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 ويبت 0-1
 اخشاي ٍ عشاحی. ثبؿذ ػبصهبى اػتشاتظيه گيشي تلوين يه ثبييؼتی ويفيت هذيشيت ػيؼتن يه پزيشؽ

 :ثبؿذ هی صيش ػَاهل تبثيش تحت ػبصهبى يه دس ويفيت هذيشيت ػيؼتن

 هحيظ آى هخبعشات ٍ تغييشات ػبصهبى، هحيظ -الف

 آى هتغيش ًيبصّبي -ة

 ىآ ٍيظُ اّذاف -ح

 ؿذُ فشاّن هحلَالت -ت

 ؿذُ گشفتِ ثىبس فشآيٌذّبيی -ث

 آى ػبصهبى ػبختبس ٍ اًذاصُ -ج

 دس يىٌَاختی يب ويفيت هذيشيت ي ّب ػيؼتن ػبختبس دس يىٌَاختی وِ ًيؼت ايي ثش للذ اػتبًذاسد ايي دس

 .آيذ ثَخَد هؼتٌذات

 ثب هشتجظ الضاهبت هىول ويفيت، شيتهذي ػيؼتن يه ثشاي الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي دس ؿذُ هؼيي الضاهبت

 ؿفبف يب دسن دس ساٌّوبيی هٌظَس ثِ اًذ ؿذُ هـخق " يبدآٍسي" ػجبست ثب وِ اعالػبتی. ثبؿٌذ هی  هحلَل

 .اًذ ؿذُ دسج ريشثظ الضاهبت ػبصي

 ثشاي گَاّيٌبهِ، كذٍس هشاخغ ؿبهل خبسخی ٍ داخلی ّبي عشف تَػظ تَاًذ هی الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي

 ٍ هحلَل دس وبسثشد لبثل دٍلتی همشسات ٍ لبًًَی هشاخغ هـتشي، الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ دس ػبصهبى تَاًبيی يبثیاسص

 .گيشد لشاس اػتفبدُ هَسد ػبصهبى خَد الضاهبت

 الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي تَػؼِ ٍ ايدبد حيي اًذ، ؿذُ ثيبى 9004 ايضٍ ٍ 9000 ايضٍ دس وِ ويفيت هذيشيت اكَل

 .اًذ ؿذُ شفتِگ ًظش دس

 

 گشايی فشايٌذ  0-2
 سا ػبصهبى ويفيت، هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی ثْجَد ٍ اػتمشاس تَػؼِ، هشاحل عی الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي

 سا هـتشي سضبيت هـتشي، الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ عشيك اص تب ًوبيذ، هی تشغيت فشايٌذي سٍيىشد گضيٌؾ ثشاي

 ّش. ًوبيذ هذيشيت ٍ تؼييي سا هتؼذدي ٍ هشتجظ ّبي فؼبليت ثبيذ ػبصهبى، يه اثشثخؾ وبسوشد ثشاي.دّذ افضايؾ

 خشٍخی ثِ ٍسٍدي تجذيل خْت دس سا آى ٍ گيشد هی خذهت ثِ سا هٌبثؼی وِ ّب فؼبليت اص اي هدوَػِ يب فؼبليت

 ثؼذي فشايٌذ ٍسٍدي هؼتميوب فشايٌذ يه خشٍخی غبلجب. ؿَد گشفتِ ًظش دس فشايٌذ يه تَاًذ هی ًوبيذ، هی هذيشيت

 .دّذ هی ؿىل سا

 ٍ فشايٌذّب ايي هتمبثل استجبط تؼييي ٍ ؿٌبػبيی ثب ّوشاُ ػبصهبى، دسٍى فشايٌذّب اص ػيؼتوی ثىبسگيشي

 .ؿَد ًبهيذُ "فشايٌذي سٍيىشد" ػٌَاى ثِ تَاًذ هی دلخَاُ، خشٍخی ايدبد هٌظَس ثِ آًْب، هذيشيت ّوچٌيي

 ػيؼتن دسٍى فشايٌذّب ته ته ثيي استجبط سٍي ثش وِ اػت هؼتوشي وٌتشل فشايٌذي، سٍيىشد اهتيبصات اص يىی

 .ؿَد هی اػوبل آًْب ثيي تؼبهل ٍ تشويت سٍي ثش وِ عَس ّوبى ؿَد، هی اػوبل فشايٌذّب

 :گشدد هی تبويذ صيش هَاسد ثشٍي سٍد، هی ثىبس ويفيت هذيشيت ػيؼتن يه دس ديذگبّی چٌيي وِ ٌّگبهی

 هبتالضا ػبصي ثشآٍسدُ ٍ دسن( الف

 افضٍدُ اسصؽ ثشحؼت فشايٌذّب ًظشگيشي دس ثِ ًيبص( ة

 فشايٌذ اثشثخـی ٍ ػولىشد ًتبيح حلَل( ج

 ػيٌی ّبي گيشي اًذاصُ پبيِ ثش فشايٌذّب هؼتوش ثْجَد( د
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 ّبي فشايٌذ ثيي استجبعبت اػت ؿذُ دادُ ًـبى( 1) ؿىل دس وِ گشا فشايٌذ ويفيت هذيشيت ػيؼتن اص الگَيی

 تؼشيف دس سا هْوی ًمؾ هـتشي وِ دّذ هی ًـبى ؿىل ايي. داسد هی ثيبى سا 8 تب 4 ّبي ثٌذ دس ؿذُ هغشح

 ثشداؿت ثِ هشثَط اعالػبت اسصيبثی ثِ ًيبص هـتشي سضبيت هيضاى پبيؾ. ًوبيذ هی ايفب ّب ٍسٍدي ثؼٌَاى الضاهبت

 دس ؿذُ دادُ ًوبيؾ هذل سد. داسد خيش، يب اػت ػبختِ ثشآٍسدُ سا هـتشي الضاهبت ػبصهبى آيب ايٌىِ اص هـتشي

 ًـذُ پشداختِ فشايٌذّب خضييبت ثِ اهب اًذ، ؿذُ دادُ ًوبيؾ الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي الضاهبت توبهی( 1) ؿىل

 .اػت

 هی ًيض ؿَد هی ؿٌبختِ( PDCA) "الذام - ثشسػی - اخشاء - عشح" ًبم ثِ وِ سٍؿی ػالٍُ، ثِ  -يبدآٍسي

 :ؿَد تَكيف گًَِ ايي خالكِ ثلَست تَاًذ هی PDCA.  دسآيذ اخشا ثِ فشايٌذّب توبم هَسد دس تَاًذ

 ّبي هـی خظ ٍ هـتشي الضاهبت ثب تغبثك دس ًتبيح، حلَل ثشاي وِ فشايٌذّبيی ٍ اّذاف تؼييي(: Plan) عشح

 .ّؼتٌذ ًيبص هَسد ػبصهبى

 .فشايٌذّب اخشاي(: Do) اخشا

 ٍ هحلَل الضاهبت ٍ اّذاف ّب، هـی خظ عجك ثش هحلَل ٍ فشايٌذّب گيشي اًذاصُ ٍ پبيؾ(: Check) ثشسػی

 .ًتبيح دّی گضاسؽ ًيض

 .دّذ ثْجَد سا فشايٌذ ػولىشد هؼتوش عَس ثِ وِ الذاهبتی اًدبم(: Act) الذام

 

 
 فشآيٌذ ثش هجتٌی ويفيت هذيشيت ػيؼتن الگَي -يه ؿوبسُ ؿىل

 

 9004 ايضٍ اػتبًذاسد ثب استجبط 0-3
 وبهل سا يىذيگش وِ اًذ ؿذُ عشاحی اي گًَِ ثِ ويفيت هذيشيت ػيؼتن تبًذاسدّبياػ اص 9004 ايضٍ ٍ 9001 ايضٍ

 .ثگيشًذ لشاس اػتفبدُ هَسد ّن هؼتمال تَاًٌذ هی اهب ًوبيٌذ،

 

 .ثبؿذ هی ثيٌی ثبص حبل دس ISO 9004 الوللی، ثيي اػتبًذاسد ايي اًتـبس صهبى دس -يبدآٍسي
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 دسٍى وبسثشدّبي ثشاي تَاًذ هی وِ وٌذ هی هـخق ويفيت يتهذيش ػيؼتن يه ثشاي سا الضاهبتی 9001 ايضٍ

 سٍي ثش اػتبًذاسد ايي. لشاسگيشد اػتفبدُ هَسد لشاسدادي همبكذ ثشاي يب ٍ گَاّيٌبهِ كذٍس ثشاي يب ػبصهبى يه

 .ًوبيذ هی توشوض هـتشي الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ دس ويفيت هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی

 يه ؿذُ، ٍيشايؾ 9004 ايضٍ. اػت ٍيشايؾ حبل دس 9004 ايضٍ الوللی، ثيي اػتبًذاسد ايي اًتـبس صهبى دس

 9004 ايضٍ. ثبؿذ هی پيچيذُ ٍ ػخت هتغيش، هحيظ دس ػبصهبى ّش ثشاي پبيذاس هَفميت حلَل خْت هذيشيتی ساٌّوبي

 ٍ ريٌفغ ّبي  عشف توبهی اًتظبسات ثِ اػتبًذاسد ايي. داسد ويفيت هذيشيت ثِ ثبصتشي ًگبُ 9001 ايضٍ ثِ ًؼجت

 كذٍس ثشاي اػتبًذاسد ايي. ًوبيذ هی تَخِ ػبصهبى ػولىشد هٌذ ًظبم ٍ هؼتوش ثْجَد عشيك اص ّب آى سضبيتوٌذي

 .ًذاسد وبسثشد لشاسدادي ٍ لبًًَی همبكذ يب گَاّيٌبهِ

 

 هذيشيت ّبي ػبيشػيؼتن ثب ػبصگبسي 0-4
 دٍ ايي ػبصگبسي تب اػت ؿذُ تَخِ 2004:14001 ايضٍ اػتبًذاسد ّبي ثٌذ ثِ الوللی، ثيي اػتبًذاسد ايي ايدبد دس

 ايضٍ ٍ 2008:9001 ايضٍ ثيي استجبط الف پيَػت. ؿَد دادُ استمبء وٌٌذگبى هلشف خبهؼِ هٌبفغ ّذف ثب اػتبًذاسد

 .دّذ هی ًـبى سا 2004:14001

 صيؼت، هحيظ شيتهذي هبًٌذ هذيشيت ّبي ػيؼتن ػبيش ثشاي خبكی الضاهبت ؿبهل الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي

