; 

RC هتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ١٨بليت خلَثٌؽي ; 

RE هتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ١٨بليت الٱتفيٱي ; 

RG  ّيجفيؽٰبـ; هتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ١٨بليت گبقوَق ٍ 

t ; وب٠ت ؼـ ًٝف گف٨تِ هي ٌَؼ ٍ  8وب٠ت ٰبـ ًوبيٌؽگي ؼـ يٯ ـٍق )ثِ َِـت پيً ٨فْ وب٠ت ٰبـٰفؼ ًوبيٌؽگي

ؼـ َِـت ٍخَؼ ثبًٯ ا٘ال٠بتي هٍػُ اق ١ٍٔيت وب٠ت ٰبـٰفؼ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ٍ ِطِ گؿاـي آى تَوٗ 

ثبقـن خْت ًوبيٌؽگي ّبيي  ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ/ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي ٍ په اق تبييؽ آى تَوٗ

 وب٠ت ؼـ ـٍق ١٨بليت ؼاـًؽ، وب٠ت ١٨بليت آًْب لطبٚ غَاّؽ ٌؽ( 8ِٰ ثيً اق 

( هدوـَٞ ت١ـؽاؼ    Round upهطبوجِ ت١ؽاؼ پفوٌل ٨ٌي ؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثف اوبن گفؼ ٰـفؼى ا٨كايٍـي)    

 .پفوٌل ّف ١٨بليت ت١ويفاتي هطبوجِ غَاّؽ ٌؽ

 (ػجهدس خلَف ًوبيٌذگی ّبی )2تجلشُ

  غَؼـٍ ٍخَؼ يٯ ٩ًف ثِ ٠ٌَاى ٰبـٌٌبن ٨ٌـي، ٰبـٌـٌبن    10تب  1ثب پؿيفي ـٍقاًِ  هدبقؼـ هَـؼ ًوبيٌؽگي ّبي

پؿيفي ٍ هىئَل اـتجبٖ ثب هٍتفيبى هَـؼ ٬جَل هي ثبٌؽ ِٰ القم اوت ٔوي اضفاق ٌفايٗ ٰبـٌٌبن ٨ٌي ؼٍـُ ّـبي  

 ـتجبٖ ثب هٍتفيبى ـا ًيك گؿـاًؽُ ثبٌؽآهَقٌي هفثَٖ ثِ پؿيفٌگف ٍ هىئَل ا

  پفوٌل ٨ٌي  2غَؼـٍ ٍ يب ٰوتف ثبٌؽ، ٍخَؼ ضؽا٬ل  5ؼـ َِـتي ِٰ هتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ًوبيٌؽگي هدبق

ِٰ آهَقي ّبي هفثَٖ ثِ ١٨بليت ّبي هٱبًيٱي، الٱتفيٱي، ٨فهبى ٍ خلَثٌؽي ٍ گبق وَق )ؼـ َِـت ٍخَؼ ١٨بليت( ـا 

 بيٌؽگي ٬بثل ٬جَل هي ثبٌؽ.گؿـاًؽُ ثبٌؽ ؼـ ًو
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   ٍ ٠الٍُ ثف پفوٌل هَـؼ ًيبق هٙبث٫ ثب خؽٍل ثبال وبيف پفوٌل ٌب٤ل ؼـ پىت ّبي يبؼ ٌؽُ ؼـ ًوبيٌؽگي ًيك ثجـت

 هٙبث٫ ثب خؽاٍل ٌفايٗ اضفاق اـقيبثي غَاٌّؽ گفؼيؽ. 

  هبُ اق تبـيع ٌفٍٞ ٰبـ آًْب ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق گؿٌتِ ثبٌؽ ٍ  يٯ٩ًفاتي ٬بثل ثجت ٍ اـقيبثي هي ثبٌٌؽ ِٰ ضؽا٬ل

هىتٌؽات خْت اثجبت ايي هََٔٞ تَوٗ ًوبيٌؽگي هدبق الكاهـي   َوبل توبم ثبٌؽ.اـائِ هؽاـٰ 18ضؽا٬ل وي آًْب ًيك 

 اوت.

 )دس خلَف ًوبيٌذگی ّبی ػٌگيي(2تجلشُ

  ٍخَؼ يٯ ٩ًف ثِ ٠ٌَاى ٰبـٌٌبن ٨ٌي، ٰبـٌٌبن غَؼـپٌح تب  يٯثب پؿيفي ـٍقاًِ  هدبقؼـ هَـؼ ًوبيٌؽگي ّبي ٍ

پؿيفي ٍ هىئَل اـتجبٖ ثب هٍتفيبى هَـؼ ٬جَل هي ثبٌؽ ِٰ القم اوت ٔوي اضفاق ٌفايٗ ٰبـٌٌبن ٨ٌي ؼٍـُ ّـبي  

 آهَقٌي هفثَٖ ثِ پؿيفٌگف ٍ هىئَل اـتجبٖ ثب هٍتفيبى ـا ًيك گؿـاًؽُ ثبٌؽ

  پفوـٌل   ؼٍ غَؼـٍ ٍ يب ٰوتف ثبٌؽ، ٍخَؼ ضـؽا٬ل  وِ ؼـ َِـتي ِٰ هتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ًوبيٌؽگي هدبق

٨ٌي ِٰ آهَقي ّبي هفثَٖ ثِ ١٨بليت ّبي هٱبًيٱي، الٱتفيٱي، ٨فهـبى ٍ خلَثٌـؽي ٍ گـبق وـَق )ؼـ ِـَـت ٍخـَؼ       

 ١٨بليت( ـا گؿـاًؽُ ثبٌؽ ؼـ ًوبيٌؽگي ٬بثل ٬جَل هي ثبٌؽ.

 3تجلشُ 

   ٍ ٠الٍُ ثف پفوٌل هَـؼ ًيبق هٙبث٫ ثب خؽٍل ثبال وبيف پفوٌل ٌب٤ل ؼـ پىت ّبي يبؼ ٌؽُ ؼـ ًوبيٌؽگي ًيك ثجـت

 هٙبث٫ ثب خؽاٍل ٌفايٗ اضفاق اـقيبثي غَاٌّؽ گفؼيؽ. 

  ٍ ٩ًفاتي ٬بثل ثجت ٍ اـقيبثي هي ثبٌٌؽ ِٰ ضؽا٬ل يٯ هبُ اق تبـيع ٌفٍٞ ٰبـ آًْب ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق گؿٌتِ ثبٌؽ

هىتٌؽات خْت اثجبت ايي هََٔٞ تَوٗ ًوبيٌؽگي هدبق الكاهـي   َوبل توبم ثبٌؽ.اـائِ هؽاـٰ 18ؽا٬ل وي آًْب ًيك ض

 اوت.

 4تجلشُ 

 ًطَُ هطبوجِ ٍ ا٨فاق ت١ؽاؼ پفوٌل ٨ٌي هٙبث٫ ثب ضدن پؿيفي ّف يٯ اق ١٨بليت ّب غَاّؽ ثَؼ.

 5تجلشُ 

ٌٌٰؽُ / ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي ثِ ٠ٌـَاى پفوـٌل   ٰليِ پفوٌل ًوبيٌؽگي هدبق هي ثبيىت اق ٘ف٦ ٠فِٔ 

 ًوبيٌؽگي هدبق ثب ثجت ٠ٌَاى ٥ٌلي هَـؼ تبييؽ ٬فاـ گف٨تِ ثبٌؽ.
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 6تجلشُ 

ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي هي ثبيىـت ثىـتِ آهَقٌـي هـَـؼ ًيـبق ٰبـٌـٌبن ٨ٌـي، پؿيفٌـگف، هىـئَل اًجـبـ           

ليِ وف ٨ّل ّـبي آهَقٌـي هـَـؼ ًيـبق ثـِ آًْـب       ي ٍ پفوٌل ٨ٌي ـا ٘فاضي ٍٰاـتجبٖ ثب هٍتف،ٰبـٌٌبوىيىتن ٍ

آهَقي ؼّؽ ٍ په اق ا٘ويٌبى اق ٰىت هْبـتْبي القم تَوٗ آًْب ثفاي ايٍبى، گَاّيٌبهِ تبييـؽ ِـالضيت اضـفاق    

پىت هفثَِ٘ ؼـ غََّ ٰليِ غَؼـٍّبي تطت هىئَليت آى ًوبيٌؽگي ِبؼـ ًوبيؽ. وف ٨ّـل ّـبي ايـي ثىـتِ     

 اـؼ هَـؼ اٌبـُ ؼـ ايي ؼوتَـال١ول ثبٌؽ.آهَقٌي هي ثبيىت ضؽا٬ل ٌبهل هَ

 ًحَُ اهتيبص دّی پشػٌل ػتبدی ٍ وبسؿٌبع فٌی:

 هطبوجِ اهتيبق آهَقي ثفاوبن گؿـاًؽى ٰليِ ؼٍـُ ّبي آهَقٌي هَـؼ ًيبق ّف پىت هي ثبٌؽ

 ًحَُ اهتيبص دّی پشػٌل فٌی:

 هطبوجِ اهتيبق آهَقي ثف اوبن ًَٞ آهَقٌي ٨فؼي ٍ گفٍّي هيجبٌؽ.

 ٨فؼي:گؿـاًؽى ضؽا٬ل يٯ وف٨ّل اق يٱي اق غَؼـٍّبي تطت هىئَليت ًوبيٌؽگيآهَقي 

  =TS)ت١ؽاؼ ؼٍـُ ّبي گؿـاًؽُ ٌؽُ هىت٭ل اق ًَٞ غَؼـٍ(÷ت١ؽاؼ پفوٌل(  ×)ت١ؽاؼ ؼٍـُ ّب  

آهَقي گفٍّي: هدوَٞ ؼٍـُ ّبي آهَقٌي هَـؼ ًيبق ؼـ ّف پىت ٰبـي ثـف اوـبن ت١ـؽاؼ پـؿيفي ـٍقاًـِ ٰليـِ       

 هىئَليت غَؼـٍّبي تطت

 = TP)ت١ؽاؼ ؼٍـُ ّبي گؿـاًؽُ ٌؽُ هىت٭ل اق ًَٞ غَؼـٍ(÷ت١ؽاؼ پفوٌل(  ×)ت١ؽاؼ ؼٍـُ ّب 

 

 ثىتِ آهَقٌي ثف اوبن پؿيفي غَؼـٍ ؼـ ١٨بليت هفثَِ٘ هطبوجِ هي گفؼؼ. -تجلشُ
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 ؿشايظ احشاص پشػٌل ًوبيٌذگی ّبی هجبص -1-3

 هذيش ًوبيٌذگی -1-3-1  

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 

    وبل وبث٭ِ ٰبـ هفتجٗ ثب غَؼـٍ يب غؽهبت ت١ويفگبّي وِليىبًه ٍ ثبالتف ثب 

    وبل وبث٭ِ ٰبـ هفتجٗ ثب غَؼـٍ يب غؽهبت ت١ويفگبّي پٌح٨َ٪ ؼيپلن ثب 

    وبل وبث٭ِ ٰبـ هفتجٗ ثب غَؼـٍ يب غؽهبت ت١ويفگبّي ٩ّتؼيپلن ثب 

  دٍسُ ّبی آهَصؿی 

   ٌفٰت هفثَِ٘آٌٌبيي ثب ٰليِ ًفم ا٨كاـّبي اـتجب٘ي 

  هؽيفيت ًوبيٌؽگي ثب تَخِ ثِ الكاهبت ٌفٰت غَؼـٍ وبق 

   ٍآٌٌبيي ثب الكاهبت آغفيي ثبقًگفي ؼوتَـال١ول ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ غؽهبت په اق ٨فٍي ١ٌِت غَؼـ 

  هٍتفي هؽاـي 

  )ايوٌي گبق وَق )ؼـ َِـتيٱِ ًوبيٌؽگي ؼاـاي ١٨بليت گبق وَق ثبٌؽ 

 ـؼ آٌٌبيي ثب آغفيي ٍيفايً اوتبًؽاISO 9001 

 ؿشح ٍظبيف 

 ًٝبـت ثف ويىتن غؽهبت په اق ٨فٍي 

  ٘فاضي،وبقهبًؽّي ٍ ثفًبهِ ـيكي غؽهبت 

  ًٝبـت ثف زگًَگي ـويؽگي ثِ ٌٱبيبت هٍتفيبى ٍ ثفـوي ـًٍؽ آًْب 

    ًٝبـت ثف ًطَُ اـائِ غؽهبت گبـاًتي ٍ ٍاـاًتي 

  ثٱبـگيفي اوتفاتمي ّبي ٰىت ٍ ٰبـ ؼـ خْت ـويؽى ثِ اّؽا٦ تدبـي 

  ًٝبـت ثف ٌٰتفل ٰي٩ي ت١ويفات ٍ غَؼـٍّبي ثفگٍتي 

  تدكيِ ٍ تطليل ٌفايٗ ثبقاـ 

   تدكيِ ٍ تطليل ٌبغُ ّبي ٰليؽي ٠ولٱفؼ 

  اـتجبٖ هىت٭ين ثب ٠فِٔ ٌٌٰؽُ / ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي 
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 وبسؿٌبع فٌی-1-3-2

 لی ٍ وبسیػَاثك تحلي 

    وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍ ؼٍليىبًه ٨ٌي ٍ ثبالتف ثب ضؽا٬ل 

    وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍ زْبـ٨َ٪ ؼيپلن ٨ٌي ثب ضؽا٬ل 

    وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍ ًٌؼيپلن ٨ٌي ثب ضؽا٬ل 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

  هفثَِ٘آٌٌبيي ًفم ا٨كاـ اـتجب٘ي ٌفٰت 

  هٍتفي هؽاـي 

  آٌٌبيي ثب آغفيي ٍيفايً اوتبًؽاـؼISO 9001 

   ؼٍـُ ّبي تػّّي ت١ويفات ٌبهل : ويىتن هَتَـ، ويىتن گيفثٱه، ويىتن وَغت ـوبًي، ويىتن 

تفهك ، آهَقي ٰبـ ثب ؼوتگبُ ّبي ٠يت يبة، ويىتن ثف٪ غَؼـٍ، ويىتن تَْيـِ هٙجـَٞ ٍ ت١ويـفات آى،     

ـٍي ٰبـ ثب ٰليِ اثكاـ هػّـََ ّـب ٍ ؼٍـُ تػّّـي ت١ويـفات ويىـتن ّـبي       ويىتن ت١لي٭بت غَؼـٍ، 

