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 .1هذف
ّذف اص تذٍیي ایي سٍش اجشایی  ،ضٌبسبیی ٍاحذّبی غٌقتی  ،هقذًی ٍ ثبصسگبًی ثشتش استبى لضٍیي است وِ دس
ساستبی تحمك اّذاف  42گبًِ التػبدهمبٍتی دس سبل  6931الذام ًوَدُ اًذ .لزا فشآیٌذ اسصیبثی ثب تىیِ ثش خَد اؽْبسی
افضب دس لبلت دٍ لسوت  .6ضبخع فوَهی وِ دس حَصُ غالحیت ّبی حشفِ ای  ،اّلیت ٍ افتجبسی  ،لبثلیت ساّجشی
ٍ هذیشیت ٍ ،ضقیت دفبٍی ٍ هسٍَلیت اجتوبفی  .4ضبخع ّبی اختػبغی دس ساستبی تحمك اّذاف ٍ هقیبسّبی
 42گبًِ التػبد همبٍهتی هی ثبضذتٌؾین ضذُ است ّ .وچٌیي الصم ثزوش است ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت ّبی وًٌَی وِ غبلجبً
فذم ٍجَد اسٌبد ٍ هذاسن هقتجش ضشوت ّب ٍ ووجَد صهبى دس جوـ آٍسی اسٌبد ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ووی اعالفبت
اؽْبس ضذُ ٍ اسصیبثی سًٍذّب  ،همبیسِ ثب هیبًگیي ّب ٍ اّذاف تَسقِ ای هی ثبضذ دس غَستی وِ تقذاد هتمبضیبى ثجت
ًبهی ثیص اص سْویِ دس ًؾش گشفتِ ضذُ ّش حَصُ ثبضذ دثیشخبًِ وبسگشٍُ التػبدهمبٍهتی اتبق ثبصسگبًی لضٍیي ًسجت ثِ
جوـ آٍسی ٍ ثشسسی هذاسن ٍ اسٌبد ضشوت ّب لجل اص هشاسن هقشفی ٍ تمذیش الذام خَاّذ ًوَد.
.4دامنه کبربرد
داهٌِ وبسثشد ایي سٍش اجشایی ولیِ ثٌگبُ ّبی التػبدی وست ٍ وبس دس حَصُ ّبی غٌقت ،هقذى هی ثبضذ .الصم
ثزوش است سبیش دستگبّْب ٍ سبصهبى ّبی هَجَد استبى لضٍیي ًیض ًسجت ثِ جوـ آٍسی اعالفبت ثب فشم ّبی اسصیبثی
تذٍیي ضذُ ثب هحَسیت اتبق ثبصسگبًی لضٍیي دس حبل الذام هی ثبضٌذ.
.9مسئولیت هب
هسئَلیت تػوین گیشی ٍ اًتخبة ًْبیی ٍاحذّبی هقشفی ضذُ ثب ستبد التػبد همبٍهتی استبًذاسی لضٍیي است وِ ثب
ّوىبسی سبیش اداسات ٍ دستگبّْبی دٍلتی ٍ ثخص خػَغی استبى لضٍیي ًؾیش سبصهبى غٌقت  ،هقذى ٍتجبست ،
جْبدوطبٍسصی ،اداسُ التػبد ٍ داسایی  ،سبصهبى هیشاث فشٌّگی  ،غٌبیـ دستی ٍ گشدضگشی  ،ضشوت ضْشن ّبی
غٌقتی ٍ اتبق ثبصسگبًی ٍ غٌبیـ  ،هقبدى ٍ وطبٍسصی دس حبل الذام ّستٌذ.
 .2تعریف و نحوه تعیین امتیبز معیبرهبی فرعی
بخش شبخص هبی عمومی :


پیطیٌِ اضخبظ  :دس لبلت سبثمِ تبسیس  ،سبثمِ وبست ثبصسگبًی ٍ تحػیالت ّیبت هذیشُ دس ًؾش گشفتِ

ضذُ است  .ثذیْی است ثشای هحبسجِ اهتیبص تحػیالت ّیبت هذیشُ هتَسظ ٍ فشاٍاًی هذاسن تحػیلی هذیشفبهل ٍ
افضبی ّیبت هذیشُ دس ًؾش گشفتِ ٍ اهتیبص دادُ ضَد.
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افتجبس  :دس لبلت سبثمِ تسْیالت دسیبفتی  ،سَاثك السبط هقَلِ ٍ چه ثشگطتی  ،هفبغب حسبة هبلیبتی دس

ًؾش گشفتِ ضذُ وِ ًطبًگش خَش حسبثی ٍ افتجبس غبحجبى وست ٍ وبس است.