 ثيي اػتبًذاسد ايي ٍخَد، ايي ثب. گشدد ًوی سيؼه هذيشيت يب هبلی هذيشيت ؿغلی، ثْذاؿت ٍ ايوٌی هذيشيت

 يب ّوؼَ هذيشيت ّبي ػيؼتن ػبيش الضاهبت ثب سا خَد ويفيت هذيشيت ػيؼتن تب ػبصد هی لبدس سا ػبصهبى الوللی

 دّذ تغييش اي گًَِ ثِ سا خَد هَخَد هذيشيت( ّبي) ػيؼتن ِو اػت پزيش اهىبى ػبصهبى يه ثشاي. ػبصد يىپبسچِ

 .ػبصد ثشآٍسدُ سا الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي ّبي خَاػتِ وِ آٍسد ٍخَد ثِ ويفيتی هذيشيت ػيؼتن تب

 

 وبسثشد داهٌِ -1

 وليبت  1-1
 :وِ وٌذ هی تؼييي ػبصهبًی ثشاي سا ويفيت هذيشيت ػيؼتن الضاهبت الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي

 ٍ لبًًَی الضاهبت ٍ هـتشي الضاهبت وِ هحلَلی هذاٍم آٍسدى فشاّن دس سا خَد تَاًبيی داسد ًيبص( الف

 ٍ دّذ ًـبى ػبصد، هی ثشآٍسدُ سا همتضی دٍلتی همشسات

 ثْجَد ثِ وِ فشايٌذّبيی خولِ اص ػيؼتن، اثشثخؾ ثىبسگيشي عشيك اص سا هـتشي سضبيت هيضاى خَاّذ هی( ة

 افضايؾ پشداصد، هی همتضی دٍلتی همشسات ٍ لبًًَی الضاهبت ٍ هـتشي الضاهبت ثب اًغجبق تضويي ٍ ػيؼتن هؼتوش

 .دّذ

 :سٍد هی ثىبس صيش هَاسد دس "  هحلَل " ٍاطُ اػتبًذاسد ايي دس  -1 يبدآٍسي

 .هيگشدد اسايِ ٍي خَاػت دس حؼت ثش يب ؿذُ گشفتِ ًظش دس هـتشي ثِ اسايِ ثشاي

 هحلَل تحمك فشايٌذّبي اص حبكل ظشً هَسد خشٍخی گًَِ ّش

 .گشدد ثيبى حمَلی الضاهبت ػٌَاى ثِ تَاًذ هی دٍلتی همشسات ٍ( Legal) لبًًَی الضاهبت  -2 يبدآٍسي

 

 وبسثشد 1-2
 ًَع، اص ًظش كشف سا ّب ػبصهبى وليِ دس اػوبل لبثليت ٍ ثَدُ ػوَهی الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي الضاهبت توبهی

 ثيي اػتبًذاسد ايي الضاهبت اص يه ّش وِ هَالؼی دس.ثبؿٌذ هی داسا آٍسًذ، هی فشاّن وِ هحلَلی ًَع ٍ آًْب اًذاصُ
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 وِ ٌّگبهی. ؿًَذ گزاؿتِ وٌبس تَاًٌذ هی ثبؿٌذ، ًوی ؿذًی اػوبل آى هحلَالت ٍ ػبصهبى هبّيت ثشحؼت الوللی

 هَاسد گًَِ ايي وِ اػت پزيشفتِ ٌّگبهی ظفم الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي ثب اًغجبق ادػبي ؿَد، وٌبسگزاؿتِ الضاهبتی

 وِ هحلَلی آٍسي فشاّن لجبل دس سا ػبصهبى هؼئَليت يب تَاًبيی هَضَع ايي ٍ ثبؿذ( 7) ثٌذ الضاهبت ثِ هشثَط

 .ًذّذ لشاس تبثيش تحت ػبصد، هی ثشآٍسدُ سا همتضی دٍلتی همشسات ٍ لبًًَی الضاهبت ٍ هـتشي الضاهبت

 

 الضاهی هشاخغ -  2
 ٍيشايؾ فمظ داس، تبسيخ هشاخغ ثشاي. ثبؿٌذ هی ضشٍسي هؼتٌذ ايي اص اػتفبدُ ثشاي صيش، ؿذُ هؼشفی هذاسن

 ثِ اسخبع وِ( ّب اكالحيِ توبهی ثش هـتول) هؼتٌذي ٍيشايؾ آخشيي تبسيخ ثذٍى هشاخغ ثشاي. اػت هؼتجش ؿذُ روش

 . اػت هؼتجش گشدد، هی هشثَط آًْب

 .لغبت ٍ هفبّين ويفيت هذيشيت بيّ ػيؼتن ،ISO 9000:2005 اػتبًذاسد

 

 تؼبسيف ٍ اكغالحبت  - 3
 ايي ػشتبػش دس.اػت سفتِ ثىبس 9000 ايضٍ اػتبًذاسد دس هزوَس تؼبسيف ٍ اكغالحبت اػتبًذاسد، ايي دس

 .ثبؿذ ًيض خذهت هؼٌبي ثِ هيتَاًذ اكغالح ايي سٍد، ثىبس " هحلَل " اكغالح گبُ ّش اػتبًذاسد،

 

 يتويف هذيشيت ػيؼتن -4

 ػوَهی الضاهبت  4-1
 ٍ هؼتمش ٍ هؼتٌذ ايدبد، الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي الضاهبت ثب هغبثك سا ويفيتی هذيشيت ػيؼتن ثبيذ ػبصهبى

 .دّذ ثْجَد آًشا اثشثخـی هؼتوش عَس ثِ ٍ ًوبيذ ًگْذاسي

 :ثبيذ ػبصهبى

 ،(2-1.ن.س) ًوبيذ تؼييي ػبصهبى توبم دس سا آًْب وبسثشد ٍ ويفيت هذيشيت ًيبصػيؼتن هَسد فشايٌذّبي( الف

 ًوبيذ، هؼيي سا فشايٌذّب ايي هتمبثل تأثيشات ٍ تَالی( ة

 حبكل اعويٌبى فشايٌذّب ايي وٌتشل ٍ اخشا اثشثخـی اص ٍػيلِ ثذيي تب ًوبيذ هؼيي سا ّبيی سٍؽ ٍ هؼيبسّب( ج

 ًوبيذ،

 حبكل اعويٌبى فشايٌذّب، ايي پبيؾ ٍ اخشا پـتيجبًی ثشاي ًيبص هَسد اعالػبت ٍ هٌبثغ ثَدى دػتشع دس اص( د

 ًوبيذ،

 .ًوبيذ تحليل ٍ( ثبؿذ ػولی هَاسديىِ دس) گيشي اًذاصُ پبيؾ، هَسد سا فشايٌذّب ايي(  ُ

 

 .آٍسد ػول ثِ سا فشايٌذّب ايي هؼتوش ثْجَد ًيض ٍ ؿذُ سيضي عشح ًتبيح ثِ دػتيبثی ثشاي الصم الذاهبت( ٍ

 .ؿًَذ هذيشيت ػبصهبى تَػظ الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي الضاهبت ثب هغبثك ثبيذ فشايٌذّب ايي

 ٍاگزاس ػبصهبى اص ثيشٍى ثِ گزاسًذ تأثيشهی الضاهبت ثب هحلَل اًغجبق ثش وِ سا فشايٌذّبيی ػبصهبى وِ ٌّگبهی

 ٌذّبيفشآي گًَِ ايي ثشاي وِ ّبيی وٌتشل گؼتشُ ٍ ًَع. ًوبيذ حبكل اعويٌبى فشايٌذّب گًَِ ايي وٌتشل اص ثبيذ ًوبيذ،

 .ؿَد تؼشيف ويفيت هذيشيت ػيؼتن دس ثبيذ گشدد، هی اػوبل ؿذُ ػپبسي ثشٍى

 ؿبهل ّؼتٌذ، ًيبص هَسد ثبال دس ؿذُ اؿبسُ ويفيت هذيشيت ػيؼتن ثشاي وِ فشايٌذّبيی  -1يبدآٍسي

 .گشدًذ هی ثْجَد ٍ تحليل گيشي، اًذاصُ ٍ هحلَل پذيذآٍسي هٌبثغ، ػبختي فشاّن هذيشيتی، ّبي فؼبليت فشايٌذّبي
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 آى ثِ خَد ويفيت هذيشيت ػيؼتن ثشاي ػبصهبى وِ اػت فشآيٌذي ؿذُ، ػپبسي ثشٍى فشآيٌذ  -2 يبدآٍسي

 .اػت وشدُ ٍاگزاس ػبصهبًی ثشٍى عشف ثِ سا فشآيٌذ آى اخشاي ٍ داسد ًيبص

 توبم ثب اًغجبق دس ػبصهبى هؼئَليت سافغ ؿذُ ػپبسي ثشٍى فشآيٌذّبي وٌتشل اص اعويٌبى  -3 يبدآٍسي

 هی اػوبل ؿذُ ػپبسي ثشٍى فشآيٌذ ثشاي وِ ّبيی وٌتشل گؼتشُ ٍ ًَع. ًيؼت دٍلتی ٍ لبًًَی هـتشي، الضاهبت

 :گيشد لشاس تبثيش تحت صيش هَاسد ًظيش ػَاهلی تَػظ تَاًذ هی گشدد،

 الضاهبت، ثب هٌغجك هحلَل تذاسن  دس ػبصهبى لبثليت ثش ؿذُ ػپبسي ثشٍى فشآيٌذ ثبلمَُ اثش( الف

 اػت، ؿذُ تؼْين فشآيٌذ وٌتشل آى حؼت ثش وِ هيضاًی( ة

 4-7 ثٌذ وبسثشد عشيك اص ًيبص هَسد ّبي وٌتشل ثِ دػتشػی لبثليت( ج

 

 هؼتٌذػبصي الضاهبت  4-2

 وليبت  4-2-1
 :ثبؿذ صيش هَاسد ؿبهل ثبيذ ويفيت هذيشيت ػيؼتن هؼتٌذػبصي

 ويفيتی، اّذاف ٍ ويفيت هـی خظ هذٍى ثيبًيِ( الف

 ويفيت، ًظبهٌبهِ يه( ة

 ٍ اًذ ؿذُ الضام الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي عشف اص وِ ػَاثمی ٍ هذٍى اخشايی ّبي سٍؽ( ج