 ٍ ايوٌي )ؼـ َِـتيٱِ ًوبيٌؽگي ؼاـاي ١٨بليت گبق وَق ثبٌؽ( CNGگبقوَق 

 ؿشح ٍظبيف 

   ،اـائِ هٍبٍـُ ٨ٌي ٍ پبوع ثِ وؤاالت پفوٌل ًوبيٌؽگي ؼـ اـتجبٖ ثب هىبئل ًگْؽاـي غَؼـٍ، ت١ويفات

ٰبـثفؼ اثكاـ هػََّ ٍ تدْيكات، اًتػبة ـٍاًٱبـّـب، وـَغت ٍ وـبيف هـَاؼ هّـف٨ي ؼـ هَتـَـ ٍ اـائـِ          

 تَِيِ ّبي القم ثفاي خلَگيفي اق ثفٍق وَاًص ٍ ٠يَة غَؼـٍ

  ٍ ت١ويفٰبـاى ًوبيٌؽگي هدبق آهَقي پفوٌل ٨ٌي 

    اًدبم آقهبيً ّبي القم ٬جل اق ٌفٍٞ ٰبـ ت١ويفات ٍ اًدبم ٠وليبت ت١ويفاتي ثِ َ٘ـ ويىتوبتيٯ ثـب

 تَخِ ثِ ه٠َؽ تطَيل غَؼـٍ ٍ ؼـ ًْبيت اـائِ هٍبٍـُ ثِ هٍتفيبى

  وتَـال١ول ّب، ؼـيب٨ت ا٘ال٠يِ ّبي ٨ٌي، ؼوتَـال١ول ّبي ٨فاغَاى ٍ ًٝبـت ثف اخفاي ا٘ال٠يِ ّب ٍ ؼ

 ًگْؽاـي ٍ ٘ج٭ِ ثٌؽي ٍ آهَقي آى ثِ پفوٌل ًوبيٌؽگي



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

  ض٩ٛ ٍ ًگْؽاـي هىتٌؽات ٨ٌي ثفاي ّف ٰؽام اق هؽل ّبي غَؼـٍ ؼـ آـٌيَ ٨ٌي ٍ ثفٍق ٰفؼى آًْب 

 ثفـوي ًطَُ ت١ويفات اًدبم ٌؽُ تَوٗ پفوٌل ٨ٌي 

 اًدبم تىتْبي القم ثف ـٍي غَؼـٍ ٬جل اق تطَيل آى ثِ هٍتفي 

  ِگكاـٌبت هَـؼ ًيبق ثِ هؽيفيت ًوبيٌؽگياـائ 

 وبسؿٌبع پزيشؽ -1-3-3

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 

    وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍ ؼٍؼيپلن ٨ٌي ٍ يب ثبالتف ثب ضؽا٬ل 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

 َِ٘آٌٌبيي ًفم ا٨كاـ اـتجب٘ي ٌفٰت هفث 

  پؿيفي 

  هٍتفي هؽاـي 

  هَتَـ، ويىتن گيفثٱه،  آهَقي ٰبـ ثب ؼوـتگبُ ّـبي ٠يـت يـبة،     ؼٍـُ ّبي ت١ويفاتٍبهل : ويىتن

ويىتن ثف٪ غَؼـٍ، ويىتن ت١لي٭بت غَؼـٍ ٍ ت١ويفات ويىتن گبق وَق غَؼـٍ)ؼـ َِـتيٱِ ًوبيٌؽگي 

 ؼاـاي ١٨بليت گبق وَق ثبٌؽ(

 ؿشح ٍظبيف 

   ثفًبهِ ـيكي ٍ ٌٰتفل ًَثت ؼّي 

  َِ٘پؿيفي هطتفهبًِ هٍتفي ٍ تٱويل ٨فم ّبي هفث 

  ٍتػويي قهبى هَـؼ ًيبق ٍ ّكيٌِ ت١ويف غَؼـ 

  پيگيفي ت١ويفات ٍ ّوبٌّگي ثب هٍتفي ؼـ َِـت لكٍم ؼـ ضيي اًدبم ٰبـ 

  تطَيل غَؼـٍ ثِ هٍتفي ثب اـائِ تَٔيطبت ٍ تَِيِ ّبي القم 

   ٍا٘ويٌبى اق خلت ـٔبيت هٍتفي ؼـ ٌّگبم تطَيل غَؼـ 

 ٌفش ت١ويفات ٍ غؽهبت اًدبم ٌؽُ ثفاي هٍتفي 
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 يُ غَؼـٍتفغ 

 

 پزيشؿگش  -1-3-3

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 

  وبل وبث٭ِ ٰبـ ؼٍؼيپلن ٍ يب ثبالتف ثب 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

 َِ٘آٌٌبيي ًفم ا٨كاـ اـتجب٘ي ٌفٰت هفث 

  پؿيفي 

  هٍتفي هؽاـي 

 ؿشح ٍظبيف 

  ثجت ايفاؼات غَؼـٍ ثف اوبن اْٜبـات هٍتفي 

  ؼـ ضيي اًدبم ٰبـپيگيفي ت١ويفات ٍ ّوبٌّگي ثب هٍتفي ؼـ َِـت لكٍم 

 ٍتفغيُ غَؼـ 

 هؼئَل اًجبس -1-3-4   

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 

   وبل وبث٭ِ ٰبـ ؼٍؼيپلن ٍ يب ثبالتف ثب 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

  َِ٘آٌٌبيي ًفم ا٨كاـ اـتجب٘ي ٌفٰت هفث 

   ١ٙ٬ِ ٌٌبوي 

 اَِل اًجبـ ؼاـي 

   5اَِلS 

  ايوٌي اًجبـ 
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 6تجلشُ 

وف٨ّل ّبي اًجبـ گفؼاًي،ٌٰتفل هَخـَؼي، ٰـؽ گـؿاـي ا٬ـالم، ًطـَُ      ؼٍـُ اَِل اًجبـ ؼاـي هيجبيىت 

 زيؽهبى، آؼـن ؼّي ٍ و٩بـي گؿاـي ـا پًٌَ ؼّؽ.

 ؿشح ٍظبيف 

  ايدبؼ ويىتن و٩بـي گؿاـي هٌٝن ؼـ ثبقُ ّبي قهبًي هَـؼ ًيبق ثب ؼـ ًٝف گف٨تي هيكاى هَخَؼي ، ًفظ

 هّف٦ ٍ ً٭ِٙ و٩بـي

 ٘ج٭ِ ثٌؽي ٍ ٰؽگؿاـي ١ٙ٬بت 

  هَخَؼي اًجبـ ٍ ثْيٌِ ٰفؼى هؽيفيت هَخَؼيٌٰتفل 

  ايدبؼ ويىتن و٩بـي گؿاـي هٌٝن ؼـ ثبقُ ّبي قهبًي هَـؼ ًيبق ثب ؼـ ًٝف گف٨تي هيكاى هَخَؼي ، ًفظ

 هّف٦ ٍ ً٭ِٙ و٩بـي

 ـ٠بيت ٌفايٗ ًگْؽاـي ١ٙ٬بت يؽٰي ؼـ اًجبـ 

 ثبيگبًي اوٌبؼ ٍ هؽاـٮ هفتجٗ ثب اًجبـ ٍ و٩بـي گؿاـي 

 بت غفيؽاـي ٌؽُ هٙبث٫ ثب ًيبق وٌدي غفيؽتطَيل گف٨تي ١ٙ٬ 

 ِؽٍـ ضَالِ ٌّگبم تطَيل ؼاؼى ١ٙ٬بت 

 اـائِ گكاـٌبت القم ثِ هؽيفيت ًوبيٌؽگي 

 هؼئَالستجبط ثب هـتشيبى -1-3-5

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 

  وبل وبث٭ِ ٰبـي هفتجٗ  ؼ٨ٍَ٪ ؼيپلن يب ثبالتف  ثب ضؽا٬ل 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

   آٌٌبيي ثب الكاهبت ويىتن ّبي هؽيفيت ٰي٩يتISO 9001 ,ISO 10002 ,ISO10004 

 ٍآٌٌبيي ثب الكاهبت آغفيي ثبقًگفي ؼوتَـال١ول ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ غؽهبت په اق ٨فٍي ١ٌِت غَؼـ 

 هٍتفي هؽاـي 
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 ُاَِل ٍ ٨ٌَى هؿاٰف 

 

 ؿشح ٍظبيف 

 ٰوٯ ثِ تَو١ِ ٍ ض٩ٛ ـٍاثٗ ثب هٍتفيبى 

 ٟهٍتفيبىٌٱبيبت  ثفـوي وفي 

 تدكيِ ٍ تطليل هٌبوت ٌٱبيبت هٍتفيبى 

 ٘فاضي ٍ تَو١ِ ثفًبهِ ّبي ا٨كايً اـت٭بء وٙص ـٔبيت هٌؽي هٍتفيبى 

 ٗض٩ٛ هىتٌؽات ٍ وَاث٫ هفتج 

 ًٝبـت ثف ًطَُ پيبؼُ وبقي ٍ اخفاي ويىتن هؽيفيت ٰي٩يت 

  توبن ثب هٍتفيبى خْت تٱويل ًوَؼى ٨فم ّبي ًٝف وٌدي 

  ت١ويفات غَؼـٍ ٍ ا٘الٞ ـوبًي آى ثِ هٍتفيپيگيفي هفاضل اًدبم 

 ّوبٌّگي ثب هٍتفيبى ؼـ َِـت تبغيف ؼـ اًدبم ت١ويفات ٍ يب ت٥ييف ّكيٌِ ّب 

 پشػٌل فٌی -1-3-6

 هىبًيه : 

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 

    ـ قيف ؼيپلن )ضؽا٬ل گَاّيٌبهِ پبيبى تطّيالت ـاٌّوبيي( ثـب ضـؽا٬ل وـبل وـبث٭ِ ٰـبـ غـؽهبت      زْـب

 ت١ويفگبّي غَؼـٍ

  وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍ ؼٍؼيپلن ٍ يب ثبالتف ثب ضؽا٬ل 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

   ؼٍـُ ّبي تػّّي ت١ويفات ٌبهل : ويىتن هَتَـ، ويىتن گيفثٱه ، ويىتن وَغت ـوبًي، ويىتن

 ـ هػََّ تفهك ،آهَقي ٰبـ ثب ؼوتگبُ ّبي ٠يت يبة، ـٍي ٰبـ ثب اثكا

 ثشق وبس : 

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 
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 ( ثـب ضـؽا٬ل   ـاٌّوـب  التيتطّ بىيپب ٌبهِيضؽا٬ل گَاّقيف ؼيپلن )ـ يي وـبل وـبث٭ِ ٰـبـ غـؽهبت      زْـب

 ت١ويفگبّي غَؼـٍ

  وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍ ؼٍؼيپلن ٍ يب ثبالتف ثب ضؽا٬ل 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

         ؼٍـُ ّبي تػّّي ت١ويفات ٌبهل : ويىتن ثف٪، ويىـتن تَْيـِ هٙجـَٞ ٍ ت١ويـفات آًْـب، ويىـتن

 وَغت ـوبًي ، ـٍي ٰبـ ثب اثكاـ هػََّ، آهَقي ٰبـ ثب ؼوتگبُ ّبي ٠يت يبة

 جلَثٌذی وبس : 

 ػَاثك تحليلی ٍ وبسی 

 ( ثـب ضـؽا٬ل   ـاٌّوـب  التيتطّ بىيپب ٌبهِيضؽا٬ل گَاّقيف ؼيپلن )ـ يي بث٭ِ ٰـبـ غـؽهبت   وـبل وـ   زْـب

 ت١ويفگبّي غَؼـٍ

  وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍزْبـؼيپلن ٍ يب ثبالتف ثب ضؽا٬ل 

 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

  ٍـُ ّبي تػّّي ت١ويفات ٌبهل : ويىتن ٨فهبى، ويىتن ت١لي٫، ويىتن خلَثٌؽي، ويىتن تفهـك ،  د

 ـٍي ٰبـ ثب اثكاـ هػََّ

 گبصػَصوبس  :  

  ٍ وبسیػَاثك تحليلی 

 ( ثـب ضـؽا٬ل   ـاٌّوـب  التيتطّ بىيپب ٌبهِيضؽا٬ل گَاّقيف ؼيپلن )ـ يي وـبل وـبث٭ِ ٰـبـ غـؽهبت      زْـب

 ت١ويفگبّي غَؼـٍ

  وبل وبث٭ِ ٰبـ غؽهبت ت١ويفگبّي غَؼـٍ ؼٍؼيپلن ٍ يب ثبالتف ثب ضؽا٬ل 

 

 

 دٍسُ ّبی آهَصؿی 

      ؼٍـُ ّبي تػّّي ت١ويفات ٌبهل : ويىتن ثف٪ )هفثَٖ ثِ وَغت ـوبًي گبقوـَق(، ويىـتن هَتـَـ

 )هفثَٖ ثِ ويىتن گبقوَق(، آهَقي ٰبـ ثب ؼوتگبُ ّبي ٠يت يبة، ـٍي ٰبـ ثب اثكاـ هػََّ ٍ ايوٌي 
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 8تجلشُ 

 ـٌتِ ّبي تطّيلي ٨ٌي ٠جبـتٌؽ اق :

هٌْؽوي هٱبًيٯ )ٰليِ گفايً ّب(، ثف٪)ٰليِ گفايً ّب(،  ٰبهپيَتف )وػت ا٨ـكاـ(، اتَهٱبًيـٯ ٍ هبٌـيي آالت    

 ٍٰبٍـقي، ت١ويفات هٱبًيٱي، ت١ويف ٍ ًگْؽاـي غَؼـٍ، ٌٰتفل ٰي٩ي ١ٙ٬بت غَؼـٍ،الٱتفٍ تٱٌيٯ ٍ غؽهبت 

 په اق ٨فٍي

 9تجلشُ 

ت په اق ٨فٍي، هفثَٖ ثِ يٱي اق پىت ّبي هٱبًيٱي يـب  ؼٍـُ آهَقٌي ويىتن تفهكثىتِ ثِ ا٠الم ٍاوِٙ غؽهب

خلَثٌؽي هي ثبٌؽ ٍ ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ/ ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي هي تَاًؽ ؼٍـُ آهَقٌي هؿَٰـ ـا 

 ثفاي يٱي اق پىت ّبي هٱبًيٯ ٍ خلَثٌؽي لطبٚ ًوبيؽ.