لبثلیت ساّجشی ٍ سیستن ّبی هذیشیت  :دس لبلت تَاًوٌذی هذیشاى ( تبویذ ثش تجبسة ٍ غالحیت حشفِ ای

افضبی ّیبت هذیشُ داسد ثغَسی وِ دس ًؾش گشفتي آیتن سي ثقٌَاى تَاًوٌذی تجشثی ٍ آیتن هذاسن فلوی ٍ
تحػیلی ثقٌَاى تَاًوٌذی فلوی دس ًؾش گشفتِ هی ضَد ّ .وچٌیي تٌَؿ تحػیالت ّیبت هذیشُ ٍ ًَؿ داًطگبُ ًیض اص
آیتن ّبی هَثش است وِ تَسظ فشد تىویل وٌٌذُ پشسطٌبهِ لحبػ گشدد).
دس هقیبس فشفی گَاّیٌبهِ ّبٍ تبییذ غالحیت ّب ثِ هٌؾَس تطَیك ٍ توبیض فقبالى التػبدی دس فشآیٌذّبی جَایض هلی ٍ
ثیي الوللی حشفِ ای دسلبلت استمبی ویفی ،ثْشُ ٍسی ٍ ...دس ًؾش گشفتِ ضذُ است .الصم ثزوش است هجَص استبًذاسد
هٌؾَس استبًذاسدّبی تطَیمی ٍ سبیش استبًذاسدّب ًؾیش ٍ ... ٍ CE , TUVگَاّیٌبهِ ّبی ثیي الوللی جَایض ٍ اًَاؿ
استبًذاسدّبی سشی  ٍ9000تضویي ویفیت هی ثبضذّ .وچٌیي تمذیشًبهِ ّب ٍ سبیش گَاّیٌبهِ ّبی هلی دسیبفتی عی 1
سبل اخیش ًیض داسای اهتیبص هی ثبضٌذ.
دس هقیبس هذیشیت صًجیشُ اسصش هٌؾَس هجوَفِ فولیبتی است وِ دس یه غٌقت ثػَست صًجیش گًَِ اًجبم هی
پزیشد تب ثِ خلك اسصش هٌجش ضَد  .هحػَالت اص حلمِ ّبی ایي صًجیش فجَس هی وٌذ ٍ دس ّش حلمِ اسصضی ثِ هحػَل
ًْبیی افضٍدُ هی ضَد لزا دس غَستی وِ فقبلیت ٍاحذ التػبدی هتمبضی داسای چٌیي فشآیٌذی است اهتیبص هَسد ًؾش
افوبل ضَد.
دس هقیبس ثشًبهِ استشاتظیه دس غَستی وِ ثٌگبُ التػبدی داسای خظ هطی  ،اّذاف  ،هبهَسیت  ،فَاهل داخلی ٍ
خبسجی تبثیشگزاس ثش غٌقت ٍ تجبست هی ثبضذ اهتیبص هَسد ًؾش افوبل ضَد.


ٍضقیت دفبٍی  :دس لبلت تبهیي اجتوبفی ٍ سبصهبى ّبی پَلی ٍ هبلی تقشیف ضذُ ٍ هطخع وٌٌذُ

هذیشیت حبون ثش ضشوت ٍ ٍجَد یب فذم ٍجَد پشًٍذُ حمَلی ضشوت ًضد اداسات ٍ سبصهبى ّبی دٍلتی ٍ ثخص
خػَغی هی ثبضذ  .هٌؾَس اص سبصهبى پَلی ٍ هبلی ولیِ سبصهبى ّب  ،اداسات هَجَد دس ثبصاسّبی هبلی  ،پَلی  ،ثبصاس
تبهیي آتیِ (ثیوِ ّب ٍ وبسگضاسی ّبی ثیوِ ٍ  )...هی ثبضذ .دس غَستی وِ ضشوت هَسد دفَی ًذاضتِ ثبضذ اهتیبص
هَسد ًؾش افوبل ضَد.