 عشح ثَدى هؤثش اص اعويٌبى حلَل ثشاي وِ اًذ ؿذُ هؼيي ػبصهبى تَػظ وِ ػَاثك، ؿبهل هؼتٌذات( د

 ثبؿٌذ، هی الصم آى فشايٌذّبي وٌتشل ٍ اخشا سيضي،

 هٌظَس ؿَد، هی اػتفبدُ "هذٍى اخشايی سٍؽ" ػجبست اص الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي دس وِ ٌّگبهی -1 يبدآٍسي

 ثِ تَاًذ هی تٌْبيی ثِ ػٌذ يه. گشدد هی ًگْذاسي ؿذُ هؼتمش گشديذُ، هذٍى ؿذُ، ايدبد وِ اػت اخشايی سٍؽ

 يه اص ثيؾ تَػظ ػتا هوىي هذٍى اخشايی سٍؽ يه داؿتي ثِ الضام. دّذ اسخبع اخشايی سٍؽ چٌذ يب يه الضاهبت

 .ؿَد دادُ پَؿؾ هذسن

 هتفبٍت صيش داليل ثِ تَاًذ هی ّشػبصهبى دس ويفيت هذيشيت ػيؼتن هؼتٌذػبصي گؼتشُ  -2 يبدآٍسي

 :ثبؿذ

 آى فؼبليت ًٍَع ػبصهبى اًذاصُ( الف

 آًْب، هتمبثل تبثيشات ٍ فشايٌذّب پيچيذگی( ة

 .اًؼبًی ًيشٍي كالحيت( ج

 

 .ؿَد ٍالغ اعالػبتی ٍاػظ ًَع يب ؿىل ّش ثِ تَاًذ هی هؼتٌذػبصي  -3 يبدآٍسي

 

 ويفيت ًظبهٌبهِ  4-2-2
 :صيشثبؿذ هَاسد ؿبهل وِ ًوبيذ ًگْذاسي ٍ ًوَدُ ايدبد سا ويفيتی ًظبهٌبهِ ثبيذ ػبصهبى

 الضاهبت  وٌبسگزاسي  ّشگًَِ داليل ٍ  خضييبت ؿبهل ويفيت،  هذيشيت ػيؼتن وبسثشد داهٌِ( الف

 ،(2-1.ن.س)اػتبًذاسد

 

 ٍ آًْب ثِ اسخبع يب ويفيت، هذيشيت ػيؼتن هذٍى اخشايی ّبي سٍؽ( ة
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 .ويفيت هذيشيت ػيؼتن فشايٌذّبي ثيي هتمبثل تبثيشات اص تَكيفی( ج

 

 هذاسن وٌتشل  4-2-3
 اص خبكی ًَع ويفيت ػَاثك. ثبؿٌذ وٌتشل تحت ثبيذ اًذ ؿذُ الضام ويفيت هذيشيت ػيؼتن دس وِ هؼتٌذاتی

 .ثگيشًذ لشاس وٌتشل تحت( 4-2-4) دس هٌذسج الضاهبت هغبثك ثبيذ ٍ ُثَد هؼتٌذات

 :گشدد ايدبد صيش ًيبص هَسد ّبي وٌتشل تؼشيف ثشاي ثبيذ هذٍى اخشايی سٍؽ يه

 

 اًتـبس، اص پيؾ آًْب، ًظشتٌبػت اص هؼتٌذات تلَيت( الف

 هؼتٌذات، هدذد تلَيت ٍ -ًيبص ثشحؼت - سٍصآٍسي ٍثِ ثبصًگشي( ة

 اًذ، ؿذُ هـخق هؼتٌذات خبسي ٍيشايؾ ٍضؼيت ٍ تغييشات ايٌىِ اص ويٌبىاع حلَل( ج

 ثبؿٌذ، هی دػتشع دس اػتفبدُ هىبى دس هؼتٌذات هؼتجش ّبي ٍيشايؾ ايٌىِ اص اعويٌبى حلَل( د

 هبًٌذ، هی ثبلی تـخيق لبثل ٍ خَاًب هؼتٌذات ايٌىِ اص اعويٌبى حلَل( ُ

 ٍ سيضي عشح خْت ػبصهبى تَػظ ؿذُ تؼييي ػبصهبًی  ثشٍى ٌـأه ثب هؼتٌذات  ايٌىِ اص  اعويٌبى حلَل( ٍ

 وٌتشل تحت آًْب  تَصيغ ٍ اًذ گشفتِ لشاس ؿٌبػبيی هَسد اًذ، ؿذُ داًؼتِ الصم ويفيت هذيشيت ػيؼتن ػوليبت

 .اػت

 ّش ثِ وِ كَستی دس ٍ گيشًذ ًوی لشاس خَاػتِ ًب اػتفبدُ هَسد هؼتجش غيش هؼتٌذات ايٌىِ اص اعويٌبى حلَل( ص

 .گيشًذ هی لشاس ؿٌبػبيی هَسد هٌبػجی ًحَ ثِ ؿًَذ، گشدآٍسي دليلی

 

 ويفيت ػَاثك وٌتشل  4-2-4
 وٌتشل ثبيذ ويفيت هذيشيت هؤثشػيؼتن ثىبسگيشي ًيض ٍ الضاهبت ثب اًغجبق ؿَاّذ ػٌَاى ثِ ؿذُ ايدبد ػَاثك

 حفبظت، اًجبسؽ، ؿٌبػبيی، ثشاي صمال ّبي وٌتشل تؼشيف ثشاي ثبيذ هذٍى اخشايی سٍؽ يه ثبيذ ػبصهبى. گشدًذ

 ثبصيبثی ٍ ؿٌبػبيی لبثل ػبدگی ثِ خَاًب، ثبيذ ويفيت ػَاثك.وٌذ ايدبد ػَاثك تىليف تؼييي ٍ گشدآٍسي هذت ثبصيبثی،

 .ثبؿٌذ

 

 هذيشيت هؼئَليت- 5

 هذيشيت تؼْذ   5-1
 ًيض ٍ ويفيت شيتهذي ػيؼتن اػتمشاس ٍ تَػؼِ ثِ ًؼجت خَد ثشتؼْذ هجٌی ؿَاّذي ثبيذ اسؿذ هذيشيت

 :آٍسد فشاّن صيش اثضاسّبي تَػظ آى اثشثخـی هؼتوش ثْجَد

 لبًًَی الضاهبت ّوچٌيي ٍ هـتشي الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ اّويت  دسثبسُ ػبصهبى  ثِ الصم اعالػبت  اسايِ( الف

 دٍلتی، همشسات ٍ

 ويفيت، هـی خظ تؼييي( ة

 اًذ، ؿذُ تؼييي ويفيتی اّذاف ايٌىِ اص اعويٌبى حلَل( ج

 ٍ هذيشيت ّبي ثبصًگشي اخشاي( د

 .هٌبثغ ثَدى دػتشع اصدس اعويٌبى حلَل( ُ
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 گشايی هـتشي  5-2
 سضبيت هيضاى افضايؾ ّذف ثب ٍ اًذ ؿذُ هؼيي هـتشي الضاهبت وِ وٌذ حبكل اعويٌبى ثبيذ اسؿذ هذيشيت

 (.1-2-8 1ٍ-2-7. ن.س) ؿًَذ هی ثشآٍسدُ هـتشي

 

 ويفيت هـی خظ  5-3
 :ويفيت هـی خظ وِ ًوبيذ حبكل اعويٌبى ثبيذ ؿذاس هذيشيت

 اػت، هتٌبػت ػبصهبى همبكذ ثب( الف

 گشدد، هی ويفيت هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی هؼتوش ثْجَد ٍ  الضاهبت ػبختي ثشآٍسدُ ثِ تؼْذي  ؿبهل( ة

 آٍسد، هی فشاّن ويفيتی اّذاف ثبصًگشي ٍ تؼييي ثشاي سا چبسچَثی( ج

 ٍ اػت ؿذُ دسن ٍ گشديذُ هؼشفی ػبصهبى دس( د

 .گيشد هی لشاس ثبصًگشي هَسد تٌبػت تذاٍم ثشاي( ُ

 

 سيضي عشح   5-4

 ويفيتی اّذاف  5-4-1
 ػبصي ثشآٍسدُ ثشاي وِ ّبيی آى خولِ اص ٍ ويفيت اّذاف وِ ًوبيذ حبكل اعويٌبى ثبيذ اسؿذ هذيشيت

 ويفيتی اّذاف. اًذ ؿذُ تؼييي بصهبىػ هشتجظ ػغَح ٍ ّب ثخؾ ثشاي( الف-1-7.ن.س) ًيبصًذ هَسد هحلَل الضاهبت

 .ثبؿٌذ ويفيت هـی خظ ثب ػبصگبسي دس ٍ ثَدُ گيشي اًذاصُ لبثل ثبيذ

 

 

 ويفيت هذيشيت ػيؼتن سيضي عشح  5-4-2

 :وِ ًوبيذ حبكل اعويٌبى ثبيذ ػبصهبى اسؿذ هذيشيت

 ويفيت اّذاف ًيض ٍ( 1-4) ثٌذ الضاهبت ًوَدى ثشآٍسدُ هٌظَس ثِ ويفيت هذيشيت ػيؼتن سيضي عشح( الف

 اػت، گشفتِ اًدبم

  هی حفظ ػيؼتن ايي يىپبسچگی گشدد هی اخشا ٍ سيضي عشح ويفيت، هذيشيت دسػيؼتن تغييشات ٌّگبهی( ة

 .ؿَد

 

 هؼئَليت،اختيبسٍاستجبعبت  5-5

 ٍاختيبس هؼئَليت  5-5-1
 اثالؽ ػبصهبى ثِ ٍ ؿذُ تؼييي اختيبسات ٍ ّب هؼئَليت وِ ًوبيذ حبكل اعويٌبى ثبيذ ػبصهبى اسؿذ هذيشيت

 .اػت گشديذُ

 

 هذيشيت ًوبيٌذُ  5-5-2
 هؼئَليت ػبيش اص ًظش كشف وِ، ًوبيذ تؼييي سا ػبصهبى هذيشاى اص يىی تؼييي ثب ثبيذ ػبصهبى اسؿذ هذيشيت

 :ثبؿذ داؿتِ سا صيش هَاسد ؿبهل ّبيی ٍهؼئَليت اختيبسات ثبيذ ّب،
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 ٍ يبفتِ اػتمشاس ؿذُ، ايدبد ويفيت هذيشيت ػيؼتن ثشاي ًيبص سدهَ فشآيٌذّبي ايٌىِ اص اعويٌبى حلَل( الف