 10تجلشُ 

غبـج اق ٌفٰت ٍاوِٙ غـؽهبت پـه اق ٨ـفٍي،    ؼـ َِـت ثفگؿاـي ؼٍـُ ّبي آهَقٌي ؼـ وبيف هفاٰك آهَقٌي 

 ثجت ؼٍـُ ّبي آهَقٌي ثب تبييؽ ٌفٰت ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي اهٱبى پؿيف هي ثبٌؽ.

 ًحَُ اهتيبص دّی -1-4

 ؼـِؽ اهتيبق١ٍٔيت ًوبيٌؽگي هي ثبٌؽ. 26ضؽاٰثف اهتيبق ايي ثػً 

وجٯ ٍ وٌگيي  3-1-3، 2-1-3، 1-1-3ل ًطَُ اهتيبق ؼّي ايي ثػً ثِ اقاي ت١ؽاؼ ٩ًفات ت١ييي ٌؽُ ؼـ خؽاٍ

 ت١ييٌوي گفؼؼ. 4-1-3ٍ ثفاوبن ٔفايت خؽٍل 

 ضشايت پشػٌل تؼويشگبُ هجبص 4-1-3جذٍل 

 ضشيت ػوت سديف

 3 وبسؿٌبع فٌی 1

 2 وبسؿٌبع پزيشؽ 2

 1 پزيشؿگش 3

 2 پشػٌل فٌی ؿبهل هىبًيه،ثشق وبس،جلَثٌذی وبس ٍ گبصػَصوبس 4

 1.5 ًوبيٌذگیهذيش  5

 1.5 يبىاستجبط ثب هـتشوبسؿٌبع ػيؼتن ٍ  6

 1.5 اًجبسداس 7
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 11تجلشُ 

ؼـِؽ هـبث٭ي هفثـَٖ ثـِ ؼٍـُ     ٍّتبؼؼـِؽ اهتيبق ّف يٯ اق پفوٌل هفثَٖ ثِ وَاث٫ تطّيلي ٍ ٰبـي ٍ  ثجىت

 ّبي آهَقٌي ت١ييي ٌؽُ هي ثبٌؽ.

 12تجلشُ 

 هؽاـٮ تطّيلي هَـؼ پؿيفي ؼـ ٨فآيٌؽ اـقيبثي ٠جبـتٌؽ اق :

 هؽاـٮ ِبؼـ ٌؽُ تَوٗ ٍقاـت آهَقي ٍ پفٍـي 

  هؽاـٮ ِبؼـ ٌؽُ تَوٗ ٍقاـت ٠لَم ٍ تط٭ي٭بت ٍ ٨ٌبٍـي 

 وَاث٫ ٰبـي هَـؼ پؿيفي ؼـ ٨فآيٌؽ اـقيبثي ٠جبـتٌؽ اق :

 ِليىت ثيو 

 13تجلشُ 

ؼـغََّ وَاث٫ ٰبـي ٍ تطّيلي پفوٌل ًوبيٌؽگي ّبي هدبقاهتيبق وَاث٫ اـائـِ ٌـؽُ ؼـ اـقيـبثي ثـِ ًىـجت      

 وَاث٫ ت١ييي ٌؽُ ؼـ ؼوتَـال١وللطبٚ هي گفؼؼ. 

 

 

 14تجلشُ 

وَاث٫ ٍ هىتٌؽات ؼٍـُ ّبي آهَقٌي ثفگكاـ ٌؽُ تَوٗ ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي ثب ا٠الم ثبقـن هي ثبيىت 

 ي ٌفٰت ّبي غؽهبت په اق ٨فٍي هَـؼ تبييؽ ٬فاـ گيفؼ. تَوٗ اًدوي ٩ٌِ

 15تجلشُ 

ؼـغََّ هؽاـٮ تطّيلي ٍوَاث٫ ٥ٌلي  ٨٭ٗ اِل ٍ يب ٰپي ثفاثف اِل هؽـٮ ِٰ تَوٗ ؼ٨بتف اوـٌبؼ ـوـويَ   

 ّوفاُ ثب هْف ثفخىتِ ِبؼـ ٌؽُ ثبٌؽ ٬بثل ٬جَل غَاّؽ ثَؼ.

بت په اق ٨ـفٍي ٍ يـب اِـل گَاّيٌبهـِ آهَقٌـي      اـائِ وَاث٫ آهَقٌي اق ٘في٫ وبيت ـوويٍفٰت ٍاوِٙ غؽه

 ّوفاُ ثب هْف ٌفٰت هفثَِ٘ ٬بثل ٬جَل هيجبٌؽ.
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 تجْيضات تؼويشگبّی -2
 

 

 )ًوبيٌذگی ّبی ػجه( ثبالثشّب -2-1
 

ضؽا٬ل ًيوي اق ٨ٕب ّبي ت١ويفاتي هٱبًيٱي ٍ ٨فهبى ٍ خلَثٌؽي هَـؼ ًيبق هي ثبيىـت   ّبي وجٯ ؼـ ًوبيٌؽگي

 هدْك ثِ ثبالثف ؼٍ وتًَِ يب ٬يسي ثبٌٌؽ.

 1تجلشُ 

ؼـ َِـت اًدبم ١٨بليت گبق وَق ؼـ ًوبيٌؽگي ٍخَؼ ضؽا٬ل يٯ ثبالثف ؼٍ وتًَِ يب ٬يسـي ؼـ هطـل آى ١٨بليـت    

 الكاهي هي ثبٌؽ.

 

 2تجلشُ 

ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثِ هٌَٝـ اًدبم ١٨بليت تٌٝين ٨فهبى ٍخَؼ يٯ خٯ زْبـوتًَِ )يـب خـٯ ٬يسـي    ؼـ ٰليِ 

 ؼٍثل( ّوفاُ ثب ٩ِطبت ل٥كاى ٍ گفؼاى ٍ خٯ تَؼلي الكاهي اوت.

 

 ثبالثشّب )ًوبيٌذگی ّبی ػٌگيي( -2-2

ؼ ًيبق هي ثبيىت هدْك ؼـ ًوبيٌؽگي وٌگيي ضؽا٬ل ًيوي اق ٨ٕبّبي ت١ويفاتي هٱبًيٱي ٍ ٨فهبى ٍ خلَثٌؽي هَـ

 ثِ زبل وفٍيه يب خٯ هَثبيل ثبٌٌؽ.

 1تجلشُ 

ؼـ َِـت اًدبم ١٨بليت گبق وَق ؼـ ًوبيٌؽگي ٍخَؼ ضؽا٬ل يٯ زـبل وـفٍيه يـب خـٯ هَثبيـل ؼـ هطـل آى       

 ١٨بليت الكاهي هي ثبٌؽ.

 

 2تجلشُ 

وـفٍيه ّوـفاُ ثـب     ؼـ ٰليِ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ثِ هٌَٝـ اًدبم ١٨بليت تٌٝين ٨فهبى ٍخـَؼ يـٯ خـٯ زـبل    

 ٩ِطبت ل٥كاى ٍ گفؼاى الكاهي اوت.
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 تجْيضات ػوَهی تؼويشگبّی  -2-2
 تْيِ گفؼؼ.3-2-3الي  1-2-3تدْيكات ٠وَهي ت١ويفگبّي هي ثبيىت هٙبث٫ ثب خؽاٍل 

 

 تؼذاد تجْيضات ػوَهی تؼويشگبّی 1-2-3جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سديف تجْيضات اهتيبص

 1 دسآس جشثميل صًجيشی ػمفی يب جه ػيبس هَتَس 10

10 
 ػجهًوبيٌذگی  تي 3پشع ّيذسٍليىی حذالل 

 تي ًوبيٌذگی ػٌگيي 20پشع ّيذسٍليىی حذالل 
2 

 3 )حذالل اثؼبد هغبثك ثب  ثلَن ػيلٌذس وليِ خَدسٍّبی تحت هؼئَليت(دػتگبُ ؿؼتـَی لغؼبت  10

 4 ووپشػَس َّا 10

 5 (mm 0-25 ،25-50 ،50-75) هيىشٍهتش 5

 6 (cm30)ضؽا٬ل  وَليغ 5

 7 ػبػت اًذاصُ گيشی ثب پبيِ 5

 8 پيشٍهتشيب (ًّت ثفٍي ؼـة ـاؼيبتَـ ٰليِ غَؼـٍّبي تطت هىئَليت) دهبػٌج ساديبتَس 5

 9 دػتگبُ هىؾ سٍغي  10

10 
 هيض دٍاس هَتَس ٍ گيشثىغ

 ثب ٬بثليت ًّت ٰليِ هَتَـّب ٍ گيفثٱه ّبي غَؼـٍّبي تطت هىئَليت ًوبيٌؽگي
10 

 11 )هغبثك ثب ًيشٍی هَسد ًيبص تؼييي ؿذُ دس دػتَسالؼول ّبی فٌی وليِ خَدسٍّبی تحت هؼئَليت(تشووتش 10

 12 دػتگبُ ؿبسط ثبعشی 10

 13 هَلتی هتش 5

 14 (ٌبميؿبسط د ضاىيه ؾيًوب تي)ثب لبثل یدػتگبُ تؼتش ثبعش 5

 15 دػتگبُ تؼت، ػولىشد ٍ ؿبسط وَلش 15

 16 ّبی جلَدػتگبُ تٌظين ًَس چشاؽ  15

 17 ىبهپيَتشیدػتگبُ هيضاى فشهبً 20

 18 دػتگبُ ثبالًغ چشخ 15

15 
 ًوبيٌذگی ػجه يب پٌج گبص دػتگبُ آًبليض چْبس گبص

 دػتگبُ تؼت دٍد ًوبيٌذگی ػٌگيي
19 

 20 گيج اًذاصُ گيشی ووپشػَس هَتَس 5

 21 ثف ـٍي غَؼـٍ يب غبـج اق غَؼـٍ -(1)دػتگبُ ؿؼتـَی اًظوتَس 15

 22 دػتگبُ تؼت سٍغي تشهض 10

 23 دػتگبُ ػيت يبة 20

 24 اگضٍص في )جْت ًيوی اص فضبّبی هىبًيىی ٍ الىتشيىی( 15



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 

 گبصػَصگبّيجب ضاتيتؼذاد تجْ 2-2-3جذٍل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تؼذاد تجْيضات تىويلی 3-2-3جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3تجلشُ 

ؼـ َِـتي ِٰ ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ تبييؽيِ ٌفٰت هبؼـ )٘فاش غَؼـٍ( هجٌي ثف ٠ؽم ًيبق ثِ اوـت٩بؼُ اق  

ؼوتگبُ ٌىتٍَيبًمٰتَـ ثفاي هطَّالت تطت پًٌَ ـا اـائِ ًوبيؽ، ايي ؼوتگبُ اق ٨ْفوت تدْيكات هفثَٖ ثِ 

 ًوبيٌؽگي ّبي هدبق آى ٌفٰت ضؿ٦ غَاّؽ ٌؽ.اـقيبثي 

 4تجلشُ 

ؼوتگبُ هيكاى ٨فهبى هيجبيىت ٬بثليت اًؽاقُ گيفي ٰليِ قٍايبي زفغْبي خلَ ٍ ٠٭ت هٙبث٫ ؼوتَـال١ول ٨ٌي 

هطَّل )ٰىتف، ٰوجف، ٰيٌگ پيي، تَ ايي ٍ تَ اٍت( ـا ؼاـا ثبٌؽ. ؼـ ٤يف ايي َِـت اهتيبقي ثِ ؼوتگبُ ت١لـ٫  

 ًػَاّؽ گف٨ت.

ثفاي ٰليِ هطَّالت تطت پًٌَ ًوبيٌؽگي ـا ؼاـا ثبٌؽ. ؼـ  ّوسٌيي ؼوتگبُ ٨َ٪ هي ثبيىت ٬بثليت اوت٩بؼُ

 ٤يف ايي َِـت اهتيبق ًب٬ُ ثفاي ؼوتگبُ هٌَٝـ هي گفؼؼ.)هٍفٍٖ ثِ ؼاـا ثَؼى ٌفايٗ القم(

 ـؼي٧ ًَٞ تدْيكات اهتيبق

20 
هشثَط داسای ًشم افضاس ٍ ػخت افضاس  -دػتگبُ ػيت يبة

 ثِ ػيؼتن ّبی گبص ػَص
1 

 2 دػتگبُ ًـت يبة 10

 3 (ًوبيٌذگی ػجه)دس دػتگبُ آًبليض پٌج گبص 15

 سديف تجْيضات تىويلی اهتيبص 

 1 دػتگبُ تضسيك سٍغي  10

 2 دػتگبُ تؼت تشهض )تؼت اليي( 10

 3 دػتگبُ تؼت ووه فٌش )تؼت اليي(  10



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 

 5تجلشُ 

اى ٨فهـبى اهتيـبقي ت١لـ٫    ؼـ َِـت ٠ؽم ٍخَؼ ٩ِطبت ل٥كاى،گفؼاى ٍ خٯ تَؼلي ؼـ ثبالثف ثـِ ؼوـتگبُ هيـك   

 ًػَاّؽ گف٨ت.

 6تجلشُ 

ؼـَِـت ٍخَؼ ٬بثليت ت١في٧ غَؼـٍّب ؼـ ًفم ا٨كاـ ؼوتگبُ هيكاى ٨فهـبى، هيجبيىـت ٰليـِ هطّـَالت تطـت      

 پًٌَ ًوبيٌؽگي ؼـ ًفم ا٨كاـ ت١في٧ ٌؽُ ٍ ضؽٍؼ ٬بثل پؿيفي ٰليِ قٍايب ًيك ؼـ آى ؼـج ٌؽُ ثبٌؽ.

 

 7تجلشُ 

ًوبيٌؽگي ّب اغتيـبـي اوـت ٍ ؼـ ِـَـت ٍخـَؼ، ؼاـاي اهتيـبق هـبقاؼ يـب تٍـَي٭ي                ٍخَؼ تدْيكات تٱويلي ؼـ 

اهتيبقثِ اهتيبق تدْيكات ت١ويفگبّي أب٨ِ هي ًوبيؽ ِٰ ؼـ َِـت ٍخـَؼ   2هي ثبٌؽ. تدْيكات تٱويلي ضؽاٰثف 

 ّف يٯ اق تدْيكات خؽٍل ٨َ٪ ثِ ًىجت اهتيبق هطبوجِ غَاّؽ ٌؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 

 وبليجشاػيَى، ًگْذاسی ٍ تؼويشات-2-3
تدْيكات ٍ اثكاـ آالت هٍػُ ٌؽُ ؼـ خؽٍل ؾيل ًيبق ثِ ٰبليجفاويَى ٍ ًگْـؽاـي ٍ ت١ويـفات ؼٍـُ اي ؼاـًـؽ.    