هسٍَلیت اجتوبفی :دس لبلت فضَیت دس تطىل ّب ٍ اتبق ّبی هطتشن ثبصسگبًی ٍ ّ ، ...یبت ًوبیٌذگبى

اتبق ّب ٍ  ...تقشیف ضذُ است.
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بخش شبخص هبی اختصبصی :


اضتغبل  :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ هیضاى اضتغبل ایجبد ضذُ تَسظ ضخع حمَلی عی سبلْبی  31 ٍ 32هی ثبضذ

وِ سًٍذ افضایطی یب وبّطی داضتِ ثبضذ .دس غَستی وِ سًٍذ جبسی افضایطی است  61اهتیبص  ،دس غَستی وِ سًٍذ
ثبثت ٍ دس لبلت حفؼ وبسوٌبى هَجَد ثبضذ 7اهتیبص  ،دس غَستی وِ سًٍذ ولی اضتغبل ضشوت وبّطی است  9اهتیبص
هٌؾَس گشدد.


تَلیذ  :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ هیضاى تَلیذ ٍالقی غَست گشفتِ تَسظ ضخع حمَلی عی سبلْبی 31 ٍ 32

هی ثبضذ وِ سًٍذ افضایطی یب وبّطی داضتِ ثبضذ .دس غَستی وِ سًٍذ تَلیذ افضایطی است  1اهتیبص  ،دس غَستی وِ
سًٍذ ثبثت ٍ دس لبلت حفؼ هیضاى تَلیذ هحػَالت ثبضذ  9اهتیبص  ،دس غَستی وِ سًٍذ ولی تَلیذ وبّطی است 6
اهتیبص هٌؾَس گشدد.


ثْشُ ٍسی  :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ تػویوبت ٍ الذاهبت غَست گشفتِ هذیشیت دس صهیٌِ استمبی ثْشُ ٍسی

ثوٌؾَس پیطشفت فَاهل تَلیذ ،تمَیت ًیشٍی اًسبًی ،ثْجَد ٍضقیت سلبثتی ضشوت ثب سبیش ضشوت ّبی ّن گشٍُ خَد
ٍ  ...عی سبلْبی  31 ٍ32هی ثبضذ .دس غَستی وِ سًٍذ ولی دستیبثی ثِ اّذاف ضشوت افضایطی است  1اهتیبص  ،دس
غَستی وِ سًٍذ ثبثت ٍ دس لبلت حفؼ ٍضـ هَجَد ثبضذ  9اهتیبص  ،دس غَستی وِ سًٍذ ولی وبّطی است  6اهتیبص
هٌؾَس گشدد.


ًَآٍسی  :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ هیضاى سیسه پزیشی هذیشاى ضشوت دس صهیٌِ ایجبد ٍخلك هحػَل جذیذ

ٍ ثىبسگیشی سٍش ّبی فلوی ٍ داًص ثٌیبى دس ساستبی تَسقِ هحػَالت تَلیذی ٍ وبّص ٍاثستگی ثِ هحػَالت
خبسجی عی سبلْبی  31ٍ32داسد .دس غَستی وِ سًٍذ ولی ثىبسگیشی ایي هقیبس دس ضشوت هغلَة ٍ سٍ ثِ افضایص
ًسجت ثِ سبل ّبی لجل ثَدُ 61اهتیبص  ،دس غَستی وِ سًٍذ ثبثت ثبضذ  7اهتیبص  ،دس غَستی وِ ضشوت فبلذ صهیٌِ ّبی
ًَآٍسی ٍ سیسه پزیشی ثبضذ ثبضذ  9اهتیبص هٌؾَس گشدد.