 ؿًَذ، هی ًگْذاسي

 ثشاي ًيبصي ّشگًَِ ٍ ويفيت هذيشيت ػيؼتن ػولىشد دسثبسُ ػبصهبى اسؿذ هذيشيت ثِ دّی گضاسؽ( ة

 .ثْجَد

 .ػبصهبى توبهی دس هـتشي الضاهبت ثِ ًؼجت آگبّی ثِ تشغيت اص اعويٌبى حلَل( ج

 

 سٍي ثش ػبصهبًی، ثشٍى ّبي عشف ثب استجبعبت ؿبهل تَاًذ هی هذيشيت ًوبيٌذُ ؼئَليته  -يبدآٍسي

 .ثبؿذ ويفيت هذيشيت ثبػيؼتن هشتجظ هَضَػبت

 

 داخلی استجبعبت   5-5-3
 ٍ اًذ ؿذُ هؼيي ػبصهبى دسدسٍى هٌبػجی استجبعی فشآيٌذّبي وِ ًوبيذ حبكل اعويٌبى ثبيذ اسؿذ هذيشيت

 تَكيِ صهيٌِ ايي دس ثيـتش اعالػبت ثشاي. گشدد هی اًدبم ويفيت هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی هَسد دس استجبعبت ايي

 .ًوبييذ هغبلؼِ ًيض سا اػت ؿذُ هٌتـش هذيشيت هـبٍس تدبسة ثشپبيِ وِ هغلت ايي وٌن هی

 

 هذيشيت ثبصًگشي   5-6

 وليبت   5-6-1
 ثبصًگشي هَسد ؿذُ سيضي عشح كلفَا دس سا ػبصهبى ويفيت هذيشيت ػيؼتن ثبيذ ػبصهبى اسؿذ هذيشيت

 ّبي فشكت اسصيبثی ثبيذ ثبصًگشي ايي. ًوبيذ حبكل اعويٌبى آى، اثشثخـی ٍ وفبيت تٌبػت، تذاٍم اص تب دّذ لشاس

  دس تغييشات اػوبل ثِ ًيبص ٍ ثْجَد

 ّبي ثبصًگشي ػَاثك. گشدد ؿبهل سا ويفيتی اّذاف ٍ ويفيت هـی خظ خولِ اص ٍ ويفيت هذيشيت ػيؼتن

 (4-2-4.ن.س) ؿًَذ ًگْذاسي ثبيذ يشيتهذ

 

 ثبصًگشي ّبي ٍسٍدي   5-6-2
 ثبؿٌذ؛ صيش هَاسد دسثبسُ اعالػبتی ؿبهل ثبيذ هذيشيت ثبصًگشي ّبي ٍسٍدي

 ّب، هويضي ًتبيح( الف

 هـتشي، اص ثبصخَسد( ة

 هحلَل، اًغجبق ٍ فشآيٌذ ػولىشد( ج

 پيـگيشاًِ، ٍ اكالحی الذاهبت ٍضؼيت( د

 هذيشيت، لجلی ّبي ثبصًگشي اص ًبؿی هبتالذا پيگيشي( ُ

 ٍ دٌّذ تبثيشلشاس تحت سا ويفيت هذيشيت ػيؼتن تَاًٌذ هی وِ تغييشاتی( ٍ

 .ثْجَد ثشاي ّبيی تَكيِ( ص

 

 ثبصًگشي ّبي خشٍخی  5-6-3
 ؿَد؛ ؿبهل سا صيش هَاسد ثِ هشثَط الذاهبت ٍ ّب گيشي تلوين توبهی ثبيذ هذيشيت ثبصًگشي ّبي خشٍخی

 آى، فشآيٌذّبي ٍ ويفيت هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی جَدثْ( الف
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  هـتشي الضاهبت ثب هشتجظ هحلَالت ثْجَد( ة

 .هٌبثغ ثِ ًيبص( ج

 

 هٌبثغ هذيشيت - 6

 هٌبثغ آٍسي فشاّن  6-1
 .وٌذ فشاّن ٍ ؿٌبػبيی سا الصم هٌبثغ ثبيذ ػبصهبى

 ٍ آى اثشثخـی هؼتوش ثْجَد ٍ ويفيت هذيشيت ػيؼتن ًگْذاسي ٍ اػتمشاس( الف

 .آًبى الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ ثب هـتشيبى سضبيت هيضاى افضايؾ( ة

 

 اًؼبًی هٌبثغ    6-2

 وليبت   6-2-1
 هجٌبي ثش الصم ّبي كالحيت داساي ثبيذ گزاسد، تأثيشهی هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق ثش آًْب ػولىشد وِ وبسوٌبًی

 .ثبؿٌذ هٌبػت تدبسة ٍ ّب هْبست آهَصؽ، تحليالت

 

 وِ افشادي اص يه ّش تَػظ هؼتمين غيش يب هؼتمين كَست ثِ تَاًذ هی هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق  -يبدآٍسي

 .گيشد لشاس تأثيش تحت دٌّذ هی اًدبم ويفيت هذيشيت ػيؼتن دس سا فؼبليتی

 

 آگبّی ٍ آهَصؽ  ؿبيؼتگی   6-2-2
 :ًوبيذ الذام صيش هَاسد ثِ ثبيذًؼجت ػبصهبى

 سا دٌّذ هی  اًدبم هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق ثش گزاس تبثيش وبسّبي وِ  وبسوٌبًی ثشاي الصم ّبي كالحيت( الف

 ًوبيذ، تؼييي

 .ثبؿذ ػولی هَاسديىِ دس الصم ؿبيؼتگی ثِ دػتيبثی ثشاي الذاهبت ػبيش اًدبم يب آهَصؽ آٍسدى فشاّن( ة

 لشاسدّذ، اسصيبثی هَسد سا ؿذُ اًدبم الذاهبت اثشثخـی( ج

 دس خَد ثذٍى ػْين چگًَگی ٍ آگبٌّذ ّبيـبى فؼبليت اّويت ٍ استجبط اص وبسوٌبى وِ وبيذً حبكل اعويٌبى( د

 آگبٌّذ، ويفيت اّذاف ثِ سػيذى

 (4-2-4.ن.س)ًوبيذ ًگْذاسي سا آًْب تدبسة ٍ ّب هْبست ّب، آهَصؽ تحليالت، ثِ  هشثَط  ػَاثك( ُ

 

 صيشػبخت  6-3
 فشاّن ًوَدُ، تؼييي سا هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق ثِ بثیدػتي هٌظَس ثِ ًيبص هَسد صيشػبخت ثبيذ ػبصهبى

 :گشدد هی صيش هَاسد ؿبهل ثبؿذ همتضی وِ آًدب تب صيشػبخت. وٌذ ًگْذاسي ٍ ػبختِ

 هشتجظ، ٍتؼْيالت وبسي فضبي ػبختوبى،( الف

 ٍ( افضاسي ًٍشم افضاسي اصػخت اػن)فشآيٌذ ثِ هشثَط  تدْيضات( ة

 (اعالػبتی ّبي ػيؼتن يب اعالػبت تجبدل ، ًمل ٍ حول ؿبهل) پـتيجبًی خذهبت( ج
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 وبس هحيظ   6-4
 .ًوبيذ هذيشيت ٍ ًوَدُ تؼييي سا هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق ثِ دػتيبثی ثشاي هٌبػت وبس هحيظ ثبيذ ػبصهبى

 ؿشايظ ؿبهل گشدد هی اًدبم آى دس وبس وِ ؿَد هی هشثَط ؿشايغی ثِ "وبس هحيظ" اكغالح  -يبدآٍسي

 (َّا ٍ آة يب سٍؿٌبيی سعَثت، ػشٍكذا، ًظيش) ػبيش ٍ هحيغی فيضيىی،

 

 هحلَل تحمك  -7

  هحلَل تحمك سيضي عشح 7-1
 سيضي عشح. دّذ تَػؼِ ٍ وشدُ سيضي ّؼتٌذعشح هحلَل تحمك ثشاي وِ سا فشآيٌذّبيی ثبيذ ػبصهبى

 (.1-4.ن.س) ؿذثب ػبصگبس ويفيت هذيشيت ػيؼتن فشايٌذّبي ػبيش الضاهبت ثب ثبيذ هحلَل پذيذآٍسي

 :ًوبيذ تؼييي سا صيش هَاسد تٌبػت حؼت ثش ثبيذ ػبصهبى هحلَل، پذيذآٍسي سيضي عشح دس

 هحلَل، الضاهبت ٍ ويفيتی اّذاف( الف

 هحلَل، هختق هٌبثغ ًوَدى فشاّن هٌظَس ثِ ٍ هؼتٌذات ٍ فشآيٌذّب ًوَدى هؼيي ثِ ًيبص( ة

 ٍ  هحلَل  هختق آصهبيؾ ٍ  ثبصسػی گيشي،  اًذاصُ ،پبيؾ گزاسي، كحِ تلذيك، ؿذُ الضام ّبي فؼبليت( ج

 هحلَل، پزيشؽ هؼيبسّبي

 پذيذآٍسي فشآيٌذّبي ثِ هشثَط الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ ثشاي ؿَاّذي ػٌَاى ثِ وِ ًيبص هَسد ػَاثك( د

 (.4-2-4.ن.س) سٍد ثىبس آًْب، اص آهذُ دػت ثِ هحلَل ٍ هحلَل

 .ثبؿذ ػبصهبى ػوليبت ثبؿيَُ هتٌبػت ؿىلی ثِ ثبيذ عشحشيضي ايي خشٍخی

 ٍ( هحلَل پذيذآٍسي فشآيٌذّبي خولِ اص) ويفيت هذيشيت ػيؼتن فشآيٌذّبي وِ هؼتٌذي -1 يبدآٍسي

 ثِ تَاى هی وٌذ، هی هـخق گيشًذ هی لشاس اػتفبدُ هَسد خبف لشاسداد يب پشٍطُ هحلَل، يه ثشاي وِ سا هٌبثؼی

 .ؿَد دادُ اسخبع ويفيت عشح يه ػٌَاى ثِ آى

  پذيذآٍسي فشآيٌذّبي  تَػؼِ هَسد دس سا( 3-7) ثٌذ الضاهبت اػت هوىي  ّوچٌيي ػبصهبى -2 يبدآٍسي