ٰبليجفاويَى هيجبيىت تَوٗ يٱي اق هفاخٟ ه١تجف ِٰ ؼاـاي گَاّي تبييؽ ِـالضيت اق وـبقهبى هلـي اوـتبًؽاـؼ     

 ايفاى هي ثبٌؽ اًدبم گفؼؼ.
 تجْيضات هَسد ًيبص جْت وبليجشاػيَى ٍ ًگْذاسی ٍ تؼويشات 8-2-3جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 8تجلشُ 

 ثفؼاـي ٬فاـ هي گيفًؽ اهتيبق ت١ل٫ هي گيفؼ.ِف٨بً ثِ ؼوتگبُ ّب ٍ تدْيكات وبلن ِٰ ًّت ٍ هَـؼ ثْفُ 

 ـؼي٧ ًَٞ تدْيكات ٰبليجفاويَى ًگْؽاـي ٍ ت١ويفات

  1 ثبالثش ّب 

   تي )ػجه( 3پشع ّيذسٍليىی حذالل 
2 

   تي )ػجه( 20پشع ّيذسٍليىی حذالل 

   3 دػتگبُ ؿؼتـَی لغؼبت 

  4 ووپشػَس َّا 

  هيىشٍهتش (mm 0-25   ) 5 

  ضؽا٬ل  وَليغ(cm30) 6 

  ِ7 ػبػت اًذاصُ گيشی ثب پبي 

  8 دهبػٌج ساديبتَس يب  پيشٍهتش 

  9 تشووتش 

  10 هَلتی هتش 

  11 دػتگبُ تؼت، ػولىشد ٍ ؿبسط وَلش 

  ً12 ىبهپيَتشیدػتگبُ هيضاى فشهب 

  13 دػتگبُ ثبالًغ چشخ 

   ُآًبليض چْبس گبص ٍ پٌج گبص ًوبيٌذگی ػجهدػتگب 
14 

  دػتگبُ تؼت دٍد ًوبيٌذگی ػٌگيي 

  15 گيج اًذاصُ گيشی ووپشػَس هَتَس 

  16 )تؼت اليي( دػتگبُ تؼت تشهض 

  17 )تؼت اليي( دػتگبُ تؼت ووه فٌش 



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 

 9تجلشُ 

پفوٌل ٨ٌي هيجبيىت هْبـت اوت٩بؼُ ٍ ؼاًً ـاُ اًؽاقي تدْيكات پىت هفتجٗ ثب غَؼ ـا ؼاٌتِ ثبٌٌؽ.ؼـ َِـت 

٠ؽم هْبـت پفوٌل اهتيبقي ثِ تدْيكات پىت هفثَِ٘ ت١ل٫ ًػَاّؽ گف٨ت. ؼـ غََّ ؼوـتگبُ ٠يـت يـبة ؼـ    

 ُ ٨٭ٗ تَوٗ ٰبـٌٌبن ٨ٌي ثالهبًٟ هي ثبٌؽ.َِـت هْبـت اوت٩بؼ

 ًحَُ اهتيبص دّی  -2-4

 ؼـِؽ اهتيبق١ٍٔيت ًوبيٌؽگي هي ثبٌؽ. 18ضؽاٰثف اهتيبق ايي ثػً 

 ًطَُ اهتيبق ؼّي ايي ثػً ثفاوبن ٔفايت خؽٍل قيف ت١ييي هي گفؼؼ.

 ضشايت ثبالثش ّب ٍ تجْيضات ػوَهی ًوبيٌذگی  9-2-3جذٍل 

 ضشيت ؿشح سديف

 1.5 ثبالثشّب 1

 7.5 ًوبيٌذگیتجْيضات ػوَهی  2
 

 

 

 10تجلشُ 

 ـٍي اهتيبق ؼّي ؼـ ثػً تدْيكات ثِ ٌفش ؾيل هي ثبٌؽ.

 ؼـ َِـت ٍخَؼ تدْيك ثِ َِـت ًب٬ُ، ًيوي اق اهتيبق ثِ آى تدْيك ت١ل٫ غَاّؽ گف٨ت. -1

اق تدْيك اهتيـبقي ثـِ آى   ؼـ َِـت ٍخَؼ تدْيك ثِ َِـت غفاة يب ٠ؽم اوت٩بؼُ يب ٠ؽم تَاًبيي ؼـ اوت٩بؼُ  -2

 تدْيك ت١ل٫ ًػَاّؽ گف٨ت.

 ؼـِؽ اق اهتيبق آًْب ٰىف غَاّؽ ٌؽ 30ؼـ َِـت ٰبليجفُ ًجَؼى ّف يٯ اق تدْيكات هَـؼ ًيبق  -3

 ؼـِؽ اق اهتيبق آًْب ٰىف غَاّؽ ٌؽ 20ؼـ َِـت ٠ؽم اخفاي ًگْؽاـي ٍ ت١ويفات تدْيكات هَـؼ ًيبق  -4

 

 ؿشايظ هحيغی -3

 فضبی فيضيىی -3-1

 ٕبي ٨يكيٱي ؼـ ًوبيٌؽگي ثِ وِ ثػً ٨ٕبي وتبؼي ٍ اًجبـ، پبـٰيٌگ ٍ  ٨ٕبي ت١ويفاتي ت٭ىين هي گفؼؼ :٨
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 فضبی اداسی، ػتبدی ٍ اًجبس  -3-1-1

 ًوبيٌذگی ػجه هتشاط هَسد ًيبص فضبی اداسی، ػتبدی ٍ اًجبس1-3-3جذٍل 

 

 ( R=هتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ) 
 ًيبص فضبی اداسی، ػتبدی ٍ اًجبس ًوبيٌذگی ػٌگييهتشاط هَسد 1-3-3جذٍل 

(=R) ًِهتَوٗ ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقا 

 ًبم ٍاحذ سديف
 هتش هشثغ ًوبيٌذگیحذالل هتشاط هَجَد دس 

10≥R> 0 20≥R>10 30≥R>20  R>30 

1 

پزيشؽ، 

تشخيق  ٍ 

 فضبی اداسی

 40 30 20 10 هـتشيبىهحل اًتظبس 

 55 40 30 20 هحل ثجت پزيشؽ )فيضيىی ٍ اداسی(

 ثخؾ اًجبس 2

 80 60 40 35 فشٍؿگبُ يب اًجبس لغؼبت يذوی

 20 10 5 5 اًجبس سٍغي ٍ سٍاًىبس ّب

 20 10 5 5 اًجبس لغؼبت داغی

 20 10 5 5 اًجبس اثضاس آالت ٍ تجْيضات 

 235 160 105 80 هجوَع هتشاط 

 ًبم ٍاحذ سديف
 هتش هشثغ ًوبيٌذگیحذالل هتشاط هَجَد دس 

5≥R> 0 10≥R>5 15≥R>10 < R15 

1 

پزيشؽ، 

تشخيق  ٍ 

 فضبی اداسی

 40 30 20 10 هحل اًتظبس هـتشيبى

 110 80 60 40 پزيشؽ )فيضيىی ٍ اداسی(هحل ثجت 

 ثخؾ اًجبس 2

 90 70 50 40 فشٍؿگبُ يب اًجبس لغؼبت يذوی

 30 20 15 15 اًجبس سٍغي ٍ سٍاًىبس ّب

 30 20 15 15 اًجبس لغؼبت داغی

 25 15 10 10 اًجبس اثضاس آالت ٍ تجْيضات 

 325 235 170 130 هجوَع هتشاط 



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 

  1تجلشُ 

ؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ١ٙ٬بت يؽٰي، ـ٤ٍي ّب ٍ ـٍاًٱبـّب، ١ٙ٬بت ؼا٤ي ٍ ّوسٌيي اثكاـآالت ٍ تدْيكات هيتَاًؽ ؼـ 

هؿَٰـت٩ٱيٯ ٌؽُ ثبٌؽ. ٔوٌبً ؼـ  يٯ ٨ٕب ًگْؽاـي ٌَؼ، هٍفٍٖ ثِ ايٌٱِ ٬ىوت ًگْؽاـي ايي ا٬الم ؼـ ٨ٕبي

هَاـؼي ِٰ هط٩ِٝ يب ٩٬ىِ ّبيي خْت ًگْؽاـي اثكاـ آالت ٍ تدْيكات ؼـ ًوبيٌؽگي ت١جيِ هي گفؼؼ، ٨ٕبي آى ًيك ثِ 

 ٠ٌَاى اًجبـ اثكاـآالت ٍ تدْيكات هَـؼ پؿيفي غَاّؽ ثَؼ.

 2تجلشُ 

ثِ اًؽاقُ اي ثبٌؽ ِٰ ٠الٍُ ثف ٰىت هتفال  ؼـ ضَقُ ٨ٕبي اؼاـي ٍ اًجبـّب َ٘ل ٍ ٠فْ ٨ٕبي ٨يكيٱي هي ثبيىت

 ٬بثليت اوت٩بؼُ ثب ٠ٌَاى آى ـا ؼاٌتِ ثبٌؽ. ًوبيٌؽگي وجٯ ٍ وٌگيي  1-3-3يبؼ ٌؽُ ؼـ خؽٍل 

 3تجلشُ 

٨ٕبي ٨يكيٱي پؿيفي هي ثبيىت ثِ گًَِ اي ٘فاضي گفؼؼ ِٰ ت٧٬َ غَؼـٍ ثفاي پؿيفي هبًٟ اق ٍـٍؼ ٍ غـفٍج  

 غبـج ًوبيٌؽگي ًٍَؼ.وبيف غَؼـٍ ّب ثِ ؼاغل ٍ يب 

 فضبی تؼويشاتی  -2 -1 -3

 ػجهت١ييي ت١ؽاؼ ٍ اث١بؼ ٨ٕبي ت١ويفاتي ٍ تفؼؼ هَـؼ ًيبق ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق غَؼـٍّبي  -ال٧ 

 خوٟ ت١ؽاؼ پفوٌل ٨ٌي; ت١ؽاؼ ٨ٕبي ت١ويفاتي هَـؼ ًيبق 

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي ّف ثػً ت١ويفاتي  4 × 7هتف هفثٟ ;   28

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي تفؼؼ ٍ ٍـٍؼ ٍ غفٍج  4 × 3.5هتف هفثٟ ;   14

 ػٌگييت١ييي ت١ؽاؼ ٍ اث١بؼ ٨ٕبي ت١ويفاتي ٍ تفؼؼ هَـؼ ًيبق ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق غَؼـٍّبي  -ة 

 خوٟ ت١ؽاؼ پفوٌل ٨ٌي; ت١ؽاؼ ٨ٕبي ت١ويفاتي هَـؼ ًيبق 

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي ّف ثػً ت١ويفاتي  5×10هتف هفثٟ ;   50

 ٨ٕبي تفؼؼ ٍ ٍـٍؼ ٍ غفٍج; اًؽاقُ   5× 5هتف هفثٟ ;   25

 4تجلشُ

٨ٕبي ت١ويفاتي ـٍثفٍي ّن ٬فاـ گف٨تِ ثبٌٌؽ، ٍخَؼ تٌْب يٯ ٨ٕبي تفؼؼ ؼـ ثيي آًْب ٰب٨ي هي  2ؼـ َِـتي ِٰ 

 ثبٌؽ.



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 5تجلشُ 

 ٨ٕبّبي ت١ويفاتي ٍ اًجبـّب هي ثبيىت هى٭٧ ثبٌؽ ٍ ضؽا٬ل اث١بؼ ت١ييي ٌؽُ ؼـ آًْب ـ٠بيت گفؼؼ.

 )پبسويٌگ خَدسٍّبی آهبدُ تؼويش ٍ تؼويش ؿذُ(فضبی پبسويٌگ  -1-3 -3

 ػجهت١ييي ت١ؽاؼ ٍ اث١بؼ پبـٰيٌگ ٍ ٨ٕبي تفؼؼ هَـؼ ًيبق ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق غَؼـٍّبي  -ال٧

 ت١ؽاؼ پؿيفي( ; ت١ؽاؼ پبـٰيٌگ هَـؼ ًيبق × 0.65) –ت١ؽاؼ ٨ٕبّبي ت١ويفاتي 

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي ّف پبـٰيٌگ  2.2× 5هتف هفثٟ ; 11

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي تفؼؼ ٍ ٍـٍؼ ٍ غفٍج 2.2× 3.5ٟ ; هتف هفث 7.7

 ػٌگييت١ييي ت١ؽاؼ ٍ اث١بؼ پبـٰيٌگ ٍ ٨ٕبي تفؼؼ هَـؼ ًيبق ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق غَؼـٍّبي  -ة

 ت١ؽاؼ پؿيفي( ; ت١ؽاؼ پبـٰيٌگ هَـؼ ًيبق × 0.65) –ت١ؽاؼ ٨ٕبّبي ت١ويفاتي 

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي ّف پبـٰيٌگ  3×8هتف هفثٟ ;  24 

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي تفؼؼ ٍ ٍـٍؼ ٍ غفٍج 3×5هفثٟ ;هتف  15

 اتَثَع ت١ييي ت١ؽاؼ ٍ اث١بؼ پبـٰيٌگ ٍ ٨ٕبي تفؼؼ هَـؼ ًيبق ؼـ ًوبيٌؽگي هدبق غَؼـٍّبي -ج

 * ت١ؽاؼ پؿيفي( ; ت١ؽاؼ پبـٰيٌگ هَـؼ ًيبق 0.65) -ت١ؽاؼ ٨ٕبّبي ت١ويفاتي 

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي ّف پبـٰيٌگ  3×  12هتف هفثٟ ;  36

 ; اًؽاقُ ٨ٕبي تفؼؼ ٍ ٍـٍؼ ٍ غفٍج 3×5هفثٟ ;هتف  15

 6تجلشُ 

ؼـ َِـت ا٨فاق ٨ٕبي پبـٰيٌگ غَؼـٍّبي ٨فٍي )ؼـَِـت ٰبـثفؼ( ٍ غَؼـٍّبي آهبؼُ ت١ويف ٍ ت١ويف ٌـؽُ ؼـ  

ًوبيٌؽگي ثجت ٨ٕب ثف اوبن ا٨فاق اًدبم ٌؽُ َِـت هي پؿيفؼ.ؼـ ٤يف ايي َِـت ٨ٕـبي پبـٰيٌـگ غَؼـٍّـبي    

 % هطبوجِ غَاّؽ ٌؽ.70يل ثب ًىجت آهبؼُ ت١ويف ٍ تطَ

 7تجلشُ 

٨ٕبي  و٨ِٕبي ت١ويفاتي ٍ  وِؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ِف٦ ًٝف اق ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ غَؼـٍ ٍخَؼ ضؽا٬ل 

 ٨فهَل ّبي هؿَٰـ هطبوجِ غَاّؽ ٌؽ. پبـٰيٌگ غَؼـٍ الكاهي ثَؼُ ٍ هبقاؼ ثف آى ثف اوبن
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 ًحَُ اهتيبص دّی  -4 -1 -3

 ؼـِؽ اهتيبق١ٍٔيت ًوبيٌؽگي هي ثبٌؽ. 9ايي ثػً  ضؽاٰثف اهتيبق

 ًطَُ اهتيبق ؼّي ايي ثػً ثِ اقاي ت١ؽاؼ ٨ٕبّبي ت١ييي ٌؽُ ٍ ثفاوبن ٔفايت خؽٍل قيف هطبوجِ هي گفؼؼ.