اسصش افضٍدُ  :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ هیضاى پیطشٍی ضشوت دس ایجبد ٍ استمبی اسصش افضٍدُ ّشیه اص

هشاحل تَلیذ ثبتىیِ ثش هذیشیت صًجیشُ اسصش اص هشحلِ اثتذایی تَلیذ تب ایجبد هحػَل ًْبیی هی ثبضذوِ ثب افضایص
سْن سشهبیِ اًسبًی اص عشیك آهَصش  ،هْبست  ،خاللیت  ،وبسآفشیٌی ٍ تجشثِ حبغل خَاّذ ضذ .دس غَستی وِ
هیضاى تحمك ایي ّذف ثبتَجِ ثِ هَاسد روش ضذُ عی سبلْبی  31ٍ32سًٍذ سٍ ثِ تَسقِ داضتِ است  1اهتیبص  ،دس
غَستی وِ سًٍذ ثبثت ثبضذ  9اهتیبص  ،دس غَستی وِ سًٍذ ولی وبّطی است  6اهتیبص هٌؾَس گشدد.


سشهبیِ گزاسی  :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ هیضاى هطبسوت هذیشاى ضشوت (ضخع حمیمی) یب ضشوت(ضخع

حمَلی) دس سشهبیِ گزاسی پشٍطُ ّبی استبًی  ،هلی ٍ ثیي الوللی ثشای افضایص پتبًسیل ّبی تَلیذی ٍ غبدساتی هی
ثبضذ ّ .وچٌیي هطبسوت ٍ حضَس ًوبیٌذگبى ضشوت ّب دس جلسبت ّیبت ّبی سشهبیِ گزاسی ٍ سفش ثِ وطَسّبی
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ّذف جْت آضٌبیی ثب فشغت ّبی سشهبیِ گزاسی اص هْوتشیي آیتن ّبی تبثیش گزاس دس ایي هقیبس است  .چٌبًچِ عی
سبلْبی  31ٍ32سًٍذ هطبسوت جْت تبثیشگزاسی ٍتبثیشپزیشی سشهبیِ گزاسی اص هحل سشهبیِ ٍ داسایی ّبی ضشوت
هثجت ٍ سٍثِ سضذ ثبضذ  61اهتیبص ٍ ،ضقیت ثبثت ٍ ثذٍى تغییش  7اهتیبص ٍدس غَستی وِ سًٍذ وبّطی ٍ سٍثِ افَل
داضتِ ثبضذ  9اهتیبص هٌؾَس گشدد.


غبدسات  :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ حجن غبدسات ضشوت ٍ ّوچٌیي تٌَؿ پزیشی غبدساتی عی سبلْبیٍ32

 31هی ثبضذ.دس غَستی وِ سًٍذ غبدسات افضایطی است  61اهتیبص  ،ثبثت  7اهتیبص یب سًٍذ وبّطی داسد  9اهتیبص هٌؾَس
گشدد.


ٍاسدات :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ حجن ٍاسدات ضشوت دس صهیٌِ هَاد اٍلیِ ٍ وبالّبی ٍاسغِ است وِ دس

داخل تَلیذ ًوی ضًَذ ٍ ثوٌؾَس افضایص تَلیذ داخلی ٍ جلَگیشی اص تقغیلی ٍاحذّبی تَلیذی ثىبس ثشدُ هی ضَد.
دسغَستی حجن ٍاسدات عی سبلْبی  31 ٍ32ثب هبّیت فَق االضبسُ سًٍذ افضایطی داضتِ  4اهتیبص  ،حجن ثبثت  6اهتیبص
ٍ سًٍذ وبّطی  1اهتیبص هٌؾَس گشدد.


استبًذاسد :ایي هقیبس ثیبى وٌٌذُ پیبدُ سبصی ٍ ثىبسگیشی سیستن هذیشیت ویفیت دس ثٌگبُ ّبی التػبدی

است وِ ثِ تجـ آى ثِ اغالح فشآیٌذّب ٍ تَلیذ ٍ غبدسات وبالی ثبویفیت ٍ لبثل سلبثت ثب وبالّبی هطبثِ خبسجی
خَاّذ اًجبهیذ .دس غَستی وِ سًٍذ ولی ضشوت ّب عی سبل  31ٍ32دس پیبدُ سبصی  ،ثىبسگیشی ٍ ثِ سٍص سسبًی سٍ
ثِ سضذ ثبضذ  1اهتیبص  ،دس غَستی وِ سیبست گزاسی هذیشاى حفؼ ٍضقیت هَجَد ثبضذ  9اهتیبص ٍ دس غَست فمذاى
هَاسد هَسد ًؾش  6اهتیبص هٌؾَس گشدد.
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