 .گيشد ثىبس هحلَل

 

 هـتشي ثب هشتجظ فشآيٌذّبي    7-2

 هحلَل ثِ هشثَط ّبي خَاػتِ يب ٍ الضاهبت تؼييي  7-2-1
 :ًوبيذ هؼيي سا صيش هَاسد ثبيذ ػبصهبى     

 اصتحَيل، پغ ّبي فؼبليت ٍ تحَيل ثِ هشثَط الضاهبت خولِ اص هـتشي، تَػظ ؿذُ قهـخ الضاهبت( الف     

 

 هلشف ثشاي ثبؿذ، ؿذُ ؿٌبختِ وِ آًدب تب ٍخَد ايي ثب اًذ، ًـذُ ثيبى هـتشي تَػظ وِ الضاهبتی( ة

 ّؼتٌذ، الصم ًظش، هَسد يب ؿذُ هـخق

 ٍ هحلَل ثشاي وبسثشد لبثل دٍلتی همشسات ٍ لبًًَی الضاهبت( ج

 .ؿَد هی داًؼتِ الصم ػبصهبى تَػظ وِ اضبفی الضاهبت ّشگًَِ( د

 الضاهبت ضوبًت، دٍساى ثِ هشثَط الذاهبت ؿبهل هثبل ػٌَاى ثِ تحَيل اص پغ ّبي فؼبليت -يبدآٍسي

 .ثبؿذ هی ًْبيی دفغ يب ثبصيبفت ًظيش تىويلی خذهبت ٍ تؼويش ٍ ًگْذاسي خذهبت ًظيش لشاسدادي
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 هحلَل ثِ هشثَط ّبي خَاػتِ ٍيب هبتالضا ثبصًگشي  7-2-2
 ػبصهبى تؼْذ اص پيؾ ثبيذ ثبصًگشي ايي. دّذ لشاس ثبصًگشي هَسد سا هحلَل ثب هشتجظ الضاهبت ثبيذ ػبصهبى

 ّب، ػفبسؽ يب لشاسدادّب پزيشؽ هٌبللِ، پيـٌْبدّبي اسايِ "هثال) پزيشد كَست هـتشي ثِ هحلَل يه اسايِ ثشاي

 :ًوبيذ حبكل اعويٌبى صيش هَاسد اص ثبيذ ػبصهبى ٍ( ّب ػفبسؽ يب اسدادّبلش سٍي ثش تغييشات  پزيشؽ

 اًذ، ؿذُ تؼشيف هحلَل الضاهبت( الف

 ٍ اًذ ؿذُ فلل ٍ حل آى، لجلی حبلت ثِ ًؼجت لشاسداد يب ػفبسؽ الضاهبت ّبي تفبٍت( ة

 الذاهبتی ٍ ثبصًگشي يحًتب ػَاثك. ثبؿذ هی داسا سا ؿذُ تؼشيف الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ تَاًبيی ػبصهبى( ج

 (4-2-4.ن.س) ؿًَذ ًگْذاسي ثبيذ ثبصًگشي ايي اص ًبؿی

 پزيشؽ اص پيؾ ثبيذ هـتشي الضاهبت داسد، ًوی ثيبى هىتَة كَست ثِ سا خَد الضاهبت هـتشي وِ ٌّگبهی

 .ؿًَذ تبييذ ػبصهبى تَػظ

 وبسوٌبى ٍ اًذ ؿذُ اكالح هشتجظ هؼتٌذات ايٌىِ اص ثبيذ ػبصهبى وٌٌذ، هی تغييش هحلَل الضاهبت وِ ٌّگبهی

 .وٌذ حبكل اعويٌبى اًذ ؿذُ آگبُ تغييشيبفتِ الضاهبت ثِ ًؼجت ريشثظ

 غيشػولی ّشػفبسؽ ثشاي سػوی ثبصًگشي يه ايٌتشًت، عشيك اص فشٍؽ هبًٌذ هَاسد، اص ثؼضی دس-  يبدآٍسي

 .ؿَد دادُ پَؿؾ ّب آگْی بي ّب  وبتبلَي  هثل هحلَل ثِ  هشثَط اعالػبت تَػظ تَاًذ هی ثبصًگشي. اػت

 

 ثبهـتشي استجبعبت 7-2-3
 :هؼتمشػبصد ٍ ًوَدُ تؼييي صيش ّبي صهيٌِ دس هـتشيبى ثب استجبعبت ثشاي هَثشي تشتيجبت ثبيذ ػبصهبى

 هحلَل، اعالػبت( الف

 ٍ هشثَط ّبي اكالحيِ ٍ ّب ػفبسؽ يب لشاسدادّب ّب، دسخَاػت ثِ هشثَط اهَس اًدبم( ة

 .هـتشيبى ؿىبيبت اصخولِ ـتشيبىه ثبصخَسدّبي( ح

 

 تىَيي ٍ عشاحی   7-3

 تىَيي ٍ عشاحی سيضي عشحی  7-3-1
 تَػؼِ، ٍ عشاحی عشحشيضي حيي دس. ًوبيذ وٌتشل ٍ عشحشيضي سا هحلَل تَػؼِ ٍ عشاحی ثبيذ ػبصهبى

 :ًوبيذ هؼيي سا صيش هَاسد ثبيذ ػبصهبى

 

 ٍتَػؼِ، عشاحی هشاحل( الف

 ٍ  تَػؼِ ٍ عشاحی هشاحل اص يه ّش ثب هتٌبػت گزاسي كحِ ٍ تلذيك ثبصًگشي،( ة

 .ٍتَػؼِ عشاحی ثشاي اختيبسات ٍ ّب هؼئَليت( ج

 هذيشيت ّؼتٌذ دسگيش تَػؼِ ٍ عشاحی ّبي فؼبليت دس وِ سا هختلفی ّبي گشٍُ ثيي تاللی ًمبط ثبيذ ػبصهبى

 .ًوبيذ حبكل ٌبىاعوي ّب هؼئَليت ؿفبف تخليق ٍ هَثش استجبعبت اص عشيك ايي اص تب ًوبيذ،

 .ؿَد سٍصآٍسي ثِ تَػؼِ ٍ عشاحی پيـشفت ثب هتٌبػت ثبيذ عشحشيضي خشٍخی

 خذاگبًِ كَست ثِ تَاًٌذ هی آًْب داسًذ اي خذاگبًِ همبكذ عشاحی گزاسي كحِ ٍ تلذيك ثبصًگشي، -يبدآٍسي

 .ؿًَذ ثجت ٍ اًدبم ثبؿذ، هٌبػت ػبصهبى ٍ هحلَل ثشاي وِ ديگشي تشويت ّش ثب يب
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 تىَيي ٍ عشاحی ّبي ٍسٍدي 7-3-2
 ايي(. 4-2-4.ن.س) ؿًَذ ًگْذاسي آًْب ػَاثك ٍ ؿذُ هؼيي ثبيذ هحلَل الضاهبت ثب  هشتجظ ّبي ٍسٍدي

 :ثبؿٌذ صيش هَاسد ؿبهل ثبيذ ّب ٍسٍدي

 ػولىشدي، ٍ وبسوشدي الضاهبت( الف

 هشتجظ، دٍلتی همشسات ٍ لبًًَی الضاهبت( ة

 ٍ لجلی هـبثِ ّبي عشاحی اص آهذُ دػت ثِ اعالػبت وبسثشد، كَست دس( ج

 .ٍتىَيي عشاحی ثشاي ضشٍسي الضاهبت ػبيش( د

 ثذٍى ٍ اثْبم ثذٍى وبهل، ثبيذ الضاهبت. ؿًَذ ثبصًگشي آًْب وفبيت اص اعويٌبى حلَل ثشاي ثبيذ ّب ٍسٍدي ايي

 .ثبؿٌذ يىذيگش ثب تٌبلض

 

 تىَيي ٍ عشاحی ّبي خشٍخی  7-3-3
 هٌبػت تىَيي ٍ عشاحی ّبي ٍسٍدي ثب تلذيك خْت وِ ثبؿٌذ ؿىلی ثِ ثبيذ تىَيي ٍ عشاحی ّبي خشٍخی

 .لشاسگيشًذ تلَيت هَسد اًتـبس اص پيؾ ثبيذ ٍ ثبؿٌذ

 :ثبيذ تىَيي ٍ عشاحی ّبي خشٍخی

 ػبصًذ، ثشآٍسدُ سا تىَيي ٍ عشاحی ّبي ٍسٍدي الضاهبت( الف

 ػبصًذ، فشاّن سا خذهبت اسايِ ٍ تَليذ خشيذ، ثشاي هٌبػت اعالػبت( ة

 ٍ دٌّذ اسخبع آًْب ثِ يب ؿَد ؿبهل سا هحلَل پزيشؽ هؼيبسّبي( ج

 .ًوبيٌذ هـخق ّؼتٌذ ضشٍسي آى  هٌبػت ٍ ايوي وبسثشد ثشاي وِ سا هحلَل اص ّبيی ٍيظگی( د

 .ثبؿٌذ هحلَل اص هحبفظت ثشاي خضييبت ؿبهل تَاًذ هی خذهبت اسايِ ٍ تَليذ ثشاي اعالػبت  -يبدآٍسي

 

 تىَيي ٍ عشاحی يثبصًگش  7-3-4
 ثبيذ ؿذُ سيضي عشح تشتيجبت ثب هغبثك تَػؼِ ٍ عشاحی ػيؼتوبتيه ّبي ثبصًگشي هٌبػت، هشاحل دس

 :تب( 1-3-7.ن.س) پزيشد كَست

 

 ٍ ؿَد اسصيبثی الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ دس تىَيي ٍ عشاحی ًتبيح تَاًبيی( الف

 .ذگشدً پيـٌْبد ًيبص هَسد الذاهبت ٍ ؿذُ ؿٌبػبيی هـىالت( ة

 ٍ  عشاحی( ّبي) هشحلِ ثب  هشتجظ  ّبي ثخؾ اص ًوبيٌذگبًی ؿبهل ثبيذ ّبيی ثبصًگشي  چٌيي دس  وٌٌذگبى ؿشوت

 ؿًَذ ًگْذاسي ثبيذ ًيبص هَسد الذام ّش ٍ ّب ثبصًگشي ًتبيح ػَاثك. ثبؿٌذ گيشًذ، هی لشاس ثبصًگشي هَسد  وِ اي تَػؼِ

 (.4-2-4.ن.س)