 ضشايت فضبّبی تؼويشاتی ٍ تشدد 2-3-3جذٍل 

 ضشيت ؿشح سديف

 4 فضبی تؼويشاتی 1

 2 فضبی ػتبدی ٍ اًجبس 2

 2 فضبی پبسويٌگ 3

 1 فضبی تشدد خَدسٍ 4

 

 

 8تجلشُ 

ؼـِـؽ هيـكاى ت١يـيي     80هتفال )َ٘ل ٍ ٠فْ( ٨ٕبي ت١ويفاتي،٨ٕبي تفؼؼ ٍ ٨ٕبي پبـٰيٌگ زٌبًسِ ٰوتـف اق  

ؼـِـؽ ٍ ثـيً اق آى ثبٌـؽ اهتيـبق آى ثـِ       80ٌؽُ ثبٌؽ ثِ آى ثػً اهتيبقي ت١ل٫ ًػَاّؽ گف٨ت. ؼـ َِـتيٱِ 

 ًىجت هطبوجِ غَاّؽ ٌؽ.

 الضاهبت هحيغی -4

 ًظبم آساػتگی -4-1

ًوبيٌؽگي هي ثبيىت ٰليِ الكاهبت ًٝبم آـاوتگي ـا ثِ ًطَي هٙلَة ايدبؼ ٍ پيبؼُ وبقي ًوبيـؽ.ًٝبم آـاوـتگي   

 ٌبهل ضَقُ ّبي پفوٌل،ت١ويفگبُ ٍ اًجبـ هي ثبٌؽ.

 پشػٌل 4-1-1

 .ٰليِ پفوٌل وتبؼي ٍ ت١ويفگبّي هي ثبيىت ؼاـاي لجبن ٰبـ اوتبًؽاـؼ ٌفٰت هبؼـ ثبٌٌؽ 

 .لجبن پفوٌل هي ثبيىت تويك ثبٌؽ 

       ٰليِ پفوٌل وتبؼي هي ثبيىت ؼاـاي اتيٱت ٌٌبوبيي ثب ٨فهت هٍػُ ٌـؽُ اق وـَي ٌـفٰت غـؽهبت پـه اق

 ٨فٍي ثَؼُ ٍ ـٍي لجبن ٰبـ آًْب ًّت ٌؽُ ثبٌؽ.

  ؼـ پفًٍـؽُ ّـبي    -ال١ول( ؼـ ت١ويف گبُ ثبيـؽ ؼاـاي پفًٍـؽُ پفوـٌلي ثبٌـٌؽ     ؼوتَـٰليِ ا٨فاؼ ٌب٤ل)ؾٰف ٌؽُ ؼـ

 پفوٌلي ثبيؽ وَاث٫ ٥ٌلي، وَاث٫ تطّيلي، وَاث٫ آهَقٌي هَخَؼ ثبٌؽ.
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 تؼويشگبُ-4-1-2

  ٍ ّبي غَؼـٍّبي هَـؼ اوت٩بؼُ ؼـ ت١ويف گبُ هي ثبيىت هٙبث٫ ثب آغـفيي ت٥ييـفات    ؼوتَـال١ولٰليِ ٰتت ٨ٌي

َي ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ / ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي هَخَؼ ثبٌـؽ ٍ ثـِ ِـَـت هـٌٝن ؼـ     ا٠وبل ٌؽُ اق و

هطل ٬بثل ؼوتفوي ثفاي پفوٌل هفتجٗ خوٟ آٍـي ٌؽُ ثبٌؽ.هَاـؼ ٨َ٪ هي تَاًؽ ثِ َِـت ٰب٤ؿي ٍ يب الٱتفًٍيٱي 

 ثبٌؽ.

  .٬فاـ گف٨تي ١ٙ٬بت ؼا٤ي ٍ ه١يَة ؼـ ٨ٕبّبي ت١ويفاتي هدبق ًوي ثبٌؽ 

 ي ٍ ٨ٕبّبي ت١ويفاتي،ؼيَاـّب ٍ ٌيٍِ ّب هي ثبيىت تويك ثبٌٌؽ.٧ٰ وبل 

  ٧ٰ وبلي ٍ ٨ٕبّبي ت١ويفاتي هي ثبيىت هىٙص ثَؼُ ٍ ثِ گًَِ اي ثبٌؽ ِٰ ؼـ ضيي اًدبم ١٨بليت ّبي ت١ويفاتي

 گفؼ ٍ ٤جبـ ايدبؼ ًگفؼؼ.

 1تجلشُ 

    ٌل اؼاـي ٍ ت١ويفگـبّي ٨ـفاّن   ًوبيٌؽگي هدبق هيجبيىت ويىتن گفهبيً ٍ وفهبيً القم ـا ؼـ هطـل ٰـبـ پفوـ

 ًوبيؽ.    

  اثكاـآالت ٍتدْيكات هي ثبيىت تويك ثبٌٌؽ 

  ٍ ٰليِ غَؼـٍّبي ؼـ ضبل ت١ويف هي ثبيىت ؼاـاي ـًٍٰ هطب٨ٛ ) ٌبهل : ـًٍٰ گلگيف، ٌِؽلي، قيفپبيي، ٨فهبى

 ؼوتِ ؼًؽُ( ثبٌٌؽ.

 

 تبثلَّب -4-2

ايي تبثلَّبي ـاٌّوبي ١٨بليت ّب ٍ هٱبى ّبي هػتل٧ ًوبيٌؽگي هٍػُ ٍ ؼـ ه١فْ ؼيؽ هٍتفيبى ًّت ٌؽُ ثبٌؽ. 

 تبثلَّب ثبيؽ ثٌطَي ثبٌؽ ِٰ ؼـ قهبى ٍـٍؼ هٍتفي ثِ ًوبيٌؽگي ٬بثل ـٍيت ثبٌٌؽ.

 تبثلَّب ٍ ؿشايظ آًْب 1-3-3جذٍل 

 ؿشايظ ًبم تبثلَ سديف

ثَدُ ٍ اًذاصُ هتي ٍ  A2حذالل دس لغغ  حمَق هـتشيبى 1

هحل ًلت آى ثگًَِ ای ثبؿذ وِ ثِ ساحتی 

 ستجِ ًوبيٌذگی 2 ثشای هـتشيبى لبثل خَاًذى ثبؿذ

هغبثك ثب الضاهبت ؿشوت ػشضِ وٌٌذُ /  هحل اًتظبس هـتشيبى 3
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 ٍاػغِ خذهبت پغ اص فشٍؽ هحل پزيشؽ،تشخيق ٍ كٌذٍق 4

 اًجبس يذوی،اًجبس داغی،اًجبس سٍغي 5

6 
پبسويٌگ خَدسٍّبی آهبدُ تؼويش ٍ تؼويش 

 ؿذُ،پبسويٌگ فشٍؽ)دس كَست هـوَليت(

 هذيشيت،حؼبثذاسی،هبلی 7

 فؼبليت ّبی تؼويشاتی 8

 استجبط ثب هـتشيبى 9

 هغبثك ثب الضاهبت لبًًَی تبثلَّبی ايوٌی  وليِ تبثلَ ّبی ايوٌی 10

 

 2تجلشُ 

 تبثلَ ض٭َ٪ هٍتفيبى هيجبيىت هٌٙج٫ ثف ٬بًَى ضوبيت اق ض٭َ٪ هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ ٍ آئيي ًبهِ اخفايي آى 

٬بثل ـٍيت هٍتفيبى ثيىت ؼـِؽ اق خوٟ ٰل اهتيبق ٰىت  هطلتَخِ: ؼـ َِـت ٠ؽم ًّت تبثلَ ض٭َ٪ هٍتفيبى ؼـ 

 ٌؽُ ًوبيٌؽگي ؼـ ؼٍـُ اـقيبثي هفثَِ٘ ٰىف غَاّؽ ٌؽ.

 3تجلشُ 

ثِ تفىيه ؿبخق ّبی اسصيبثی ؿبهل ٍضؼيت ًيشٍی اًؼبًی، تجْيضات، فضبی فيضيىـی، ًظـبم   لَ ـتجِ )تبث

( ًوبيٌـؽگي ؼـ آغـفيي   آساػتگی، سضبيتوٌذی هـتشيبى، اهتيبص ول ثش حؼت دسكذ ٍ ستجِ ٍ دٍسُ اسصيـبثی 

 هيجبٌؽ. هَـؼ ٬جَل اـقيبثي اًدبم ٌؽُ ثب ؾٰف ؼٍـُ اـقيبثي ٍ ثب ٨فهت تبييؽ ٌؽُ تَوٗ ثبقـن

ؼـِـؽ اق اهتيـبق ٍٔـ١يت     10تبثلَ ًّت ٌؽُ ثب ًتـبيح ا٠الهـي ثـبقـن،     ـتجِتَخِ: ؼـَِـت ٠ؽم تٙبث٫ اهتيبقات ٍ 

 ًوبيٌؽگي ثِ ٠ٌَاى خفيوِ ٰىف غَاّؽ گفؼيؽ.

 سفبُ هـتشی -4-3

   ثـب   هطل اًتٝبـ هٍتفي ثبيؽ ؼاـاي ٌِؽلي خْت اوتفاضت هٍتفيبى ثبٌؽ. ت١ؽاؼ ٌِؽلي ّب هي ثبيىـت هتٌبوـت

% هٍتفيبًي ِٰ ؼـ يٯ ـٍق پؿيفي هي ٌـًَؽ اهٱـبى اوـتفاضت ؼـ    30ت١ؽاؼ پؿيفي ـٍقاًِ ًوبيٌؽگي ثبٌؽ ٍ ضؽا٬ل 

 هطل اًتٝبـ هٍتفيبى ـا ؼاٌتِ ثبٌؽ.

 .هطل اًتٝبـ هٍتفي هي ثبيىت ؼاـاي ويىتن گفهبيً ٍ وفهبيً هٌبوت ثبٌؽ 
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 دكا آ٬بيبى ٍ ثبًَاى ، ًوبيٍگف ثـب اهٱـبى ًوـبيً    ًوبيٌؽگي هيجبيىت اهٱبًبت ـ٨بّي ِٰ ٌبهل وفٍيه ثْؽاٌتي ه

١ٍٔيت غَؼـٍ ؼـ وبلي ت١ويفات ؼـ َِـت ٠ؽم اهٱبى هٍبّؽُ ١ٍٔيت غَؼـٍ اق هطل اًتٝبـ هٍـتفيبى، تلَيكيـَى،   

 ٍؼوتگبُ آة وفؼ ٍ گفم ثفاي هٍتفيبى ايدبؼ ًوبيؽ.

 

 ايوٌی-4-4

 ـيىٯ ّبي ًبٌي اق غٙفات ٰبـ ثب ؼوتگبّْب ٍ تدْيـكات ت١ويفگـبّي ـا ٌٌبوـبيي ًوـَؼُ ٍ      هيجبيىت ًوبيٌؽگي

٘في٭ِ پيٍگفي اق غٙف ـا ثِ َِـت ثّفي ٍ يب هٱتَة ثِ ا٘الٞ پفوٌل ثفوبًؽ. ثـفاي ٰـبًّ اضتوـبل ٬ٍـَٞ غٙـف      

 اخفا ًوبيؽ.ًيك ا٬ؽاهبت القم ـا 

 ٌؽگي هيجبيىت ؼاـاي ويىتن هٌبوجي خْت ا٠الم ضفي٫ ؼـ ثف اوبن آييي ًبهِ ٠وَهي ايوٌي ؼـ ت١ويفگبّْب ًوبي

 ٰل ٨ٕبي ًوبيٌؽگي ثبٌؽ. 

 : ؼـ َِـت اوت٩بؼُ اق ٰپىَل ّبي ا٩٘بء ضفي٫ 

ٰپىَل ّبي آتً ًٍبًي ثِ ت١ؽاؼ ٰب٨ي ٍ هٌبوت ثب ًَٞ ضفي٫ ٬بثل ٬ٍَٞ ،ؼـ هطل ّبي ت١ويفاتي،اًجبـّـب،  ٨ٕـبي   -1

 اوت٩بؼُ ًّت ٍ ؼاـاي تبـيع ا٠تجبـ ٍ ه١تجف ثبٌؽ.وتبؼي ٍ اؼاـي ثِ ّوفاُ ؼوتَـال١ول ًطَُ 

 هتف تدبٍق ًٌوبيؽ. 23ضؽاٰثف ٨بِلِ ؼوتفوي ثيي ؼٍ غبهَي ٌٌٰؽُ هي ثبيىت اق  -2

 ًكؼيٯ ثِ ٍـٍؼي ّب ٍ غفٍخي ّب ثبٌؽ. -3

 هتفي اق وٙص قهيي ًّت گفؼؼ. 1.5ضؽاٰثف ؼـ ٨بِلِ اي  -4

 ثِ ـاضتي ٬بثل ؼيؽى ثبٌؽ. -5

 ل ثيً اق يٯ وبل ًگؿٌتِ ثبٌؽ.اق تبـيع ٌبـ -6

 ؼـخِ ثفـٍي ـًگ وجك ثبٌؽ. -7

 .ٍخَؼ َّاًٰ هٌبوت خْت تَْيِ َّا ؼـ ١٨بليت ّبي ثب٘في وبقي، گبق وَق الكاهي هي ثبٌؽ 

 .خ١جِ ٰوٯ ّبي اٍليِ ثبيؽ هَخَؼ ٍ ؼـ ؼوتفن ثبٌؽ 

 1تجلشُ 

 ّف هطل الكاهي اوت.ٍخَؼ خ١جِ ٰوٯ ّبي اٍليِ هدكا ؼـَِـت ت٩ٱيٯ وبلي ّبي ت١ويفاتي ؼـ 
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      ،هطتَيبت خ١جِ ٰوٯ ّبي اٍليِ هي ثبيىت ضؽا٬ل ٌبهل هطلَل ٔؽ ٩٠ًَي ٌٌٰؽُ، گـبق اوـتفيل، ثبًـؽ اوـتفيل

 زىت قغن، ٬يسي، پوبؼ وَغتگي ٍ پٌجِ اوتفيل ثبٌؽ. ؼـ ٤يف ايي َِـت اهتيبقي ثِ آى ت١ل٫ ًػَاّؽ گف٨ت.