 

 تَػؼِ ٍ عشاحی تلذيك 7-3-5
 ايٌىِ اص ٍػيلِ ثذيي تب( 1-3-7.ن.س) پزيشد، كَست ؿذُ سيضي عشح تشتيجبت ثب هغبثك ثبيذ عشاحی يكتلذ

 ػَاثك. ؿَد حبكل اعويٌبى اًذ، ػبختِ ثشآٍسدُ سا تَػؼِ ٍ عشاحی ّبي ٍسٍدي الضاهبت تىَيي ٍ عشاحی ّبي خشٍخی

 (.4-2-4.ن.س) ؿَد ًگْذاسي ثبيذ ًيبص هَسد الذاهبت ٍ تلذيك ًتبيح
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 تىَيي ٍ عشاحی گزاسي كحِ  7-3-6
  تب اعويٌبى پزيشد كَست( 1-3-7.ن.س) ؿذُ سيضي عشح تشتيجبت اػبع ثش ثبيذ تىَيي ٍ عشاحی گزاسي كحِ

 داسا سا اًتظبس هَسد يب ؿذُ هـخق هلشف الضاهبت ػبصي ثشآٍسدُ تَاًبيی آهذُ ثذػت هحلَل وِ ؿَد حبكل

  اهىبى، كَست دس. ثبؿذ هی

 

 الذاهبت ٍ گزاسي كحِ ًتبيح ػَاثك. ثبؿذ ؿذُ تىويل هحلَل ثىبسگيشي يب تحَيل اص پيؾ يذثب گزاسي كحِ

 (.4-2-4.ن.س) ؿًَذ ًگْذاسي ثبيذ ًيبص هَسد

 

 تىَيي ٍ عشاحی تغييشات وٌتشل   7-3-7
 ثبصًگشي تٌبػت، ثِ ثبيذ تغييشات. ؿَد ًگْذاسي آًْب ػَاثك ٍ ؿذُ ؿٌبػبيی ثبيذ تىَيي ٍ عشاحی تغييشات

 ثبيذ تَػؼِ ٍ عشاحی تغييشات ثبصًگشي. لشاسگيشًذ تلَيت هَسد اخشا اص پيؾ ٍ ؿًَذ گزاسي كحِ ٍ تلذيك ؿذُ،

 ًتبيح ػَاثك. ثبؿذ اًذ، ؿذُ اسػبل لجال وِ هحلَالتی ًيض ٍ دٌّذُ تـىيل اخضا سٍي ثش تغييشات اثشات اسصيبثی ؿبهل

 (.4-2-4.ن.س) ًَذؿ ًگْذاسي ثبيذ ًيبص هَسد الذاهبت ٍ تغييشات ثبصًگشي

 

 خشيذ    7-4

 خشيذ فشآيٌذ   7-4-1
 ًَع. داسد اًغجبق خشيذ ؿذُ هـخق الضاهبت ثب ؿذُ خشيذاسي هحلَل وِ ًوبيذ حبكل اعويٌبى ثبيذ ػبصهبى

 وِ اثشي ثِ ثؼتگی ثبيذ گشدد، هی اػوبل ؿذُ خشيذاسي هحلَل ٍ وٌٌذُ تبهيي سٍي ثش وِ ّبيی وٌتشل گؼتشُ ٍ

 ػبصهبى. ثبؿذ داؿتِ گزاسد، هی ًْبيی هحلَل يب هحلَل پذيذآٍسي ثؼذي هشاحل سٍي ثش ؿذُ خشيذاسي هحلَل

. ًوبيذ ٍاًتخبة اسصيبثی ػبصهبى، الضاهبت ثب هٌغجك هحلَل اسايِ دس آًبى تَاًبيی پبيِ ثش سا وٌٌذگبى تبهيي ثبيذ

 اسصيبثی اص ًبؿی الصم الذاهبى ٍ ّب اسصيبثی ًتبيح ػَاثك.گشدًذ تؼييي ثبيذ هدذد اسصيبثی ٍ اسصيبثی اًتخبة، هؼيبسّبي

 (.4-2-4.ن.س) ؿًَذ ًگْذاسي ثبيذ ّب،

 

 اعالػبت خشيذ  7-4-2
 اعالػبت خشيذ ثبيذ هحلَلی وِ ثبيؼتی خشيذاسي ؿَد سا ؿشح دّذ ٍ ثشحؼت هَسد ؿبهل هَاسد صيش ثبؿذ:

 تٍتدْيضاالضاهبت هشثَط ثِ تبئيذ هحلَل ،سٍؿْبي اخشايی، فشايٌذّب  -الف

 الضاهبت هشثَط ثِ ٍاخذ ؿشايظ ثَدى وبسوٌبى-ة

 الضاهبت ًظبم هذيشيت ويفيت-ج

 اص وفبيت اًْب اعويٌبى يبثذ. ،ػبصهبى ثبيذ پيؾ اص اػالم الضاهبت هـخق ؿذُ ثشاي خشيذ ثِ تبهيي وٌٌذُ

 تلذيك هحلَل خشيذاسي ؿذُ  7-4-3
بى اص ايٌىِ هحلَل خشيذاسي ؿذُ الضاهبت ػبصهبى ثبيذ ثبصسػی يب فؼبليتْبي الصم ديگش خْت حلَل اعويٌ

 هـخق ؿذُ ثشاي خشيذ سا ثشاٍسدُ هيىٌذ،تؼييي وشدُ ٍ ثِ اخشا دس اٍسد.

ّشگبُ ػبصهبى يب هـتشي اى للذ داؿتِ ثبؿذ وِ تلذيك سا دس هحل ّبي تحت اختيبس تأهيي وٌٌذُ اًدبم 

 ادس اعالػبت خشيذ روش ًوبيذ.  دّذ، ػبصهبى ثبيذ تشتيجبت تلذيك هَسد ًظش ٍ عشيك تشخيق هحلَل س
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 تىويلی -تلذيك هحلَل خشيذاسي ؿذُ 7-4-3-1    
هشاخؼِ ؿَد( سا ثشاي تلذيك هحلَل ايدبد ًوبيذ.ػبصهبى ثبيذ  4-1-3ػبصهبى ثبيذ ٍيظگيْبسي وٌتشلی )ثِ ثٌذ  

 هشاخؼِ ؿَد( سا ًگْذاسي ًوبيذ. 4-2-4ػَاثك فؼبليتْبي تلذيك )ثِ ثٌذ 

 

 ئِ خذهبتتَليذ ٍ اسا 7-5

 وٌتشل تَليذ ٍ اسائِ خذهبت 7-5-1
 ػبصهبى ثبيذ تَليذ ٍ اسايِ خذهبت سا عشح سيضي وشدُ ٍ دس ؿشايظ تحت وٌتشل ثِ اخشا دساٍسد.

 ؿشايظ تحت وٌتشل ثش حؼت هَسد ؿبهل هَاسد صيش هی ؿَد:

 دس دػتشع ثَدى اعالػبتی وِ ٍيظگيْبي هحلَل سا ؿشح هی دّذ-الف

 َسالؼول ّبي وبسي،ثش حؼت ًيبص  دس دػتشع ثَدى دػت-ة

 اػتفبدُ اص تدْيضات هٌبػت -ج

 دس دػتشع ثَدى ٍ اػتفبدُ اص تدْيضات پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي -د

 اًدبم پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي -ُ

 اًدبم فؼبليتْبي تشخيق، تحَيل ٍ پغ اص تحَيل هحلَل -ٍ

 

 كحِ گزاسي فشايٌذّبي تَليذ ٍ اسائِ خذهبت 7-5-2
ليِ فشايٌذّبي تَليذ ٍ اسائِ خذهبت سا وِ ًتَاى خشٍخی حبكل اص اى سا اص عشيك پبيؾ ٍ اًذاصُ ػبصهبى ثبيذ و

گيشي ثؼذي هَسد تلذيك لشاسداد،كحِ گزاسي وٌذ ٍ دس ًتيدِ ًبسػبيی ّبي اى فمظ پغ اص هَسد اػتفبدُ لشاس 

 گشفتي هحلَل يب اسائِ ؿذى خذهت ظبّش هی گشدًذ.

 فشايٌذّب سا خْت دػتيبثی ثِ ًتبيح عشح سيضي ؿذُ اثجبت ًوبيذ. كحِ گزاسي ثبيذ تَاًبيی ايي

 ػبصهبى ثبيذ تشتيجبتی سا ثشاي ايي فشايٌذّب تؼييي وٌذ وِ ثش حؼت هَسد ؿبهل هَاسد صيش گشدد:

 هؼيبسّبي تؼييي ؿذُ ثشاي ثبصًگشي ايي فشايٌذ ّب -الف

 تأييذ تدْيضات ٍ ٍاخذ ؿشايظ ثَدى وبسوٌبى-ة

 َُ ٍ سٍؽ ّبي اخشايی هؼيياػتفبدُ اص ؿي-ج

 سخَع ؿَد( 4-2-4الضاهبت هشثَط ثِ ػَاثك)ثِ ثٌذ -د

 كحِ گزاسي هدذد-ُ

 

 ؿٌبػبيی ٍ لبثليت سديبثی  7-5-3
دس هَاسد همتضی، ػبصهبى ثبيذ ؿٌبػبيی هحلَل سا ثِ سٍؿْبي هٌبػت دس ػشتب ػش هشاحل تحمك هحلَل 

غِ ثب الضاهبت هشثَط ثِ پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي دس توبهی هشاحل تبهيي ًوبيذ.ػبصهبى ثبيذ ٍضؼيت هحلَل سا دس ساث

 تحمك هحلَل هـخق

 

وٌذ.ّش گبُ لبثليت سديبثی يه الضام ثبؿذ،ػبصهبى ثبيذ ؿٌبػبيی هٌحلش ثفشد هحلَل سا تحت وٌتشل داؿتِ  

 سخَع ؿَد( 4-2-4ثبؿذ ٍ ػَاثك سا ًگْذاسي ًوبيذ.)ثِ ثٌذ 
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هذيشيت پيىشُ ثٌذي سٍؿی اػت وِ ثَػيلِ اى ؿٌبػبيی ٍ لبثليت ٍسي:دس ثشخی اص ثخـْبي كٌؼتی،آيبد

 سديبثی ثشلشاس هيـَد.

 

 اهَال هـتشي  7-5-4
ػبصهبى ثبيذ اص اهَال هـتشي هبداهی وِ تحت وٌتشل ػبصهبى اػت يب ثَػيلِ ػبصهبى هَسد اػتفبدُ لشاس 

ثىبس ثشدى دس هحلَل اسائِ ؿذُ اًذ سا هيگيشد  هشالجت وٌذ.ػبصهبى ثبيذ اهَال هـتشي سا وِ ثشاي اػتفبدُ يب 

ؿٌبػبيی، تلذيك ٍ حفبظت وشدُ ٍ اهي ًگْذاسد.ّش گبُ اهَال هـتشي هفمَد ؿَد ، اػيت ثجيٌذ يب ثِ ّش كَست 

ديگش ثشاي اػتفبدُ ًبهٌبػت تـخيق دادُ ؿَد،ػبصهبى ثبيذ ايي سا ثِ هـتشي گضاسؽ ًوَدُ ٍ ػَاثك اى سا 

 سخَع ؿَد( 4-2-4ًگْذاسي ًوبيذ)ثِ ثٌذ 

 يبداٍسي:اهَال هـتشي هيتَاًذ ؿبهل اهَال هؼٌَي ٍ دادُ ّبي ؿخلی ًيض ثبؿذ.

 

 هحبفظت اص هحلَل  7-5-5
ػبصهبى ثبيذ اص هحلَل دس عی فشاٍسي ٍ تحَيل دس هملذ هَسد ًظش  ثِ هٌظَس حفظ تغبثك ثبالضاهبت 

ؼتِ ثٌذي،اًجبسؽ ٍ حفبظت هحبفظت ًوبيذ.دس هَاسدي وِ ػولی ثبؿذ،هحبفظت ثبيذ ؿبهل ؿٌبػبيی،ث

 گشدد.هحبفظت ثبيذ دس هَسد اخضاي هتـىلِ يه هحلَل ًيض اػوبل گشدد.

 

 وٌتشل تدْيضات پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي  7-6
ػبصهبى ثبيذ پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي وِ ثبيؼتی اًدبم گيشد ٍ ّوچٌيي تدْيضات پبيؾ ٍ اًذاصُ گيشي هَسد ًيبص 

 ًغجبق هحلَل ثب الضاهبت تؼييي ؿذُ سا هـخق ًوبيذ.ثشاي فشاّن اٍسدى ؿَاّذي دال ثش ا

ػبصهبى ثبيذ فشايٌذّبيی خْت حلَل اعويٌبى اص ايٌىِ اًذاصُ گيشي ٍ پبيؾ ثِ عشيك ػبصگبس ثب الضاهبت 

 هشثَعِ ثِ اًذاصُ گيشي ٍ پبيؾ هيتَاًذ اًدبم گيشد ٍ اًدبم هيگيشد سا ثشلشاس ًوبيذ.

 ثَدى ًتبيح ضشٍسي ثبؿذ،تدْيضات اًذاصُ گيشي ثبيذ: دس هَاسدي وِ حلَل اعويٌبى اص هؼتجش

 

ثَػيلِ اػتبًذاسدّبي اًذاصُ گيشي لبثل سديبثی ثِ اػتبًذاسدّبي اًذاصُ گيشي ثيي الوللی يب هلی،دس -الف

فَاكل صهبًی هـخق يب پيؾ اص اػتفبدُ،وبليجشُ يب تلذيك يب ّش دٍ گشدد ٍ ّش گبُ چٌيي اػتبًذاسدّبيی  هَخَد 

 سخَع ؿَد( 4-2-4يذ هجٌبي هَسد اػتفبدُ ثشاي وبليجشاػيَى يب تلذيك ثبيذثجت گشدد.)ثِ ثٌذ ًجبؿذ،ثب

 دس كَست لضٍم تٌظين ؿذُ يب هدذد تٌظين گشدد. -ة

 ثِ هٌظَس تؼييي ٍضؼيت گبليجشاػيَى داساي ػالين ؿٌبػبيی ثبؿٌذ.-ج

 لَى ًگِ داؿتِ ؿَد.اص تٌظين ّبيی وِ هيتَاًذ ًتيدِ اًذاصُ گيشي سا ًب هؼتجش ػبصد ه-د

 اص اػيت ديذگی ٍ خشاة ؿذى دس عی خبثدبيی، ًگْذاسي ٍ اًجبسؽ هلَى ثوبًذ. -ُ

 

ثؼالٍُ ّش گبُ هـخق ؿَد وِ تدْيضات ثىبس سفتِ ثب الضاهبت اًغجبق ًذاسد، ػبصهبى ثبيذ اػتجبس ًتبيح اًذاصُ 

د تدْيضات ٍ ّش ًَع هحلَل تحت تأثيش لشاس گيشي لجلی سا اسصيبثی ٍ ثجت ًوبيذ.ػبصهبى ثبيذ الذام هٌبػت دس هَس

 گشفتِ سا اًدبم دّذ.

 سخَع ؿَد(. 4-2-4ػَاثك ًتبيح وبليجشاػيَى ٍ تلذيك ثبيذ ًگْذاسي ؿَد)ثِ ثٌذ 
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دس كَست اػتفبدُ اص ًشم افضاس سايبًِ اي ثشاي اًذاصُ گيشي ٍ پبيؾ دس ساثغِ ثب الضاهبت هـخق ؿذُ، تَاًبيی 

ؿشايظ وبس ثشد هَسد ًظش ثبيذ تأييذ گشدد.ايي اهش ثبيذ پيؾ اص ًخؼتيي اػتفبدُ اًدبم گيشد  اى اص ًظش ثشاٍسدُ وشدى

 ٍ ثش حؼت لضٍم تأييذ هدذد گشدد.

يبداٍسي:تأييذ تَاًبيی ًشم افضاس سايبًِ اي اص ًظش ثشاٍسدُ ًوَدى ؿشايظ وبسثشد هَسد ًظش ثِ ػٌَاى ًوًَِ هی 

 اى خْت حفظ تٌبػت اى ثشاي اػتفبدُ ثبؿذ.تَاًذؿبهل تلذيك ٍ هذيشيت پيىشُ ثٌذي 

      

 ثْجَد ٍ تحليل گيشي، اًذاصُ - 8

 وليبت  8-1
 :تب ًوبيذ اخشا ٍ عشحشيضي سا ًيبص هَسد ثْجَد ٍ  تحليل گيشي، اًذاصُ پبيؾ، فشايٌذّبي ثبيذ  ػبصهبى

 دّذ، ًـبى سا هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق( الف

 ٍ ًوبيذ حبكل اعويٌبى ويفيت هذيشيت ػيؼتن اًغجبق اص( ة

 .دّذ ثْجَد هؼتوش ثغَس سا ويفيت هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی( ج

 .گشدد آًْب وبسثشد گؼتشُ ٍ آهبسي فٌَى خولِ اص ريشثظ، ّبي  سٍؽ ًوَدى هؼيي ؿبهل هَضَع ايي

 

 گيشي اًذاصُ ٍ پبيؾ   8-2

 هـتشي سضبيت   8-2-1
  ثشداؿت ثِ هشثَط اعالػبت ثبيذ ػبصهبى ويفيت، هذيشيت  ػيؼتن ػولىشد ّبي  گيشي  اًذاصُ اص يىی ػٌَاى ثِ

 آٍسدى ثذػت ّبي  سٍؽ. دّذ  لشاس  پبيؾ هَسد ػبصهبى  تَػظ  هـتشي  الضاهبت ػبصي  ثشآٍسدُ هيضاى اص سا  هـتشي

 .ؿًَذ تؼييي ثبيذ آًْب اص اػتفبدُ ٍ اعالػبت ايي

 دادُ هـتشي،   سضبيت هغبلؼبت  هبًٌذ هٌبثؼی اص ٍسٍدي حلَل ؿبهل تَاًذ هی هـتشي تلمی پبيؾ  -يبدآٍسي

 اص س وب ٍ وؼت  تحليل وٌٌذُ، هلشف ّبي ديذگبُ هغبلؼبت ؿذُ، تحَيل هحلَالت ويفيت هَسد دس هـتشي ّبي

 .ثبؿذ هی فشٍؿٌذگبى ّبي گضاسؽ ٍ ضوبًت ثِ هشثَط ّبي دسخَاػت ؿىبيبت، سفتِ، دػت

 

 داخلی هويضي  8-2-2
 هذيشيت ػيؼتن آيب وٌذ هؼيي تب دّذ  اًدبم ؿذُ عشحشيضي صهبًی سادسفَاكل خلیدا ثبيذهويضّبي  ػبصهبى

 :ويفيت

  ػيؼتن الضاهبت ٍ الوللی ثيي اػتبًذاسد ايي الضاهبت ثب( 1-7.ن.س) ؿذُ عشحشيضي تشتيجبت ثب( الف

 .داسد اًغجبق اًذ، ؿذُ ايدبد ػبصهبى تَػظ وِ ويفيتی هذيشيت

 .ؿَد هی ًگْذاسي ٍ فتِيب اػتمشاس اثشثخـی عشص  ثِ( ة

 

  ًتبيح ّوچٌيي ٍ هويضي هَسد ّبي  حيغِ ٍ فشايٌذّب اّويت ٍ ٍضؼيت دسًظشگيشي ثب هويضي ثشًبهِ

  ّبي سٍؽ ٍ هويضي تَاتش هويضي، وبسثشد داهٌِ هويضي، هؼيبسّبي. گشدد عشحشيضي لجلی هويضّبي

 هويضي فشايٌذ عشفی ثی ٍ ػيٌيت اص ثبيذ هويضي اًدبم ٍ هويضاى اًتخبة دس. گشدًذ تؼييي ثبيذ آى

 .ًوبيٌذ هويضي سا خَدؿبى وبس ًجبيذ هويضاى. ؿَد حبكل اعويٌبى 

 ٍ ػَاثك  ايدبد ،  هويضي اًدبم ٍ سيضي عشح الضاهبت ٍ ّب  هؼٍَليت تب ؿَد ايدبد ثبيذ هذٍى اخشايی سٍؽ يه
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  ذاسيًگْ ثبيذ آًْب ًتبيح ٍ ّب  هويضي ػَاثك. وٌذ هؼيي سا ًتبيح دّی گضاسؽ

 (.4-2-4.ن.س) گشدًذ

 ثشاي وِ اكالحی الذاهبت ٍ اكالح ّش ايٌىِ اص ثبيذ گيشد هی لشاس هويضي هَسد وِ اي حيغِ هؼئَل هذيش