 َضَاؼث ٘جي١ي ًٝيف قلكلِ ـا ٌٌبوبيي ٍ هٍػُ ًوبيؽ.ًوبيٌؽگي هيجبيىت هطل تدوٟ ايوي پفوٌل ؼـ قهبى ٬ٍ ٞ 

   تبثلَ ّبي هفثَٖ ثِ ايوٌي هٙبث٫ ثب آييي ًبهِ ٠الئن ايوٌي ٍقاـت ٰبـ ٍ اهَـ اختوب٠ي ؼـ هطل ّبي هَـؼ ًٝـف ؼـ

 ًوبيٌؽگي ًّت ٌؽُ ثبٌؽ.

   وي ثبٌـؽ ٰـِ ؼـ ِـَـت    هيكاى ثبـ ٬فاـگف٨تِ ثفـٍي ثبالثف ّب هيجبيىت هٙبث٫ ثب تَاى خٯ ثـَؼُ ٍ  ؼاـاي ويىـت

 أب٨ِ ثبـ اق ضفٰت خٯ خلَگيفي ثِ ٠ول آٍـؼ.

 .هطل ًّت ٰوپفوَـ َّا ثبيؽ ثِ گًَِ اي ثبٌؽ تبٰبـگفاى ؼـ ه١فْ آلَؼگي َِتي ٬فاـ ًگيفًؽ 

 2تجلشُ 

ؼـ َِـت ٰىت گَاّيٌبهِ ايوٌي اق وبقهبى آتً ًٍبًي، ٌبغُ ايوٌي اق ٨فآيٌؽ اـقيبثي غـبـج ٍ اهتيـبق ٰبهـل    

 يي ضَقُ لطبٚ هي گفؼؼ.ثفاي ا

 ًحَُ اهتيبص دّی  -5 -4

ؼـِؽ اهتيبق ٰل ًوبيٌؽگي هي ثبٌؽ ِٰ ثِ َ٘ـ هىبٍي ثيي ٰليِ هَاـؼ ت٭ىـين هـي    7ضؽاٰثف اهتيبق ايي ثػً 

 گفؼؼ.

 اجشای فشايٌذ ّبی هشتجظ ثب حمَق هلشف وٌٌذگبى -5

 فشايٌذ پزيشؽ تب تشخيق-5-1

  اًدبم ثفًبهِ ـيكي ت١ويفات اـخبٞ ٌؽُ ثِ َِـت ـٍقاًِ ٍ ثب ؼـ ًٝف گف٨تي ًوبيٌؽگي هيجبيىت هٱبًيكهي ـا خْت

پبـاهتفّبيي ًٝيف ًيفٍي اًىبًي، ٨ٕبي ت١ويفاتي، قهبى اًدبم ت١ويفات، ًَٞ ١٨بليت ت١ويفاتي، ١ٙ٬بت يؽٰي هَـؼ ًيبق، 

 قهبى ٍ تدْيكات ؼـ ؼوتفن پيبؼُ وبقي ًوبيؽ.

  1تجلشُ 

ِ اي ثبٌؽ ِٰ ضدن غَؼـٍّبي هٌتٝف ت١ويف هبًؽُ اق ـٍقّبي ٬جـل ٍ ّوسٌـيي پـؿيفي ـٍق    ايي ثفًبهِ ـيكي ثبيؽ ثِ گًَ

 خبـي ـا پًٌَ ؼّؽ.
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      ًوبيٌؽگي هيجبيىت اًطفا٨بت هَخَؼ ؼـ ثفًبهِ ـيكي ت١ويفات ـا اًؽاقُ گيفي ًوـَؼُ ٍ پـبيً ٌٰـؽ ٍ اق ا٘ال٠ـبت

 هؿَٰـ ثِ ٠ٌَاى هجٌبي ثفًبهِ ـيكي ّبي آتي اوت٩بؼُ ًوبيؽ.

 ؼـ ثفگِ پؿيفي ثجت گفؼؼ.ٍ ثؽٍى ت٥ييف ٍ ت٩ىيف َِـت ؼ٬ي٫  ثِات هٍتفيويجبيىت ٠يٌب ٍاْٜبـ 

  ًوبيٌؽگي هيجبيىت ّكيٌِ ٍ قهبى ت٭فيجي ت١ويفات ـا ثف اوبن ه٫ٌٙ هطبوجبتي ثِ ا٘الٞ هٍتفي ـوبًؽُ ٍ آى ـا

 ؼـ ثفگِ پؿيفي ثجت ًوبيؽ.

 2تجلشُ 

 ت١ويفات، قهبى ٍ ّكيٌِ اًدبم آى ثِ ثفآٍـؼ اٍليِ أب٨ِ غَاّؽ گفؼيؽ.ؼـ َِـت ٧ٍٰ ٠يَة اضتوبلي ؼـ ضيي اًدبم 

 .ًوبيٌؽگي هي ثبيىت ٰيلَهتف ٰبـٰفؼ ٍ هيكاى وَغت هَخَؼ ؼـ غَؼـٍ ـا ؼـ ثفگِ پؿيفي ثجت ًوبيؽ 

 .اْٜبـات ثجت ٌؽُ ؼـ  ثفگِ ّبي پؿيفي هي ثبيىت ثِ تبييؽ هٍتفي ـويؽُ ثبٌؽ 

 ؼ ًوبيؽ ِٰ ٌٌبوبيي اٍليِ ٠يَة غَؼـٍ ثب ضَٕـ هٍتفي َِـت پؿيفؼ.ًوبيٌؽگي هيجبيىت هٱبًيكهي ايدب 

     ؼـ َِـت اًدبم ت١ويفات أب٨ِ ثف ـٍي غَؼـٍ هي ثبيىت ّوبٌّگي ّكيٌِ ٍ قهبى ت١ويفات ثـب هٍـتفيبى ِـَـت

 پؿيفؼ. ٍ ثِ َِـت هٱتَة ًيك ؼـ ثفگِ پؿيفي ؼـج گفؼؼ.

 ويفات اًدبم ٌؽُ ثب اوت٩بؼُ اق ٰبـٌٌبن ٨ٌي ايدبؼ ًوبيؽ.ًوبيٌؽگي هيجبيىت هٱبًيكهي ثِ هٌَٝـ ٌٰتفل ٰي٩ي ت١ 

       ًوبيٌؽگي هيجبيىت هٱبًيكهي ايدبؼ ًوبيؽ ِٰ ِطت اخفاي ت١ويفات اًدـبم ٌـؽُ ؼـ ضٕـَـ هٍـتفي ٍ اق ٘فيـ٫

 پؿيفٌگف يب ٰبـٌٌبن ٨ٌي اًدبم پؿيفؼ.

     ًيـبق( ٍ ؼـ ضٕـَـ هٍـتفي    هٱبًيكم تفغيُ ثبيؽ ثِ گًَِ اي ثبٌؽ ِٰ تطَيل غَؼـٍ ّوفاُ ثـب تىـت )ؼـ ِـَـت

 َِـت پؿيفؼ.

 3تجلشُ 

ؼـغََّ غَؼـٍّبيي ِٰ ِف٨ب خْت وفٍيه ّبي ؼٍـُ اي پؿيفي ٌؽُ اًؽ تطَيل غَؼـٍ ّوفاُ ثب تىت هَـؼ ًيـبق  

 ًوي ثبٌؽ.

 .ًوبيٌؽگي هيجبيىت ٰليِ ١ٙ٬بت ؼا٤ي ٤يف گبـاًتي ـا ؼـ قهبى تفغيُ غَؼـٍ تطَيل هٍتفي ًوبيؽ 

 4تجلشُ

 بيل هٍتفي ثِ ؼـيب٨ت ١ٙ٬بت ؼا٤ي هيجبيىت تبييؽيِ هٍتفي ؼـ ايي غََّ ثجت ٌؽُ ثبٌؽ.ؼـَِـت ٠ؽم تو 
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 .٨بٰتَـ ًْبيي ِبؼـ ٌؽُ هيجبيىت ثب اْٜبـات ٍ ؼـغَاوت هٍتفي تٙبث٫ ؼاٌتِ ثبٌؽ 

 .هجل٣ پفؼاغت ٌؽُ تَوٗ هٍتفي هيجبيىت هٙبث٫ ثب ٨بٰتَـ ًْبيي ِبؼـ ٌؽُ ثبٌؽ 

 فشايٌذ ضوبًت ٍ گبساًتی-5-2

 اـائِ ٨بٰتَـ ـووي ٍ ويىتوي ّكيٌِ ت١ويفات ٍ ١ٙ٬بت ؼـ قهبى تطَيل غَؼـٍ ثِ هٍتفيبى 

  ِثبٌؽ. اخفايياخفاي َٔاثٗ گبـاًتي ؼـ غََّ ّكيٌِ ّب  هيجبيىت هٙبث٫ ثب الكاهبت ٬بًًَي ٍ آييي ًبه 

  هَـؼ ًٝف آييي ًبهِ اخفايي ٬بًَى ضوبيـت اق ض٭ـَ٪   هَّة ّكيٌِ ّبي ؼـيب٨تي اق هٍتفيبى هيجبيىت هٙبث٫ ًفظ

 ثبٌؽ.هّف٦ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ 

  زٌبًسِ هّف٦ ٌٌٰؽُ ؼـ ؼٍـاى ٔوبًت ثِ ًوبيٌؽگي هدبق هفاخ١ِ ًوبيؽ ٍ ـ٨ٟ ٰبهل ايفاؼات غَؼـٍ تطت ّف 

يـب ٍاوـِٙ   ٌفايٙي ؼـ هؽت قهبى ثب٬ي هبًؽُ اق ؼٍـاى ٔوبًت غَؼـٍ ثفاي ًوبيٌؽگي ه٭ـؽٍـ ًجبٌـؽ، ٠فٔـِ ٌٌٰـؽُ     

ٔوي الكام ًوبيٌؽگي هدبق ثِ ا٠الم ٰتجي هََٔٞ ثِ هّف٦ ٌٌٰؽُ تفتيجي اتػبؾ  ، غؽهبت په اق ٨فٍي ه٧َٜ اوت

 ًوبيؽ ِٰ غَؼـٍ هّف٦ ٌٌٰؽُ ؼـ اٍليي ٨فِت هوٱي  تطت ٌفايٗ ٔوبًت ـ٨ٟ ً٭ُ گفؼؼ.

     ايوٌـي ٬ـبؼـ ثـِ تـفؼؼ            ًوبيٌؽگي هدبق تطت ّف ٌفايٙي هلكم ثِ پؿيفي غَؼـٍّبيي اوت ٰـِ ثـِ ؼليـل هـَاـؼ

 ًوي ثبٌٌؽ.

 فشايٌذ تبهيي ٍ ػفبسؽ گزاسی لغؼبت يذوی-5-3

 ًوبيٌؽگي هدبق ه٧َٜ هي ثبٌؽ هٱبًيكهي ؼـ غََّ و٩بـي گؿاـي ١ٙ٬بت ت١في٧ ٍ ثف اوبن آى ا٬ؽام ًوبيؽ 

    ٍـتفي  ؼـ َِـت ٍخَؼ ١ٙ٬بت ٤يف ٌفٰتي، تبييؽيِ ٌفٰت غؽهبت په اق ٨فٍي خْت هّـف٦ ٍ اـائـِ آى ثـِ ه

 الكاهي هيجبٌؽ.   

 .ويىتن ٰبـؼٰه ثبيؽ هٌٝن ٍ ثِ ـٍق ثبٌؽ 

 

   ٰليِ ١ٙ٬بت ؼـ اًجبـ هي ثبيىت ؼـ ٩٬ىِ ًگْؽاـي ًٌَؽ ٍ ٬بثليت ٌٌبوبيي ؼاٌتِ ثبٌٌؽ.٬بثليت ٌٌبوبيي ضـؽا٬ل

 هيجبيىت ٌبهل ًبم ٍ ٰؽ ١ٙ٬ِ ثبٌؽ.

 .ٰليِ هَاؼ هّف٨ي ٍ ١ٙ٬بت ؼا٤ي گبـاًتي ؼـ اًجبـ ًگْؽاـي ًٌَؽ 



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

   ( خْـت زيـؽهبى ١ٙ٬ـِ ،٠ـؽم ثيـفٍى قؼگـي       ٌفايٗ ًگْؽاـي ٍزيؽهبى ٰبالّب ؼـ اًجبـ هي ثبيىت ـ٠بيت گـفؼؼ

ـَ٘ثت، ًَـ آ٨تبة، ٩ًَؾ آة ثبـاى ، گفؼ ٍ ٤جبـ ، ٩ًَؾ پفًؽگبى، ٘فش ثىتِ ثٌؽي ١ٙ٬ـبت ؼـيـب٨تي اق   ١ٙ٬بت اق ٩٬ىِ،

 ٌفٰت ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ(

 

 ىفشايٌذ هذيشيت استجبط ثب هـتشيب-5-4

 هٍتفيبى ـا هىت٭ف، اخفا ٍ پبيً ًوبيؽ. ٌٱبيبتهي ثبيىت هٱبًيكم ـويؽگي ثِ  ًوبيٌؽگي 

  ِوَثف ثِ هٍتفيبى ا٘الٞ ـوبًي گفؼؼ.ًطَيهٱبًيكم ـويؽگي ثِ ٌٱبيبت هي ثبيىت ث 

  ـٍق ٰبـي هٍػُ ًوبيؽ.ثيىت ًوبيٌؽگي هيجبيىت ١ٍٔيت ًْبيي ٌٱبيبت هٍتفيبى ـا ضؽاٰثف تب 

  اق ًٝف وٌدي ٍ ٌٱبيبت هٍتفيبى هيجبيىت ثِ ٍوـيلِ اثكاـّـب ٍ تٱٌيـٯ ّـبي آهـبـي هـَـؼ       گكاـي ّبي ضبِل

 وٌدً ٍ پبيً ٬فاـگيفًؽ.