  كَست هَسد ثی تبخيش ثذٍى الصهٌذ، آًْب ػلل ٍ ؿذُ يبفتِ ّبي اًغجبق ػذم ػبصي ثشعشف

 دّی گضاسؽ ٍ ؿذُ اًدبم الذاهبت تلذيك بهلؿ ثبيذ پيگيشي ّبي  فؼبليت. ًوبيذ  حبكل اعويٌبى پزيشًذ، هی

 (.2-5-8.ن.س) ثبؿذ  تلذيك  ًتبيح 

 .ًوبييذ هالحظِ ساٌّوب ػٌَاى ثِ سا 19011 ايضٍ  - يبدآٍسي

 

 فشايٌذّب گيشي اًذاصُ ٍ پبيؾ  8-2-3
  ػيؼتن  فشايٌذّبي  گيشي  اًذاصُ وبسثشد، هَاسد دس ٍ  پبيؾ ثشاي هٌبػت ّبي  سٍؽ ثبيذ  ػبصهبى

  سيضي  عشح ًتبيح ثِ دػتيبثی ثشاي سا فشايٌذّب تَاًبيی ثبيذ ّب سٍؽ ايي. وبسگيشد ثِ سا ويفيت  ذيشيته

  ثبيذ اكالحی الذاهبت ٍ اكالحبت آيٌذ، ًوی ثذػت ؿذُ سيضي عشح ًتبيح وِ  ٌّگبهی. دٌّذ  ًـبى ؿذُ

 .پزيشد  كَست تٌبػت ثشحؼت

 هٌبػت  گيشي اًذاصُ يب پبيؾ گؼتشُ ٍ ًَع ػبصهبى ؿَد هی تَكيِ هٌبػت، ّبي سٍؽ تؼييي دس -يبدآٍسي

 ويفيت هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی ٍ هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق ثش آًْب تبثيشات اػبع ثش سا فشآيٌذّبيؾ اص يه ّش

 .ًوبيذ تؼييي

 

 هحلَل گيشي  اًذاصُ ٍ پبيؾ  8-2-4
  ثشآٍسدُ ٍػيلِ ثذيي تب دّذ  شاسل گيشي  اًذاصُ ٍ پبيؾ هَسد سا هحلَل ّبيی  ٍيظگی ثبيذ ػبصهبى

  هحلَل پذيذآٍسي فشايٌذ هٌبػت هشاحل دس ثبيذ هَضَع ايي. ًوبيذ تلذيك سا هحلَل الضاهبت ؿذى    

    ثبيذ  پزيشؽ هؼيبسّبي ثب اًغجبق ؿَاّذ(. 1-7.ن.س) ؿَد اًدبم  ؿذُ عشحشيضي تشتيجبت ثب هغبثك   

 .ؿًَذ  ًگْذاسي

 (.4-2-4.ن.س) ثبؿذ هحلَل تشخيق هدَص وٌٌذُ كبدس( افشاد) شدف وٌٌذُ  هـخق ثبيذ ػَاثك

 ( 1-7.ن.س) ؿذُ عشحشيضي تشتيجبت آًىِ اص پيؾ ًجبيذ هـتشي ثِ خذهبت اسايِ ٍ هحلَل تشخيق

  داساي فشد تَػظ ديگشي اي گًَِ ثِ آًىِ هگش گيشد،  كَست ثبؿٌذ ؿذُ تىويل ثخؾ سضبيت كَست ثِ

 .ثبؿذ ؿذُ تلَيت هـتشي َػظت وبسثشد، هَاسد دس ٍ اختيبس

 

 

 

 ًبهٌغجك هحلَل وٌتشل  8-3
  ؿٌبػبيی ثبؿذ، ًوی هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق دس وِ سا هحلَلی وِ ًوبيذ  حبكل اعويٌبى ثبيذ ػبصهبى

  ايدبد ثبيذ هذٍى اخشايی سٍؽ يه. گشدد  خلَگيشي آى ًبخَاػتِ تحَيل يب اػتفبدُ اص تب ًوَدُ وٌتشل ٍ

 .وٌذ تؼشيف سا ًبهٌغجك هحلَل ثب ثشخَسد ثشاي هشتجظ اختيبسات ٍ ّب هؼٍَليت ٍ ّب وٌتشل تب ؿَد

  ثشخَسد صيش ّبي  ساُ اص ساُ چٌذ يب يه ٍػيلِ ثِ ًبهٌغجك هحلَل ثب ثبيذ ػبصهبى وبسثشد كَست دس

 :ًوبيذ 
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 ؿذُ، يبفت ّبي  اًغجبق ػذم ػبصي ثشعشف خْت الذاهبتی اًدبم( الف

  دس ٍ اختيبس داساي فشد يه تَػظ اسفبلی هدَص تحت آى پزيشؽ يب تشخيق ُ،اػتفبد اختيبس وؼت( ة

 هـتشي، تَػظ وبسثشد هَاسد

 وٌذ، خلَگيشي  ًظشآى هَسد اكلی ثىبسگيشي يب هلشف اص وِ الذاهبتی اًدبم( ج

 اص ثؼذ ًبهغجك هحلَل وِ ٌّگبهی اًغجبق، ػذم ثبلمَُ اثشات يب اثشات ثب هٌبػت الذاهبت اًدبم تَػظ( د

 .ثبؿذ ؿذُ هـخق اػتفبدُ، آغبص اص پغ يب تحَيل

  ثبالضاهبت آى  لشاسگيشدتباًغجبق هدذد ثبيذهَسدتلذيك گشدد هی اكالح  ًبهٌغجك هحلَل  وِ  ٌّگبهی

 .ؿَد دادُ  ًـبى

  وؼت  اسفبلی  هدَصّبي  خولِ اص ؿذُ،  اًدبم  ثؼذي الذاهبت ٍ ّب اًغجبق  ػذم  هبّيت  ثِ  هشثَط  ػَاثك

 (.4-2-4.ن.س) ؿًَذ  ًگْذاسي ثبيذ ُ،ؿذ

 

 ّب  دادُ تحليل  8-4
 هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی ٍ تٌبػت تب ًوبيذ  تحليل ٍ  آٍسي  خوغ تؼييي، سا هٌبػت ّبي  دادُ ثبيذ ػبصهبى

  اثشثخـی هؼتوش ثْجَد تَاًذ  هی ّب  هىبى وذام دس وِ ًوبيذ اسصيبثی ٍ دّذ ًـبى سا ويفيت

  ٍ پبيؾ ًتبيح ثؼٌَاى  آهذُ ٍخَد ثِ ّبي  دادُ  ؿبهل ثبيذ هَضَع  ايي. يشدپز كَست ويفيت ػيؼتن

 .ثبؿذ هشتجظ  هٌبثغ ػبيش ٍ گيشي  اًذاصُ

 :آٍسد  فشاّن سا صيش هَاسد ثِ هشثَط اعالػبت ثبيذ ّب دادُ تحليل

 ،(1-2-8.ن.س) هـتشي سضبيت( الف

 ،(4-2-8.ن.س) هحلَل الضاهبت ثب اًغجبق( ة

  پيـگيشاًِ الذاهبت ثشاي ّبيی فشكت خولِ اص ٍ هحلَالت ٍ فشايٌذّب سًٍذّبي ٍ ّب ٍيظگی( ج

 ٍ( 4ٍ 3-2-8.ن.س)

 (.4-7.ن.س) وٌٌذگبى تبهيي( د

 

 ثْجَد  8-5

 هؼتوش ثْجَد  8-5-1
  ويفيت، هـی  خظ ثىبسگيشي عشيك اص سا ويفيت هذيشيت ػيؼتن اثشثخـی هؼتوش عَس ثِ ثبيذ ػبصهبى

  ثْجَد هذيشيت ثبصًگشي ٍ پيـگيشاًِ ٍ اكالحی الذاهبت ّب، دادُ تحليل ويضّب،ه ًتبيح ويفيت، اّذاف

 .ثخـذ 

 

 اكالحی الذام 8-5-2
  ثشٍص اص  خلَگيشي هٌظَس ثِ ٍ ّب اًغجبق ػذم ّبي ػلت ػبصي ثشعشف ثشاي سا الذاهبتی ثبيذ ػبصهبى

 .ثبؿٌذ  يبفتِ ثشٍص ّبي ًغجبقا ػذم اثشات ثب هتٌبػت ثبيذ اكالحی الذاهبت. آٍسد  ػول ثِ آًْب هدذد

 :ًوبيذ تؼشيف سا صيش الضاهبت تب گشدد ايدبد ثبيذ هذٍى اخشايی سٍؽ يه

 ،(هـتشيبى  ؿىبيبت  خولِ اص ) اًغجبق  ػذم  ثبصًگشي( الف

 ّب، اًغجبق ػذم ػلل تؼييي( ة
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 وشد، ًخَاٌّذ ثشٍص "هدذدا ّب اًغجبق ػذم دٌّذ، اعويٌبى وِ الذاهبتی ثِ ًيبص اسصيبثی( ج

 ًيبص، هَسد الذاهبت اًدبم ٍ تؼييي( د

 ٍ( 4-2-4.ن.س) ؿذُ  اًدبم  الذاهبت  ًتبيح  ػَاثك( ُ

 .ؿذُ اًدبم اكالحی الذاهبت اثشثخـی ثبصًگشي( ٍ

 

 پيـگيشاًِ الذام  8-5-3
  اًدبم آًْب ثشٍص اص خلَگيشي خْت ثبلمَُ ّبي  اًغجبق ػذم ػلل حزف ثشاي سا الذاهبتی ثبيذ ػبصهبى

 .ثبؿٌذ  ثبلمَُ هـىالت اثشات ثب هتٌبػت ثبيذ پيـگيشاًِ الذاهبت. دّذ    

 :ًوبيذ تؼشيف سا صيش الضاهبت تب گشدد ايدبد ثبيذ هذٍى اخشايی سٍؽ يه

 آًْب، ػلل ٍ ثبلمَُ ّبي اًغجبق ػذم تؼييي( الف

 وٌٌذ، هی خلَگيشي ّب اًغجبق ػذم ثشٍص اص وِ الذاهبتی ثِ ًيبص اسصيبثی( ة

 ًيبص، هَسد الذاهبت اًدبم ٍ يتؼيي( ج

 ،(4-2-4.ن.س) ؿذُ  اًدبم  الذاهبت  ًتبيح  ػَاثك( د

 .ؿذُ اًدبم پيـگيشاًِ الذاهبت اثشثخـی ثبصًگشي( ُ
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