  10004ٍ  10002ؼـ ثفـوي ٨فآيٌؽ هؽيفيت اـتجبٖ ثب هٍتفيبى وَاث٫ پيبؼُ وبقي اوتبًؽاـؼّبي هؽيفيت ٰي٩يت 

 هَـؼ ًٝف هي ثبٌؽ.

 

 اهتيبص ّبی تـَيمی -7

 -ISO 9001- ISO 14000اـ آغفيي ٍيفايً ّف يٯ اق ويىتن ّبي هؽيفيت ٰي٩يت ٌبهلؼـ َِـت اوت٭ف -7-1

ISO 10002-  ISO 10004- 18001 OHSAS  وِ ٍ يب هؽل ت١بلي وبقهبًي ؼـ ًوبيٌؽگي ّبي هدبق، هدو٠َب

 ؼـِؽ ثِ هدوَٞ اهتيبقات ١ٍٔيت ًوبيٌؽگي أب٨ِ غَاّؽ ٌؽ.

  ٰي٩يت ًوبيٌؽگي هيجبيىـت اق ٌـفٰت ّـبي گـَاّي ؼٌّـؽُ ه١تجـف       ؼـَِـت پيبؼُ وبقي ويىتن ّبي هؽيفيت

اوت٩بؼُ ًوبيؽ ٍ ِطِ گؿاـي آى ثف اوبن ثجت ٌوبـُ گَاّيٌبهِ ٍ ًبم ًوبيٌؽگي ؼـ وبيت ـووي ٌفٰت ِبؼـ ٌٌٰؽُ 

 گَاّي ًبهِ غَاّؽ ثَؼ.

 يت ايفاى ثبٌؽ.ِ هفٰك هلي تبييؽ ِالضيٌفٰت ِبؼـ ٌٌٰؽُ گَاّيٌبهِ هؽيفيت ٰي٩يت هيجبيىت ؼاـاي تبييؽ 

 وبل اق تبـيع ِؽٍـ گَاّيٌبهِ پؿيفي آى هٌَٖ ثِ ؼـيب٨ت تَِيِ ًبهِ غَاّؽ ثَؼ. ؼـ َِـت گؿٌت ثيً اق يٯ 
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   پؿيفي گَاّيٌبهِ ويىتن هؽيفيت ٰي٩يت هٍفٍٖ ثِ ِطِ گؿاـي ٍخَؼ  هؽاـٮ،هىتٌؽات ٍ وَاث٫ پيبؼُ وبقي

 آى تَوٗ ثبقـن هيجبٌؽ.

ثفاثف هتَوـٗ پـؿيفي ٌـفٰت ٠فٔـِ ٌٌٰـؽُ ثبٌـؽ )ؼـ        ؼٍ ًِ ًوبيٌؽگي ثيً اق زٌبًسِ هتَوٗ پؿيفي ـٍقا -7-4

َِـت اـوبل ا٘ال٠بت ًٝفوٌدي ثِ َِـت ؼوتفوي آًاليي( ٍ اهتيـبق ـٔـبيتوٌؽي هٍـتفيبى آى ًوبيٌـؽگي ًيـك اق      

هتَوٗ اهتيبق ـٔبيت هٍتفيبى آى ٌفٰت ثبالتف ثبٌؽ، ثف اوـبن پـؿيفي ـٍقاًـِ آى ًوبيٌـؽگي ًىـجت ثـِ ثـبالتفيي        

% ثِ اهتيـبق  5يِ ًوبيٌؽگي ّبي آى ٌفٰت)ثب اوتثٌبي پؿيفي ًوبيٌؽگي ّبي هفٰكي( ضؽاٰثف تب پؿيفي ـٍقاًِ ؼـ ٰل

 ًتيدِ ٠ولٱفؼ آى ًوبيٌؽگي أب٨ِ غَاّؽ ٌؽ.

زٌبًسِ هتَوٗ پؿيفي ًوبيٌؽگي هدبق ؼـ ؼٍـاى ت١ْؽ )ٍاـاًتي( ثيٍتف اق هتَوٗ پـؿيفي ؼـ ؼٍـاى ٔـوبًت    -7-5

ثـف اوـبن پـؿيفي ـٍقاًـِ آى     ٠بت ًٝفوٌدي ثـِ ِـَـت ؼوتفوـي آًاليـي(      )ؼـ َِـت اـوبل ا٘ال)گبـاًتي( ثبٌؽ 

ًوبيٌؽگي ؼـ ؼٍـاى ت١ْؽ ًىجت ثِ ثبالتفيي پؿيفي ـٍقاًِ ؼـ ٰليِ ًوبيٌؽگي ّبي آى ٌفٰت ؼـ ؼٍـاى ت١ْؽ ضؽاٰثف 

 % ثِ هدوَٞ اهتيبق ًوبيٌؽگي أب٨ِ غَاّؽ ٌؽ.10تب 

طت هىئَليت آًْب ثيً اق وبيف ًوبيٌؽگي ّبي ٌفٰت ثبٌـؽ  ؼـغََّ ًوبيٌؽگي ّبيي ِٰ تٌَٞ غَؼـٍّبي ت -7-6

 ؼـِؽ اهتيبق تٍَي٭ي ثِ اهتيبق ًتيدِ ٠ولٱفؼ ًوبيٌؽگي أب٨ِ غَاّؽ ٌؽ. 1.5ضؽاٰثف تب 

( ثب ٌـفايٗ ؾيـل ثبٌـؽ،    Quick Serviceؼـ َِـتي ِٰ ًوبيٌؽگي هدبق ؼاـاي خبيگبُ )١٨بليت( وفٍيه وفيٟ ) -7-7

 ًوبيٌؽگي أب٨ِ غَاّؽ ٌؽ.ؼـِؽ ثِ اهتيبق ١ٍٔيت پٌح 

 : تؼشيف ػشٍيغ ػشيغ

ؼ٬ي٭ِ ثبٌؽ هي تَاى خْـت  ٌّت ؼـ َِـتيٱِ قهبى ّبي ِف٦ ٌؽُ خْت اًدبم ٰل ت١ويفات ثفاي يٯ غَؼـٍ ٰوتف اق 

پؿيفي ٍ ـ٨ٟ ٠يَة غَؼـٍي هٍتفي اق ويىتن وفٍيه وفيٟ اوت٩بؼُ ًوَؼ. وفٍيه وفيٟ ٌبهل غـؽهبت ؾيـل هـي    

  :ثبٌؽ

ـ٤ٍي هَتَـ، ـ٤ٍي تفهك، ٨يلتفّب، لٌت تفهك، تىوِ ّبي َٰلف، ؼيٌبم ٍ پوپ ّيؽـٍليٯ، ٌوٟ ّب، ٍايفّب  ت١َيٓ ّب ٌبهل:

، ٨يَق ٍ الهپ ّبي وَغتِ، ثب٘في، تي٥ِ ّبي ثف٦ پبٮ ٰي، الوتيٯ ٍ ـيٌگ، زٍوي ٌيٍِ ٌَـ ٍ ٠وليبت ّبيي ًٝيف 

تٌٝين ـ٤ٍي ّيؽـٍليٯ، تٌٝين ثبؼ الوتيٯ، تٌٝين  خبثدبيي الوتيٯ ّب، ـگالل تفهك ٍ ٰالذ، ثبالًه زفظ، پٌسف گيفي،

 .ؼّبًِ ٌوٟ، تويكٰفؼى ٌوٟ ّب، تٌٝين ًَـ زفا٢ ّب، هيكاى ٨فهبى
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ثبقؼيؽّب ٌبهل: ثب٘في، ٠ولٱفؼ َٰلف ٍ ثػبـي، ويىتن ٌىتٍَي ٌيٍِ ٍ ثف٦ پبٮ ٰي، هبيٟ غٌٯ ٌٌٰؽُ هَتَـ، ـ٤ٍي 

 يٌبم ٍ پوپ ّيؽـٍليٯتفهك، ـگالل تفهك ٍ ٰالذ، ويىتن غٌٯ ٰبـي هَتَـ، ؼ

هَـؼ اق هدوَٞ ايي ت١ويـفات ـا   وِ ايي هَاـؼ خكٍ هَاـؼي هي ثبٌؽ ِٰ يٯ ت١ويفٰبـ ثب تَاًبيي غَة هي تَاًؽ ضؽا٬ل 

 .ؼ٬ي٭ِ اًدبم ؼّؽ ٌّتؼـ قهبى 

 

 (ٌفايٗ وفٍيه وفيٟ )ت٩بٍت ثب وفٍيه ٠بؼي

 .وفٍيه وفيٟ ٌبهل ت١ويفات غبَ ٍ تػّّي ًوي ثبٌؽ-

 .ضَٕـي ثَؼُ ٍ اق ويىتن ًَثت ؼّي اوت٩بؼُ ًوي ٌَؼپؿيفي هٍتفي -

هٍتفي هي تَاًؽ ؼـ َِـت توبيل ثب ؼـ ًٝف گف٨تي هالضٝبت ايوٌي ؼـ ٌٰبـ غَؼـٍ ضبٔـف ثـَؼُ ٍ ًـبٜف ثـف ت١ويـفات      -

 .ثبٌؽ

 .قهبى تفغيُ ٍ ّكيٌِ ّب ثَٙـ ؼ٬ي٫ ثِ هٍتفي ا٠الم هي گفؼؼ-

ِ ٰبـّبي ٬بثل اًدبم ثْوفاُ ٬يوت ١ٙ٬بت ٍ ؼوتوكؼ ـا ؼـ ه١فْ ؼيؽ خبيگبُ وفٍيه وفيٟ ؼاـاي تبثلَيي اوت ِٰ ٰلي-

 .هٍتفي ٬فاـ ؼاؼُ اوت

 :هـخلبت فضبی ػشٍيغ ػشيغ

هتف ٍ ٧ٰ هَقاييٯ يب پلي اٍـتبى ٍ يب اپَٰىي، ؼاـاي ًَـ ٰـب٨ي ٍ ؼوتفوـي ـاضـت ٍ آوـبى      7*4خبيگبُ ثب ضؽا٬ل اث١بؼ 

 ٌيهٍتفي خْت ٍـٍؼ غَؼـٍ ٍ ـ٠بيت ٰليِ هَاـؼ ايو

 :تدْيكات هَـؼ ًيبق

 ٌفش اثكاـ ٍ تدْيكات ـؼي٧

  خٯ ٬يسي يب ؼٍوتَى -1

  هػكى ًگْؽاـي ـ٤ٌٍْبي وَغتِ -2

  گيح تىت ٨ٍبـ ثبؼ -3

  تدْيكات تىت ًٍتي تبيف -4

  خٯ وَووبـي -5

  الوتيٯ ؼـآـ -6

 * ثبالًه زفظ ؼـخب يب ثبثت -7
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 * هٱً ـ٤ٍي -8

 *تىتف ثبتفي يب هَلتي هتف -9

 .ؼـ ًوبيٌؽگي الكاهيىت 9ٍ  8 ٍ 7 ـؼي٩ْبي اقتدْيكات اقّفيٯ يٱؽوتگبُ ٍخَؼضؽا٬ل* 

 هطبوجِ تدْيكات ٨َ٪ الؿٰف خؽا اق تدْيكات ٠وَهي ت١ويفگبُ َِـت هي پؿيفؼ. -تجّفُ

 .٥ٌل : يٱي اق ٩ًفات هٱبًيٱي ًوبيٌؽگي هي تَاًؽ ؼـ ايي خبيگبُ ه٥ٍَل ثٱبـ ثبٌؽ

ؼ٬ي٭ِ هي ثبٌؽ ِٰ ؼـ هطبوجِ ًيفٍي هٱبًيٯ هَـؼ ًيبق، هي ثبيىـت   ويوفٍيه وفيٟ  تجّفُ: هتَوٗ قهبى اوتبًؽاـؼ

 .ضدن پؿيفي وفٍيه وفيٟ ٍ قهبى هؿَٰـ ؼـًٝف گف٨تِ ٌَؼ

 :آهَقي هَـؼ ًيبق

 ؼٍـُ آهَقٌي وفٍيه ٍ ًگْؽاـي غَؼـٍ
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 چْبسمثخؾ 

 پبيؾ سضبيتوٌذی ًوبيٌذگی ّبی هجبصچگًَگی 

 اص ؿشوت ّبی ػشضِ وٌٌذُ خَدسٍ 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 

 (DSI) وٌٌذُ خَدسٍچگًَگی پبيؾ سضبيتوٌذی ًوبيٌذگی ّبی هجبص اص ؿشوت ّبی ػشضِ 

 
غؽهبت په اق  يٍ ٍاوِٙ ّب اق آًدب ِٰ ـٔبيتوٌؽي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق اق ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ

ثٌبثفايي ٌبغُ ـٔبيتوٌؽي ًوبيٌؽگي ّبي هدبق ًيك ثـِ   گؿاـ اوتثف ـٔبيتوٌؽي هٍتفيبى ًيك اثف  ٨فٍي

 فؼ.يگ يه٠ٌَاى يٱي اق ٌبغُ ّبي اـقيبثي ٠ولٱفؼ ٠فِٔ ٌٌٰؽگبى غَؼـٍ هَـؼ ثفـوي ٬فاـ 

ٌـفٰت ّـبي    ٠ولٱـفؼ  ـٔبيتوٌؽي ًوبيٌؽگي ّـبي هدـبق اق   ثِ هٌَٝـ پبيًپفوٌٍبهِ اي ـاوتب ييؼـ ّو

ْبي اًدبم ٌؽُ اق هؽيفاى ًوبيٌؽگي يبق وٌدي٠ًفِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ/ ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي ثف اوبن 

٠فٔـِ ٌٌٰـؽُ    يٌـفٰتْب . ايي پفوٌٍبهِ ِٰ ًتبيح آى ثِ ٠ٌَاى ًتبيح ٠ولٱفؼي گفؼيؽُ اوت تؽٍيي هدبق

اق  ي، ثـف اوـبن ًٝفوـٌد   ِّهب 3ؼـ ثبقُ ّبي قهبًي ٌَؼ ٌٌبغتِ هي  غَؼـٍ/ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨فٍي

 تٱويل غَاّؽ ٌؽ. هدبق يّب يٌؽگيِ ًوبيفاى ٰليهؽ
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خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد1

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد2

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد3

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد4

5

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد6

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد7

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد8

9

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد10

خیزبلی11

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد12

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد13

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد14

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد15

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد16

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد17

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد18

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد19

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد20

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد21

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد22

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد23

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد24

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد25

بِ ًظز ضوب ایي دالیل تب چِ هیشاى هطببق استبًذارد هی ببضذ؟

هیشاى رضبیت ضوب اس هحل تحَیل قطؼبت داغی چگًَِ است

هیشاى اطالع رسبًی ضزکت در خصَظ ضزایط ٍ ضَابط گبراًتی قطؼبت ٍ خذهبت چقذر رضبیت ضوب را تبهیي کزدُ است

 رضبیتوٌذي اس هكبًیشم بزگشاري دٍرُ ّبي آهَسضی )اطالع رسبًی،دػَت،ثبت ًبم در دٍرُ ّبي آهَسضی( چگًَِ است

هیشاى هطلَبیت ًزخ ّبي قطؼبت تؼویزات تؼییي ضذُ اس سَي ضزکت را چگًَِ ارسیببی هی کٌیذ

هیشاى رضبیت ضوب اس سَْلت ارتببط بب هذیزاى ٍ هسئَالى هزتبط چقذر است؟

رضبیت ضوب اس ّوبٌّگی قیوت قطؼبت یذکی ارائِ ضذُ بب ببسار چقذر است؟

بِ طَر کلی چقذر اس ّوكبري در سهیٌِ خذهبت پس اس فزٍش بب ضزکت رضبیت داریذ؟

رضبیت ضوب اس هكبًیشم ّبي سفبرش گذاري قطؼبت یذکی بِ چِ هیشاى است؟

رضبیت ضوب اس ًحَُ سفبرش گذاري ٍ تبهیي قطؼبت اضطزاري چقذر هیببضذ؟

رضبیتوٌذي ضوب اس سزػت ػول ضزکت در ارسبل قطؼبت ) اس سهبى درخَاست تب تحَیل قطؼبت( چگًَِ است

هیشاى رضبیت ضوب اس سطح کیفیت قطؼبت یذکی ارائِ ضذُ اس ضزکت چگًَِ است

فؼبلیت اهَر ًوبیٌذگی ّب در جْت ارتقبء ًوبیٌذگی چقذر رضبیت ضوب را تبهیي کزدُ است

هیشاى رضبیت ضوب اس هكبًیشم رسیذگی بِ درخَاستْب ٍ ضكبیبت ضوب چقذر است؟

هیشاى رضبیت ضوب اس ًحَُ ًظبرت در هحل ًوبیٌذگی تَسط پزسٌل ضزکت چقذر است؟

هیشاى دقت ٍ ضفبفیت در رسیذگی بِ صَرتحسبة ّب تَسط اهَر هبلی چگًَِ است؟

هیشاى هطلَبیت ًزخ ّبي اجزت تؼویزات تؼییي ضذُ اس سَي ضزکت را چگًَِ ارسیببی هی کٌیذ

هیشاى رضبیت ضوب اس کیفیت دٍرُ ّبي آهَسضی فٌی ٍ تئَري بزگشار ضذُ بزاي پزسٌل ًوبیٌذگی چقذر است

هیشاى رضبیت ضوب اس ضزایط ٍ هحل بزگذاري دٍرُ ّبي آهَسضی چقذر است؟

سزػت اهَر هبلی در رسیذگی بِ صَرتحسبة ّبي هبلی ًوبیٌذگی چقذر رضبیت ضوب را تبهیي کزدُ است

..............................رٍس..بِ طَر هؼوَل چِ هذت سهبى پس اس ارسبل کلین ّب ، ًتبیج آى بِ ضوب اػالم هی گزدد؟ 

گبّی اٍقبت

..............................رٍس..بِ طَر هؼوَل چِ هذت پس اس درخَاست، قطؼبت یذکی هَرد ًیبس را دریبفت هی کٌیذ

رضبیت ضوب اس دقت در بزرسی قطؼبت داغی گبراًتی چقذر هیببضذ؟

رضبیت ضوب اس سزػت ػول در بزرسی قطؼبت داغی گبراًتی چقذر است؟

آیب دالیل ػذم پذیزش قطؼبت داغی گبراًتی بِ ضوب اػالم هیطَد؟
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خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد26

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد27

خیزبلی28

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد29

30

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد31

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد32

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد33

خیزبلی34

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد35

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد36

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد37

خیلی کنکنهتَسطسیبدخیلی سیبد38

هیشاى رضبیت ضوب اس ضزایط ٍ ًحَُ تَسیغ ابشار هخصَظ تَسط ضزکت چقذر است؟

تب چِ اًذاسُ ًظبم اًگیشضی را هٌصفبًِ ٍ بز اسبس ػولكزد ًوبیٌذگی هی داًیذ؟ 

رضبیتوٌذي ضوب اس ضزایط ٍ ًحَُ تَسیغ تجْیشات ٍ ابشارآالت در ًوبیٌذگی چگًَِ است

آیب ًظبم اًگیشضی ًوبیٌذگی ّب در ضزکت ٍجَد دارد؟    

تب چِ اًذاسُ ًظبم اًگیشضی را هٌصفبًِ ٍ بز اسبس ػولكزد ًوبیٌذگی هی داًیذ؟ 

هیشاى رضبیت ضوب اس سیبست ّبي ارتقبي سْن ببسار ًوبیٌذگی تَسط ضزکت چقذر است؟

توسط ارزياب/ پرسشگر تكميل گردد

 کذ ضزکت ببسرسی کیفیت :                                                           ضْز :                                                                     تلفي :

هیشاى اطالع رسبًی ٍاحذ فٌی ضزکت در خصَظ سیستن ّبي فٌی جذیذ خَدرٍّب چگًَِ است

هستٌذات فٌی کِ اس طزف ضزکت ارائِ هی گزدد تب چِ حذ کبربزدي هی ببضذ

آیب سیستن رایبًِ اي جْت ارتببط بب ضزکت ٍجَد دارد؟     

اطالػبت هَجَد در سیستن رایبًِ اي تب چِ اًذاسُ پبسخگَي ًیبس ّبي ضوب در سهیٌِ خذهبت پس اس فزٍش هی ببضذ؟

هیشاى رضبیت ضوب اس ًحَُ بزخَرد هسئَلیي ٍ هذیزاى ضزکت چگًَِ است؟

در صَرت دریبفت پیطٌْبد بب ضزایط هطببِ اس ضزکت ّبي دیگز تب چِ اًذاسُ توبیل بِ اداهِ ّوكبري بب ضزکت فؼلی داریذ؟

سیستن رایبًِ اي هَجَد در ًوبیٌذگی را تب چِ حذ هفیذ ٍ اثز بخص  هی داًیذ؟

ا4. ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :                                 سوت :

 مشخصات نماينذگي                                                       ًبم ضزکت :                                                            کذ ًوبیٌذگی :

مشخصات مصاحبه شونذه
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دػتَسالؼول چگًَگی اعالع سػبًی ػوَهی ٍ تجليغبت دس خلَف ًتبيج اسصيبثی 

 ادٍاسی خذهبت پغ اص فشٍؽ كٌؼت خَدسٍ
 ّذف -1

ّؽ٦ اق تْيِ ايي ؼوتَـال١ول ايدبؼ ٌفايٗ ًٝبم هٌؽ خْت ا٘الٞ ـوبًي ٠وَهي ٍ تجلي٥بت ؼـ غّـََ ًتـبيح       

 اـقيبثي ّبي اؼٍاـي غؽهبت په اق ٨فٍي هي ثبٌؽ.

 

 داهٌِ وبسثشد -2

هطؽٍؼُ ايي ؼوتَـال١ول ٌبهل ٰليِ ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ ٍ ٍاوِٙ غؽهبت په اق ٨ـفٍي هٍـوَل   

 اـقيبثي هي ثبٌؽ.٨فآيٌؽ 

 

 تؼبسيف  -3

 اهتيبقي اوت ِٰ ثف اوبن اـقيبثي ؼـ پبيبى ّف ؼٍـُ ثِ ٌفٰت ّبي ٠فِٔ ٌٌٰؽُ غَؼـٍ يب ٍاوِٙ  اهتيبص ًْبيی :

 غؽهبت په اق ٨فٍي اغتّبَ هي يبثؽ.

     ـتجِ : ثف اوبن ؼوتَـال١ول ٌفايٗ ٍ َٔاثٗ غؽهبت په اق ٨فٍي ٰليِ ٌفٰت ّب ثف اوبن اهتيـبقات ٰىـت

ثـِ ٠ٌـَاى    4ٍ ـتجـِ   ٬جـَل  ثِ ٠ٌَاى وَٙش ٬بثـل  3تب  1ّبي  ٌؽُ ؼـ زْبـ وٙص ـتجِ ثٌؽي هي ًٌَؽ ِٰ ـتجِ

 ًٌَؽ. ؼـ ًٝف گف٨تِ هي وٙص ٬بثل ٬جَلتف اق  پبييي

   : ٰليِ ١٨بليتْبيي ِٰ ؼـ قهيٌِ ا٘الٞ ـوبًي ٠وَهي ؼـ غََّ ًتبيح اـقيبثي ّب ِـَـت         ٠جبـتىت اقتجليغبت

 هي گيفؼ.) ا٠ن اق هّبضجِ ّبي هٙج٠َبتي، تبثلَ ّبي تجلي٥بتي، هتَى هٌتٍفُ ؼـ ـٍقًبهِ ّبي ٰثيفاالًتٍبـ ٍ...(
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ثَّـت تجلي٥بتي اق ًتبيح اـقيبثي ّف ؼٍـُ اوـت٩بؼُ ًوبيٌـؽ ٰـِ اٍالً: ضـبئك ثـبالتفيي       تٌْب ٌفٰت ّبيي هي تَاًٌؽ

اهتيبق ًْبيي ؼـ ثيي ٰليِ ٌفٰت ّبي )وجٯ ٍ وٌگيي( اـقيبثي ٌؽُ ؼـ ؼٍـُ هفثَِ٘ ثَؼُ ٍ ثبًيبً: ؼاـاي يٱي اق 

 ٌفايٗ قيف ًيك ثبٌٌؽ:

 .ضبئك ـتجِ يٯ ثبٌٌؽ 



 

   

 4خَدسٍّبی ػجه ثبصًگشیدػتَسالؼول ؿشايظ ٍ ضَاثغخذهبت پغ اص فشٍؽ 
 

 َؼـِـؽ ـٌـؽ ؼاٌـتِ     5ؼُ ٍ اهتيبق ًْبيي آى ًىت ثِ ؼٍـُ گؿٌتِ ضـؽا٬ل  ضبئك ـتجِ ؼٍ ؼـ آغفيي اـقيبثي ث

 ثبٌٌؽ.

 ؿشايظ هتَى تجليغبتی -5

١ٌِت، ه١ـؽى  ٰليِ هتَى تجلي٥بتي ٬جل اق ّف ا٬ؽاهي القم اوت اق ًٝف تٙبث٫ ثب ًتبيح اـقيبثي ثِ تبييؽ ٍقاـت  -ال٧

 ثفوؽ.ٍ تدبـت 

 ِفاضتبً هٍػُ ٌَؼ.ؼـ هتي تجلي٥بت، ؼٍـُ قهبًي اـقيبثي  -ة

 ؼـ هتي  تجلي٥بت ثِ ؼاهٌِ اـقيبثي )ضَقُ غؽهبت په اق ٨فٍي غَؼـٍ ؼـ ٍَٰـ( اٌبـُ گفؼؼ. -ج

 ، ه٭بم اٍل ٍ ... اوت٩بؼُ ًگفؼؼ.1ّبي اثْبم آهيك هبًٌؽ ـتجِ ؼـ ثيبى هكيت ٰىت، ثبالتفيي اهتيبق، اق ٍالُ -ؼ

ؼـ  1ثبٌٌؽ ِٰ ٌفٰت ضبئك ـتجـِ   ٘فش ؼـ هتي تجلي٥بت هي ّبي اٌبـُ ٌؽُ ٨َ٪ تٌْب ؼـ َِـتي ٬بثل ًٱتِ : ٍالُ

 وَٙش ت١في٧ ٌؽُ گفؼيؽُ ثبٌؽ.

 

 هحذٍدُ صهبًی -6

هطؽٍؼُ قهبًي پيً ثيٌي ٌؽُ خْت ا٘الٞ ـوبًي ٍ تجلي٥بت ٌفٰت ّب ؼـ اـتجبٖ ثـب ّـف ؼٍـُ، اق قهـبى ا٠ـالم     

ٍ ؼـ قهبى ه٭فـ ٌفٰت ا٬ؽام ٌٌٰؽُ ه٧َٜ ثِ ًتبيح آى ؼٍـُ آ٤بق ٍ ثِ هطٓ ا٠الم ًتبيح ؼٍـُ ث١ؽ پبيبى هي يبثؽ 

 ثبٌؽ. آٍـي ٰليِ تجلي٥بت اًدبم ٌؽُ هي خوٟ

١ٌِت، ه١ؽى ٍ تدبـت : ٌفٰت ّبيي ِٰ ه٫٨َ ثِ ض٩ٛ ٍ يب اـت٭بء ًتيدِ ٬جلي گفؼًؽ ثب ّوبٌّگي ٍقاـت تجلشُ 

 هدبق ثِ اؼاهِ تجلي٥بت هي ثبٌٌؽ.

 

 ضوبًت اجشا -7

ـقيبثي ٬فاـ ؼاـًؽ هٱل٧ ثِ اخفاي ؼ٬ي٫ ٰليِ ه٩بؼ ايي ؼوتَـال١ول ثَؼُ ٍ ؼـ توبهي ٌفٰت ّبيي ِٰ ؼـ ٨فآيٌؽ ا

تَخْي ثِ هَاـؼ ؾٰف ٌؽُ اق وَي ّف يٯ اق ٌفٰت ّب، هََٔٞ اق ٘في٫ ٍقاـت  َِـت ثفٍق ّف گًَِ تػل٧ ٍ ثي

 ؼ.هَـؼ پيگفؼ ٬بًًَي ٬فاـ هي گيف١ٌِت، ه١ؽى ٍ تدبـت 

 


